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Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (a továbbiakban: KISE) a 2017. évben 14 800 OOO forint 
összegű támogatásban részesült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 

módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 35. sora alapján. A 
támogatás célja a KISE alaptevékenységének és a működésének a támogatása volt. 

A KISE elnöke, Salkovics Gábor úr a működési támogatás pénzügyi és szakmai elszámolását a 
szerződésben rögzített határidőre benyújtotta. A részletes elszámolás - a terjedelme miatt - a 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon 
megtekinthető. A támogatás felhasználása megfelel a támogatás céljának és a támogatási 
szerződésben foglaltaknak. Az élelmiszerre és étkezésre fordított összeg nem haladja meg a 
támogatási szerződésben meghatározott 10%-ot. 

A számlaösszesítő szerint a támogatás az alábbi költségnemekre került felhasználásra: 

1. Személyi juttatások 1 194 956 Ft 
2. Járulékok 508 212 Ft 
3. Elelmiszer-beszerzés 239 695 Ft 
4. Irodaszer, nyomtatvány 116175Ft 
5. Hajtóanyag 306 119 Ft 
6. Szakmai anyag 46 305 Ft 
7. Kisértékű eszközök 96 009 Ft 
8. Egyéb készlet 1 388 363 Ft 
7. lgénybevett szolgáltatások 5 433 784 Ft 
8. Szállítás-raktározás költségei 738 509 Ft 
9. További dologi kiadások 1 362 533 Ft 
10. Közüzemi díjak 1 506 543 Ft 
11. Bérleti díjak 600 299 Ft 
12. MLSZ versenyeztetési díjak 1 087 498 Ft 
13. Képzés 175 OOO Ft 

Összesen: 14 800 OOO Ft 

A pénzügyi elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete. 

A támogatási összeg elszámolása mellett a KISE beszámolójában részletes tájékoztatást nyújtott a 
szakmai tevékenységéről. 

A KISE feladatai között prioritást élvez az utánpótlás-nevelés a labdarúgó sportágban, taglétszáma 
2017-ben 644 fő volt, ami a korábbi évhez viszonyítva több mint 10%-os növekedést jelent. A 
támogatási szerződés 6. pontjában rögzített kötelezettsége mellett az egyesület további 
kedvezményeket is nyújt a gyerekek számára. A teljes taglétszámból 101 fő részesült a havi 
tagdíjakból, valamint 230 fő a nyári táborok díjából különböző mértékű kedvezményben. 

A KISE fő szakmai bázisa a Gyakorló utca 25. szám alatt lévő Sporttelep, melynek teljes körű 
üzemeltetését is ellátja. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek (a továbbiakban: MLSZ) a társasági 
adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) alapján biztosított 
pályázati programja keretében a KISÉ-nek 2016-ban lehetősége nyílt támogatást igényelni a Kocsis 



Sándor Sportközpontban általa bérelt műfüves pályák borításának cseréjéhez. A beruházáshoz a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 7 OOO OOO 
forint összegű támogatást nyújtott. A burkolat cseréjére április hónapban került sor, mivel a műfű 
ragasztásához az időjárási viszonyok ekkor voltak megfelelőek ( + 10°C felett). A pálya ünnepélyes 
avatására 2017. május 30-án került sor. 

A szakmai munkához további pályákat bérelnek edzések és bajnokságok lebonyolításához a 
Merkapt Kőbányai Sörgyár pályán, illetve a Kőbányai Szent László Általános Iskola, a Janikovszky 
Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézménye és a Keresztury Dezső Általános Iskola műfüves 
pályáin. 
A megnövekedett gyereklétszámhoz a szakemberek létszámát is növelni kellett, ezért további 4 fő 
pályaedzőt alkalmaztak. 

A nyári szünetben 6 héten át táborozási lehetőséget biztosítottak nemcsak a KISÉ-ben sportoló, 
hanem az egyébként nem sportoló kerületi gyermekek számára is, ezzel segítve a szülőket. A 
sportfoglalkozások mellett szabad idős programokkal is színesítették a táborban eltöltött időt, napi 
rendszerességgel látogatták az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőt. 

A KISE a Bozsik Intézményi Programban továbbra is alközpontként szerepel, a 2017-es bajnoki 
idényben 7 csapattal vettek részt a Magyar Labdarúgó Szövetség, további 4 csapattal az OTP 
Bozsik-program versenyrendszereiben. Az UEFA-Grassroots programban a KISE 7-9 éves igazolt 
sportolói játszanak. Az ifjúsági korcsoportból kiöregedő játékosokat igyekeznek megtartani és 
beépíteni a felnőtt csapatba. 

A szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete. 

A KISE köszönetét fejezi ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásé1i, amely hozzájárult a 
KISE zavartalan működéséhez. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23 .) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság 
hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. február ,J!~ " 

·pontból ellenjegyzem: 

Dr. z bó Krisztián 
Jegyz 
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1. melléklet az előte1jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2018. (II. 20.) határozata 
a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesületnek a 2017. évi 14 800 OOO forint támogatásról szóló 
elszámolását elfogadja. 
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Tárgy_;_ KTSE 2017. év i tájékozt.1 tója 

Tisztelt Képviselő-testi(le/! 1 / fi 1·1,· ·t (,' (1 \ 

A Kőbányai lfjúsági Sportegyesü let -KISE- fe ladatai között továbbra is prioritás, hogy bi ztosíts uk 
az edzések és a bajnoki szerepl és személyi, tárgy i, szakmai fe ltétele it. Az ifjúsági korcsoportból 
kiöregedő játékosainkat megtartsuk és beépítsük őket, a fe ln őtt csapatunkba, valamint minél több 
gyereket nye1jünk meg a sportágunknak, a ki emelkedő adottságot mutató játékosa inkat kiemelt 
egyes ületbe irányítsuk. Ezen kívül fenntartjuk a Gyakorló utcai sportlétesítményt. A Kőbányai lfj úsági 
Sportegyesül et -KISE- az amatőr fe lnőtt és öregfiúk csapat versenyeztetésén fe lül , kizárólag labdarúgó 
utánpótlás neve léssel fog lalkozik . A KISE a Kőbányai Önkormányzat támogatásából, szülői 
hozzájárulásból, Baráti kör támogatásábó l, valam in t TAO támogatásból működik. A támogatási 
szerződés 6. pontjában a Kőbányai fijúsági Sportegyesület vá llalta, hogy előnyben részesít i a kőbányai 
hátrányos h e l yzetű gyermekeket o ly mód on, hogy a tagdíjuk és a versenyeztetésük köl tségének 50%
át a KIS E fedezi, va lamint, a nagycsa ládos kártyával rendelkezők részére a tagdíjak és tanfo lyamok 
áraiból lega lább 20% kedvezményt biztos ít. Enn ek megfe l e lően egyesü letünk összesen 2 129 500 Ft 
kedvezményt bi ztosított az ér intett gyerekeknek 

!. Székhely.fenntartási költségek, bérek, bérlése, igénybe vett szolgáltatások 

Egyes ül etünk a Gyakorl ó utca 25 . szám alatt lévő KJSE Sportte lepen, az Ihász utca 24. sz{1m a latt 
l évő műfüves pályá n, a Szent László Általán os iskola Liget Grundján, a Keresztury Dezső Általános 
Iskola műfüves ki spályáján, a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskol a Ü ll ő i úti in tézményében 
lévő műfüves ki spályáján, va lam int a Merkapt Maraton TEAM SE pályán - vo lt Kőbányai Sörgyá r 
pálya - végzi sporttevékenységét. A Keresztury Dezső Általános Isko la bére lt ingat lanrészében az 
irodai munka, valamint egyes ületi sporttevékenység zaj lik. Az isko la bérleménye után a fütés, víz és 
villany díjakat havi beje lentések után, átuta lássa l törlesztjük. A KISE sporttelepen a víz, vi ll any és 
csatorna, va lamin t a kommuná lis díjakat havi rendszerességgel egyen lítjük ki. 
Az egyesületi munkák, Önkormányzati és T AO elszámolások, negyedéves jelentések, a saját 
rendezvényeink, toborzóink, bajnoki mérkőzések dok umentál ása, a Bozsik Progra mokra és Bozsik 
Intézményi Programokra, va lamint az egyéb rendezvényekre va ló felkészül és miatt jel entősen n őttek 
az irodai kiadásaink. (fénymáso lás, nyo mtató patronok, tonerek, fénymásoló papír, jegyzettömb, irat 
gyűjtök) . A Bozsik Programokon kötel ező ásványvíz és csokoládé biztosítása is magas kö ltségge l jár. 
Továbbra is ugyanazza l a könyve l ő irodával és honlap müködtetö cégge l á llunk megbízásos 
jogv iszo nyban. Idén négy alkalmazottunk két technikai munkát végző személy és két edzőnk , más 
klubban fo lytatta pályafutá sát, egy fő sajnálatos módón elhunyt, így hely ükre a nyá rtól új ed zőket és 
sportszervezőket alkalmaztunk. A személy i állományunkat a jelentősen fe lduzzadt játékos 
állományunkhoz kell ett igazítanunk , ezért négy fö mell ékállású pályaed zőt vettünk fe l jú liustól. 
Jelenleg négy főállá s ú, három részmunkaidős edzőt, hét úgynevezett EKHO-ós bérrel rende lkező 

alka lmazottat, öt megbízási szerződésse l dol gozó edzőt, egy főáll ású és egy részmunkaidős 

pályakarbantartót fog lalkoztatunk. Három fő bérét és járulékait fi zettük az Önkormán yzati 
támogatásból , valamint megbízási szerződésse l egy fő spo rtmassző rt, két fő utánpótl ásedzőt 

alkal maztuk. A Keresztúri Dezső Általános [sko lába n meg l évő irodában a Te lekom szo lgá ltatja az 
internet e l érhetőséget az edzők és technikai vezető , intéző számára. A Gyakor ló utca i 
Sportlétesítményen ezt nem tud ta mego ld ani ugya nez a cég, ezért a Telenor mobilinternet 
szo lgá ltatásával tudtuk csak biztosítani az internet e l é rh etőséget. A fűnyíró traktor j avítása j e l en tős 

kö ltségekkel bírt, mert mind a kihajtás, mind a vágóasztal kopó alkatrészeit cseré lni kellett. Az MLSZ 



szolgáltatásával tudtuk csak biztosítani az Ílltemet elérhetőséget. A fűnyíró trnktor javítása jelentős 
költségekkel bút, mert mind a kihajtás, mind a vágóasztal kopó alkatrészeit cserélni kellett. Az MLSZ 
országos bajnokságában induló csapataink - négy csapat - és a felnőtt csapatunk az őszi óra átál1í tásig 
az edzéseit a kőbányai JvJerkapt Maraton TEA1v1 SE sporttelepén tartotta. A téli időszámítás beállta 
után az Ihász utcai műfüves pályán, valamint a Kocsis Sándor Spo1tközpont Bihari úti műfüves 
pályáin készültek. Ez már a második olyan év volt, amikor minden csapatlmk kőbányai sporttelepen 
játszotta hazai bajnoki mérkőzéseit és tartotta itt edzéseit. Az Ul5-ös korosztály és a náluk fiatalabb 
csapataink hazai mérkőzései, a Bozsik tornák és Bozsik fesztiválok egyaránt a Gyakorló utcai 
sporttelep felújított füves pályáján zajlottak. A bajnokságban induló csapataink a téli felkészülést az 
Ihász utcai, a Liget Grundon lévő, a Keresztury Dezső Általános Iskolában, valamint Kőbányai 
Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti intézményében lévő műfüves pályáján végzik Az alsó 
tagozatos és óvodás korú sp01tolók, a téli időszakbm1 , tornateremben készülnek. Az előkészítő 

korosztályaink foglalkozásai a Keresztu1y Dezső Általános Iskola, a Keleti Károly Közgazdasági 
Szakközépiskola, a Szent László Általános Iskola, valamjnt a Bóbita, a Kincskereső és a Gépmadár 
óvoda tomatem1eiben zajlanak a téli hónapok alatt. A kulturált körülmények közötti edzésfeltételek 
biztosításának köszönhetően sok alsós, óvodás korú játékost tudunk megnyerni magunknak 
Csapataink bajnoki mérkőzéseire történő utazását egy személyszállítás kiközvetítésével foglalkozó 
cégtől rendelt buszokkal oldjuk meg. 

IL Beszerzések 

Mjnden korcsop01tunk az életkorának megfelelő méretű új labdát kapott. Az igényeknek megfelelő 

mennyiségben biztosítottunk spo1tfelszereléseket - edzés nadrág, edzés póló, sportszár, gálamelegítő, 
edzés melegítő - utánpótlás sportolóink számára. Segédeszközöket vásároltunk, óvódások számára 
speciális könnyített kapukat vettünk:, az idősebb korcsoportoknak TRX-eket szereztünk be az új 
erőnléti edzőnk kérésének megfelelően! A csapatfotókból az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan 
most is készültek plakátok, valamint kártya naptárak, ezeket az évzárókon adjuk át sportolói11k1mk, 
támogatóinknak. A szennyvíz szivattyú meghibásodása miatt - miután javíthatatlanná vált az eszköz -
egy újat kellett vásárolnunk. 

III. Felújftrísok, fejlesztések 

Az Ihász utcai müfüves pálya elhasználódott müfövét újra cserél tettük ki. Az MLSZ T AO pályázatból 
fedeztük a projekt 70%-át, a fenmnaradó ömészt - 7 MFt-ot- az Ö11konnányzat biztosította 
számunkra. Az így elkészült új pálya rendkívül látványos minőség javulást eredményezett mind 
esztétikai szempontból, nund az edzések és mérkőzések lebonyolítása során. Az Iliász utcában az 
elhasználódott kapuhálókat lecseréltük, a kézilabda és 5*2-es kapukon. A téli holt idényben a 
Gyakorló utcai kiszolgáló épület villamos és világító hálózatát, valanunt a vizesblokkot és az öltözőket 
újítottuk fe l. A sporttelep pályáinak füvét saját gépparkunkkal vágjuk, szellöztetjük heti 
rendszerességgel. A munkálatok során felhalmozódott füvet konténerbe gyűjtjük, majd kéthetente 
elszállíttatjuk a sporttelepről. A pályakarbantaitó gépek11ez az üzemanyagot és a kenőolajakat a 
szomszédos benzinkútról illetve szakáruházból vásároljuk A füves pályák vonalazását a 
pályaka.rbantaitók a pályafesték kézi erővel való kijuttatásával oldják meg. A pályát körülvevő 
labdafogó hálók cseréje több helyen aktuá ljssá vált, ezért új labdafogó hálókat szereztünl< be a kapuk 
mögötti területekre és az erdő felöli oldalra . 

IV. Taglétszám 

2017-ben a taglétszámunk 644 fö volt. 

l. 2017/2018-es bajnokság 

Az MLSZ és BLSZ korosztályos bajnokságaiban és az OTP Bank Bozsik Programban, valamint 
az UEFA-Grassroots Programban ma már több mint 600 fö igazolt utánpótlás korú játékosunkat 
versenyeztetjük. A nyári bajnoki nevezések: során az alábbi csapatokat indítottuk a 2017/2018.-as 
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szervezett MLSZ és BLSZ bajnokságban, az OTP Bank Bozsik Prognun rendszerben, valamint az 
UEFA - Grassroots Programban. 

• U 16.-os leány csapat MLSZ háronmegyed pályás bajnokság, Közép csoport 
• Felnőtt csapat BLSZ II. osztály 
• Ul9.-es csapat MLSZ bajnokság III. osztály Közép C csoport 
• U 17. -es csapat MLSZ bajnokság III . osztály Közép C csoport 
• U15.-ös csapat MLSZ bajnokság TI. osztály Közép B csoport 
• Ul4.-es csapat MLSZ bajnokság II. osztály Közép B csoport 
• Ul4-es csapat 3/., -ed pályás BLSZ bajnokság 

Az OTP Bank Bozsik Programban, szereplő csapataü1k száma: 

• U13.-as korosztály egy csapattal 
• U 12.-es korosztály két csapattal 
• Ul 1.-es korosztály három csapattal 
• UlO.-es korosztály kettő csapattal 

UEFA- Grassroots Programban szereplő csapataiJ1k 

• U7 - U9.-es korosztály 

Az őszi forduló bef~jezésével kezdetét veszik az országos futsal bajnokságok, illetve a különböző 
tornák. Idén a lányoknak U 15-ös és felnőtt szinten indítottak női bajnokságot, így az U 13-as lány 
csapatunk a fiúk között fog versenyezni Idén összesen 4 korosztályban - Ul 1, U1 3, Ul5 , felnőtt női. -
8 csapatot neveztünk. A 7 és 9 éves gyerekeknek az UEFA-Grassroots prngramban van l ehetőségük 

játszani , aho l minden igazolt játékos egyszerre vesz részt az adott eseményen. 

2. Tornák, egyéb események 

A MLSZ és BLSZ bajnokságain és prngramsorozatáu felül játékosaink nemzetközi és hazai 
tornákon vettek részt. Idén ismét több korcsoporttal szerepeltünk Auszh-iában, a ScheiblingkiJchenben 
és Bécsújhelyen megrendezett nemzetközi tornán. Saját rendezésű tomáink közül idén is kiemelt 
figyelmet kapott a Kőbányai 6-3 Kupa, arni két korosztályban - Ul 1, Ul2 - is megrendezésre került. 
Most mál' 14 éve folyamatosan a mi felügyeletünk alatt zajlik le a diákolimpia. Az 1. és a 2. 
korcsopo1tos Kőbányai Diákolimpia küzdelmei a Kocsis Sándor Sportközpont Bihari úti telephelyén 
kerültek megrendezésre. ltt az edzőink látják el a versenybizottsági teendőket és a játékvezetést is 
átvállaljuk. 

3. Képzés 

Egyesületünk finanszírozta sportmasszőrünk továbbképzéseit is, mert - szerződés keretében -
hosszútávon számíhmk a szo lgálataim, valamint így a sérültek szakszerű ellátását és rehabilitációjuk 
megkezdését is egyesületünkben tudják elkezdeni, hozzáértő ember tudja irányítani, megtervezni ezt a 
folyamatot a mjelőbbi felépülésük érdekében. 

4. Tábor 

A nyári szünet megkezdésével egy időben a KISE Sporttelepen 6 héten át sporttáborozási 
lehetőséget biztosítunk sportolóink és külsős gyerekek számára egyaránt. A gyerekek a szomszédos 
DonPepe étteremben naponta meleg ebédet kaptak és délutánonként uzsonnát biztosítottunk számukra. 
A heti rendszerességgel mentünk a Kocsis Sándor Spottközpontboz tartozó Újhegyi uszoda és 
Strandfürdőbe. 
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VI. Finanszírozás 

Az önkonnányzati támogatás összesen 14,8 millió forint összegben az alábbiak szerÍ11t oszlik a 
csoportosítások szerint: 

Személyi juttatások 

Mtmkaadókat terhelő adók és szoc. ho. adó 

Élelm.iszer beszerzés 

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 

Hcutó és üzemanyag 

Szakmai anyag 

Kis értékű tárgyi eszköz 

Egyéb készlet 

Igénybevett szo lgáltatás 

Szállítás-raktározás költségei 

További dologi kiadás (kiküldetés, reprezentáció, 

adók, díjak) 

Közmű díjak 

Bérleti díjak 

MLSZ versenyeztetési ktg. -ek 

Képzés 

Összesen: 

1 194 956 Ft 

508 212 Ft 

262 431 Ft· 

116175 Ft 

305 815 Ft 

46 305 Ft 

96 009 Ft 

L 388 363 Ft 

5 411 342 .Ft 

738 509 Ft 

.l 362 534 Ft 

1 506 552 Ft 

600 299 Ft 

1 078 498 Ft 

175000Ft 

14 800 OOOFt 

Együttműködésünk az Ö11kormányzattal - mind az illetékes bizottságokkal, 1nind, pedig a 
Hivatal szakirányú osztályával - kiváló, megvalósult céljaink elérését nagyban segítették, miként az 
Önök által egyesületünk részére megítélt éves költségvetési támogatások is . 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindezt, valamÍJ1t az idei támogatásukat is . 
Reméljük, hogy a jövőben is elnye1jük bizalmukat. 

Bud a p est, 2017 . december 14. 

(" ,,../.,,,/ 
_ _)· L I 

Salkovi cs Gábor 
Elnök 

KI S E 
KóBANYAI \FJÚSAGI SPORTEGYESÜLET 

1106 Bp., Gyakorló u. 25. 
adósz.: 18159721-1-42 
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A tám ogatási szerződés 6. pont szerinti kedvezmé ny lista 
1 1 

1 
korosztályok, csoportok ! létszám 

kedvezmény kategória 

(Ft/fó/hó) (fő ) hátrányos helyzetű egyedülálló szü l ő 
kőbányai nagycsaládos (- nagycsaládos ( egyesületi testvér (-

50%) 20%) 1000/-500) 
(egyedi k.min-1000- (egyedi k.min-1000 

tő i 100%-ig) tői 100%-ig) 

Öregfiúk 18 - - -

Felnőtt (6000) 22 - - - - -

Ul9 {6000) 14 - - - - -

Ul7 (6000) 20 - 2 - 1 -

Ul5 {6000) 18 - - 1 1 1 

Ul4 (6000) 24 2 1 2 - 1 

U13 (6000) 26 1 3 4 - -

Ul2 {4500) 21 - 1 - - - -

!Ull (4500) 35 
, - 7 - 1 ... 

UlO (4500) 28 - 5 6 1 1 

U9 (4500) 35 2 2 3 2 3 

U8 (4500) 26 - 2 3 1 -
U7 (4500) 26 2 2 6 - 1 

Leány (3000) 26 - 2 3 - 1 -

U6 (4500) 15 - - - - -
Szt. László isk.csop. 

3 3 - --
(ffi4500/lány3000) 

Szt.László óv.csop. 
290 - 2 4 1 -

(ffi4500/lány3000) 

Bóbita óv.csop . (2500) - 5 2 1 -

1 Egyéb isk.,óv.csop. - - - -
Foglalkoztatott létszám: 644 

/ ,- , 
H~ V'~ :~.~ - .~ 

-. i ~ 
\., 

Tábori foglalkoztatott 
253 - 11 - - -

létszám : 

terv. bevétel/ 

hó 
egyéb (több foglalk ., 

egyesület i) 

- 0 Ft 

- 0 Ft 

- 0 Ft 

- 120 OOO Ft 

- 108 OOO Ft 

- 144 OOO Ft 

- 156 OOO Ft 

- 94 5CO Ft 

- 157 500 Ft 

- 126 OOO Ft 

- 157 500 Ft 

- 117 000Ft 

1 117 OOO Ft 

- 78 OOO Ft 

- 67 500 Ft 

- 112 500 Ft 

2 150 OOO Ft 

2 75 OOO Ft 

- 600 OOO Ft 

\ 

-· 

219 -

teív. kedvez mén nyel 
kedvezmény/ 

csökkentett bevétel / 
hó 

hó 

0 Ft 0 Ft 

-132 OOO Ft -132 OOO Ft 

-84 OOO Ft -84 OOO Ft 

-18 OOO Ft 102 OOO Ft 

-9 OOO Ft 99 OOO Ft 

-11 OOO Ft 133 OOO Ft 

-17500 Ft 138 500 Ft 

0 Ft 94 500 Ft 

-8 250 Ft 149 250 Ft 

-25 OOO Ft 101 OOO Ft 

-17 OOO Ft 140 500 Ft 

-9 500 Ft 107 500 Ft 

-11 250 Ft 105 750 Ft 

-5 OOO Ft 73 OOO Ft 

0 Ft 67 500 Ft 

-4 500 Ft 108 OOO Ft 

-10 OOO Ft 140 OOO Ft 

-4 500 Ft 70 500 Ft 

0 Ft 600 OOO Ft 

-361 500 Ft -

( ,; .,,/ 
~._) { (___/' 
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