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1-1 ' . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Kőbánya Sport Club 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a 
Kőbánya Sport Club (a továbbiakban: KSC) között 2017. január 24-én jött létre középtávú 
együttműködési megállapodás 2020. december 31 . napjáig. 

A megállapodás szerint az Önkormányzat Képviselő-testülete 2018-ban is 46 OOO OOO forint 
éves támogatást nyújtott a KSC részére az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 31. sora terhére. A KSC a támogatás 
felhasználásáról minden év december 31-éig köteles tételesen elszámolni és beszámolót 
készíteni az Önkormányzat részére. 

A KSC ügyvezetője határidőre benyújtotta a 2018. évi támogatás elszámolását, melynek 
kivonata az előterjesztés 2. melléklete. A részletes elszámolás a terjedelme miatt a 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztályán megtekinthető. A támogatás felhasználása megfelel a támogatás céljának és a 
megállapodásban foglaltaknak. A támogatási összeget a KSC a működése keretében, a 
versenyeztetéssel összefüggő bér- és járulék költségekre, versenyengedélyek, nevezési díjak, 
tagdíjak, valamint bérleti díjak kifizetésére, és általános működési , rezsi, illetve fenntartási 
költségekre fordította az alábbi költségnem megoszlás szerint: 

1. Személyi juttatások 20 712 669 Ft 
2. Munkaadót terhelő járulékok 10 259 873 Ft 
3. Elelmiszer 81 800 Ft 
4. Irodaszer, nyomtatvány 332 379 Ft 
5. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó 28 117 Ft 
6. Szakmai anyag 243 427 Ft 
7. Egyéb készlet 12 OOO Ft 
8. lgénybevett szolgáltatások 9 766 874 Ft 
9. További dologi kiadások 4 562 861 Ft 

Összesen: 46 OOO OOO Ft 

A pénzügyi elszámoláson kívül szakmai beszámolót nyújtott be a KSC 2018. évi 
sporttevékenységéről. 

Az egyesületben 5 olimpiai sportágat képviselő, 6 versenysporttal foglalkozó szakosztály -
úszás, birkózás, szumó, ökölvívás, öttusa és sakk - működik. A szabadidősport szakosztályok 
közé tartozik a kézilabda, az asztalitenisz, a testépítés és a rekreációs szakosztály, amelyeknek 
tagjai helyi lakosok, akik szabadidejükben sportolnak, mozognak. 

A KSC meghatározta az önkormányzati támogatási összeg szakosztályok közötti felosztását , 
elsősorban az eredményességet és az ellátandó feladatokat figyelembe véve. Kiemelt 
támogatásban részesültek az úszók, emelt szintű támogatásban a birkózók, ökölvívók és a 
sakkszakosztály. 

A KSC az együttműködési megállapodásban vállalt feladatai keretében az Önkormányzat 
2018. évi rendezvényein biztosította élsportolói részvételét. 



A hátrányos helyzetű kőbányai fiatalok és a nagycsaládosok közül többen teljes 
tagdíjmentességet élveztek, szép számmal vannak, akik 20-50 %-os engedményt kaptak. A 
szakosztályok többsége testvér kedvezményt is nyújtott. A versenyeztetés kiadásait teljes 
mértékben a KSC magára vállalta, a költségeket az állami, önkormányzati támogatásokból , 
szponzori bevételekből és a szakosztályi támogatásokból fedezték . Az egyesület versenyzői 
számára biztosította az egységes, előírásoknak megfelelő sportfelszereléseket. Az 
edzőtáborokban való részvétel szakosztályonként és sportolónként eltérő módon volt 
támogatott, 50% és 100 % között. 

Az úszószakosztály taglétszáma 225 fő. A szakosztály sportolói 2018-ban több jelentős 
nemzetközi világversenyen vettek részt sikeresen. A szakosztály legeredményesebb sportolói 
Késely Ajna és Berecz Blanka volt, akik az Ifjúsági Olimpián és az Ifjúsági Európa
bajnokságon értek el kiemelkedő eredményeket. Késely Ajna teljesítményét az Európai 
Olimpiai Bizottság is elismerte, mivel „A legjobb fiatal európai sportoló" díj nyári 
sportágakra vonatkozó versenyében a 2. helyen végzett. 

A szakosztályi modell az utánpótlás-nevelésre épül. Ebben nagy jelentősége van a „Minden 
gyermek tanuljon meg úszni" programnak, melynek keretében hét óvodából 210 fő kőbányai 
gyermeket tanítanak meg úszni a 2018/2019-es nevelési évben. A KSC saját autóbuszával 
térítésmentesen szállítja a gyerekeket a NUVOK uszodába. Ez a program lehetőséget nyújt a 
KSC-nek a tehetségek kiválasztására. Évente a támogatás összegéből 15 OOO OOO forintot 
fordítanak a program megvalósítására. Ez évben 14 fő nagycsaládos, szociálisan rászoruló 
gyermeket támogatott a szakosztály úgy, hogy teljes tagdíjmentességben részesültek. 

A birkózó szakosztály tagjai (47 fő) több szakágban versenyeztek, minden korosztályban 
érmet szereztek az országos bajnokságokon és a nemzetközi versenyeken is. Elsősorban a 
lány versenyzők értek el kiemelkedő nemzetközi sikereket. Idén is támogatták a 
nagycsaládokat, kedvezményes tagdíjfizetést biztosítottak a testvérek számára. Az 
edzőtáborozás terheiből is átvállalt költséget a szakosztály. 

A szumó szakosztály tagjai (21 fő) közül 4 fő vett részt az Európa-bajnokságon. A kontinens 
versenyen Borsos Viktória, Takács Alexandra és Pintér Zoltán szerzett dobogós helyezést. 

Az ökölvívó szakosztály taglétszáma 45 fő, az igazolt versenyzők száma 25 fő. A 
szakosztályban sportoló versenyzők számára a versenyeztetés költségeit teljes mértékben a 
KSC fedezte, továbbá a havi 1 OOO Ft-os tagdíjból a testvérek részére 50% kedvezményt, a 
hátrányos helyzetű gyermekeknek tagdíjmentességet nyújtottak. A szakosztály megalakulása 
óta az ökölvívók minden hazai versenyen részt tudtak venni . 

Az öttusa szakosztály versenyzői létszáma 45 fő, közülük idén 20 fő versenyző vett aktívan 
részt a versenyeken. Az úszásfoglalkozások továbbra is a KSC úszószakosztályával való 
együttműködés keretében folytak. A Nemzetközi Öttusa Szövetség új szakággal, a Laser-Run 
versenyszámmal bővítette a versenynaptárát. Ebben a számban is rendeznek nemzetközi 
megmérettetéseket. A Laser-Run Világbajnokságon a magyar csapat tagjaként Dabronyi 
Dorina aranyérmet nyert. A szakosztály legeredményesebb versenyzője Böhm Csaba volt. 

A sakkszakosztály ifjúságnevelő munkája keretében több mint 40 fő gyermeknek biztosított 
rendszeres edzéslehetőséget heti 2x2 órában. A szakosztály sportolói eredményesen vettek 
részt az országos versenyrendszerben mind egyéni, mind csapat szinten. A Nemzeti 
Csapatbajnokság I. osztályában a 4. helyezést érték el, a legjobb budapesti csapatként a 
mezőny egyik legfiatalabb együtteseként. Meghatározó felnőtt sakkozóik Gledura Benjámin, 
Polyik Péter, Havanecz Bianka és Urhegyi Márton. 

A KSC egyéb szabadidős szakosztályai az asztalitenisz (10 fő) , a kézilabda (31 fő), a testépítő 
(10 fő) és a rekreációs szakosztály (7 fő). Ezek a szakosztályok döntően nem élsporttal 
foglalkoznak, ennek ellenére tagjaik rendszeresen megméretik magukat különböző 
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versenyeken, eredményesen szerepelve a hazai és a nemzetközi versenyrendszerben egyaránt. 
Edzőik jellemzően társadalmi munkában végzik a szakosztályok vezetését, a felkészítést a 
versenyekre. Kiemelendő eredményt Kenderes Gábor ért el, aki az IFBB Magyar 
Bajnokságon I. helyezett lett. 

A szakosztályokban kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás-nevelésre, a felnőtt korosztály 
részére a szabadidő tartalmas eltöltésére és a versenyeztetés lehetőségének a biztosítására. A 
szakosztályok vezetői által készített szakmai beszámoló részletesen tartalmazza a 2018. évi 
kiemelt jelentőségű eredményeket. 

A szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete. 

Az önkormányzati támogatás biztosítása révén a KSC a 2018. évben is nagymértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy Kőbánya hírneve a kerület- és az országhatáron túl is ismertté váljon 
az élsportolóik kiemelkedő teljesítménye által. A KSC továbbra is a 10 legeredményesebb 
magyar sportegyesület közé tarozik. 

A sportszervezet köszönetét fejezi ki az Önkormányzatnak az éves támogatásért, amellyel 
hozzájárult a KSC 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 Humánszolgáltatási Bizottsága 
meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. február „14 " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Szab~ sztián 
jegyző I!~ JJ.-cf 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

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

.. ./2019. (II. 19.) határozata 
a Kőbánya Sport Club 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága a Kőbánya Sport Club 2018. évi 46 OOO OOO forint összegű 
támogatásáról szóló elszámolást elfogadja. 
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3. melléklet az előterjesztéshez














































