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Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

1. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (a továbbiakban: KISE) a 2018. évben 14 800 OOO forint 
összegű támogatásban részesült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. melléklet 33. sora alapján. A támogatás célja a KISE 
alaptevékenységének és a működésének a támogatása volt. 

A KISE elnöke a működési támogatás pénzügyi és szakmai elszámolását a szerződésben 

meghatározott határidőre benyújtotta. 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 támogatási szerződésben foglaltaknak. 
Az élelmiszerre és étkezésre fordított összeg nem haladja meg a támogatási szerződésben 

meghatározott 10%-ot. 

A számlaösszesítő szerint a működési támogatás az alábbi költségnemekre került felhasználásra: 

1. Személyi juttatások 3 960 150 Ft 
2. Járulékok 797 087 Ft 
3. Elelmiszer-beszerzés 144 695 Ft 
4. Irodaszer, nyomtatvány 81 439 Ft 
5. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés 56 390 Ft 
6. Hajtóanyag 312 471 Ft 
7. Szakmai anyag 15 985 Ft 
8. Kisé11ékű tárgyi eszközök 211 690 Ft 
9. Egyéb készlet 451 548 Ft 
10. lgénybevett szolgáltatások 4 049 038 Ft 
11. Szállítás-raktározás költségei 120570Ft 
12. További dologi kiadások 1 231 607 Ft 
13 . Közüzemi díjak 1 496 038 Ft 
14. Bérleti díjak 1 076 570 Ft 
15. MLSZ versenyeztetési díjak 752 812 Ft 
16. Képzés 41 910 Ft 

Összesen: 14 800 OOO Ft 

A pénzügyi elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete. 

A támogatási összeg elszámolása mellett a KISE szakmai beszámol5jában részletes tájékoztatást 
nyújtott a tevékenységéről. A szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete. A sportegyesület az 
amatőr felnőtt csapat versenyeztetésén kívül kizárólag labdarúgó után;,ótlás-neveléssel foglalkozik, 
amely tevékenységében prioritást élvez. A taglétszáma 2018-ban 1455 fő volt, ami a korábbi 
évekhez viszonyítva növekedést jelent. Tevékenységük keretében fenntartják a Gyakorló utcai és a 
Sírkert utcai sportlétesítményeket. 

Az egyesület a Gyakorló utcai KISE sporttelepen, az Ihász utca 24. sz. alatti műfüves pályán, a 
Kőbányai Szent László Általános Iskola Liget Grundján, a Kőbányai Keresztury Dezső Általános 
Iskola műfüves kispályáján, valamint a Merkapt Maraton Team SE füves pályáján végzi a 
sporttevékenységét. A csapatok az edzéseket és minden hazai mérközésüket kőbányai székhelyű 
sporttelepen tartották meg, illetve játszották le. 



A tavalyi év közepe óta a Sírkert utca 1. szám alatt lévő, a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapest 
Programjának keretében megújult sporttelep fenntartását is az egyesület végzi. Az egyesület a KISE 
sporttelep kis és nagy élőfüves pályáin teljes gyepfelújítást végeztetett el, és elkészült az önműködő 
öntözőberendezés . A játékosállomány bővülése indokolta, hogy 5 új edzőt alkalmazott a KISE. A 
T AO támogatásból az egyesület a kőbányai székhelyű pályák pályakarbantartásához szükséges 
eszközöket szerzett be, valamint a sporttábo1Ta új játékokat és egy mobil sátorpavilont vásároltak. 

Az OTP Bank Bozsik-program versenyrendszerben a KISE csoportvezetőként vesz részt, ahol 828 
fő regisztrált utánpótláskorú játékost foglalkoztat. Az MLSZ leány és fiú futsal bajnokságokban, 4 
korosztályban 11 csapatot neveztek. A 7-9 éves gyerekeknek az UEFA- Grassroots programban van 
lehetőségük játszani, ahol minden igazolt játékos egyszerre vesz részt az eseményen. A KISE 
bonyolította le 2018. évben az Ovis Foci napokat, ahol minden kőbányai óvoda képviseltette magát. 
Tavasszal és ősszel a kerületi óvodákban felméréseket, az együttműködő iskolákban és óvodákban 
kihelyezett foglalkozások tartottak. A kerületi labdarúgó Diákolimpia [-II. korcsoportos küzdelmei 
16 éve folyamatosan az egyesület szakmai felügyelete alatt zajlanak. 
A hagyományoknak megfelelően a nyári szünet kezdetével egy időben 5 héten át tartó változatos 
programokkal teli sporttáborozási lehetőséget biztosított az egyestlet a KISE sporttelepen a 
sportolóik és a külsős gyerekek számára. 

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola bérelt ingatlanrészből a KISE év közben 
kiköltözött, így az irodai munka a Gyakorló utcai sporttelepen és a Szent László téri önkormányzati 
ingatlanban zajlik. 

2. Az Önkormányzat 772 500 forint felhalmozási célú támogatást nyújtott anyagköltségre a 
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskolában a KISE használatában volt helyiség eredeti 
állapotának helyreállítása céljából a 2018. évi költségvetésérő_ szóló 5/2018 . (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 13 . melléklet 26. sora terhére. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 
támogatást a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület felhalmozási célú támogatásáról szóló 436/2018 . 
(XI. 22.) KÖKT határozatával hagyta jóvá. 

A helyiségek helyreállításáról szóló pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót (az előterjesztés 
4-5. mellékletei) a KISE elnöke a szerződés szerinti határidőben benyújtotta. Az elszámolás 
határideje 2019. január 31-e volt. A sportegyesület az önkormányzati támogatást a helyiségek 
( tanterem, mosdó) visszaalakításához szükséges anyagok és bútorzat költségeinek csökkentésére 
használta fel. A KISE a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal és az iskolával együttműködve külső 
vállalkozóval végeztette el a munkákat. 

A KISE köszönetét fejezi ki az Önkormányzatnak a működési és felhalmozási célú támogatásért, 
amely hozzájárult a KISE zavartalan működéséhez és a szükséges iskolai munkák elvégeztetéséhez. 
A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerulet 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, 2019. február,, [!, .,, /;i7 . /' {j,{'Í 
~ föor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Szabfuiszti/ll} 
jegyző /~~\\~ 

2 



1. melléklet az előte1jesztéshez 

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

.. ./2019. (II. 19.) határozata 
a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesületnek a 2018. évi 14 800 OOO forint és a 772 500 forint 
támogatásáról szóló elszámolásait elfogadja. 

3 



2.
 m

el
lé

kl
et

 a
z e

lő
te

rje
sz

té
sh

ez





































































3. melléklet az előterjesztéshez
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5. melléklet az előterjesztéshez


