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Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2018. 
évi költségvetésében sportszervezetenként meghatározott összegge~ támogatta egyes kerületi 
versenysport egyesületek működését. 

1. Az Önkormányzat és a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (a tcvábbiakban: KDSE) között 
létrejött 2021 . december 31. napjáig fennálló együttműködési megállapodás keretében az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott 17 OOO OOO Ft összegű működési támogatást nyújtott a KDSE részére. 

A KDSE elnöke határidőre benyújtotta a 2018. évi támogatás elszámolisát. Az elszámolás kivonata 
az előterjesztés 2. melléklete. A részletes elszámolás - a terjedelme miatt - a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető. 

A támogatást a KDSE az alábbi költségnemekre használta fel: 

1. Elelmiszer, étkezés 282 535 Ft 
2. Irodaszer, nyomtatvány 13445Ft 
,., 

Hajtóanyag 25 716 Ft .J. 

4. lgénybevett szolgáltatások 5 966 802 Ft 
5. További dologi kiadások (kiküldetés, adók, díjak) 2 433 918 Ft 
6. TAO önrész (terembérlet, nemzetközi torna) 8 277 584 Ft 

Összesen: 17 OOO OOO Ft 

Az étkezésre, élelmiszervásárlásra fordított összeg nem haladja meg 3. megállapodás 7. pontjában 
foglalt 10%-os mértéket. Az elszámolás megfelel a támogatási szerződésben foglaltaknak. 

A KDSE a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás mdlett a szakmai beszámolóját 
is benyújtotta a 2018. évi tevékenységéről. A sportegyesület 436 fő igazolt és 100 fő előkészítős 
tagsággal rendelkezik. A KDSE sportszakmai célja a kosárlabda népszerűsítése és fejlesztése . 

A tavalyi évben is megszervezésre került a Kőbányai Kenguru Bajnohág 15 csapat részvételével. A 
vegyes csapatok 200 fővel vettek részt a mérkőzéseken. A bajnokságban hat kerületen kívüli csapat 
is szerepelt. A X. kerületben együttműködési megállapodás alapján több köznevelési intézményben 
tartanak foglalkozásokat az egyesület edzői. A sportegyesület a kőbányai gyermekeknek 
kedvezményt biztosít úgy, hogy teljes mértékben átvállalják a versenyeztetési költségeket, valamint 
- az önkormányzati támogatásnak köszönhetően - a tagdíjat alacsony összegben állapítják meg. A 
TAO támogatásnak köszönhetően megduplázódott a gyermeklétszám, több lett az edzéslehetőség 
számukra. 

A Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia (a továbbiakban: Zsíros Aka:lémia) a 2016-2020 közötti 
sportprogramjában azt a célt tűzte ki, hogy kilépve Kőbánya hatfrain a szomszédos, majd a 
távolabbi kerületek bevonásával és az agglomerációban egy erős, na5y létszámú bázisra épülő, a 
sportágban meghatározó utánpótlás-nevelő egyesületté váljon úgy, ~-10gy illeszkedjen a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetségének (a továbbiakban: MKOSZ) , . Mennyiségből a minőségbe" 
programjához. 



Az akkreditációs folyamat lezárultával a Zsíros Akadémia megkapta az Akkreditált Nemzeti 
Kosárlabda Akadémia címet, így a jövőben a Zsíros Tibor Nemzeti Akkreditált Kosárlabda 
Akadémia elnevezést használhatják. Az országban jelenleg 20 akkreditált akadémia működik. 

Az Önkormányzat támogatásával és az MKOSZ jóvoltából TAO fi:1anszírozásból épült meg a 
Darázsfészek Kosárlabda Csarnok a Kőbányai Harmat Általános Iskola területén. A szakmai 
beszámoló az előterjesztés 3. melléklete. 

2. A sportegyesület továbbá felújította a Kőbányai Szent László Gimnázium tornatermét, valamint 
az öltözőket és a vizesblokkokat. Ezáltal újabb lehetőség nyílt arra, hogy az egyesület 
kosárlabdázóinak korszerűbb, jobb körülmények között tarthassanak edzéseket. 

Az Önkormányzat és a KDSE között 2018. június 11-én és október 31-én jött létre támogatási 
szerződés a Szent László Gimnázium területén található sportcsarnok, annak környezete, öltözője és 
mosdója felújítása tárgyában. Az Önkormányzat a Kőbányai Diákok Sportegyesülete részére a 
Kőbányai Szent László Gimnázium tornacsarnokának felújítására önrész átadásáról szóló 210/2018. 
(V. 24.) KÖKT és a Kőbányai Diákok Sportegyesülete részére a Kőbán:tai Szent László Gimnázium 
tornacsarnokának felújítására önrész átadásáról szóló 399/2018. (X. 18.) KÖKT határozatai alapján 
bruttó 12 OOO OOO - 12 OOO OOO Ft, összesen bruttó 24 OOO OOO Ft támogatással járult hozzá a 
„Szent László Gimnázium tornacsarnokának felújítása" pályázat 15%-os pályázati önrészhez. A 
felhalmozási célú támogatások elszámolásának határideje 2018. december 31. napja volt. 

A KDSE határidőben elszámolt, de nem a teljes támogatással (a számbösszesítő az előterjesztés 4. 
melléklete), hanem csak az általa felhasznált 21 428 712 Ft összeggel. Mivel a sportegyesület nem 
használta fel a támogatás teljes összegét, így a fennmaradó 2 571 288 Ft-ot szerződés szerint 2019. 
január 10--én visszafizette az Önkormányzat bankszámlájára (az igazoló bizonylat az előterjesztés 5. 
melléklete). A fel nem használt összeg visszafizetésekor a KDSE a tárr_ogatási szerződés 16. pontja 
szerinti ügyleti kamatot nem fizette meg. Az ügyleti kamat mértéke a visszafizetés napján 24 853 
Ft. 

A KDSE a felújított iskolai tornacsarnokot 2018. október 9-én átvette a kivitelezőtől. 

Összegzésként megállapítható, hogy a KDSE meghatározó utánpótlás-nevelő egyesülete a magyar 
kosárlabdának. A biztos szakmai háttérnek és az önkormányzati támogatásnak köszönhetően az 
egyesület 2018. évben is nagymértékben hozzájárult a kerületi sportélet színesítéséhez, az ifjúsági 
korosztály spmira és egészséges életmódra neveléséhez. A KDSE te:vékenysége révén Kőbánya 
hírneve eljut a kerület határain túlra is, hiszen az akadémiai csap3.tok teljesítménye nemcsak 
egyesületük, hanem kerületünk hírnevét is öregbíti. 

A KDSE köszönetét fejezi ki az Önkormányzatnak az általa nyújtott támogatásért, amellyel 
hozzájárult a KDSE zavartalan működéséhez és a korszerű iskolai sportlétesítmény kialakításához. 

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. 
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II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2019. február,, [ ~ " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Szab~ sztián 

jegyző /rfJM..I~/ 

/1!.d _____!_ YG 'b lfadványi E or 

1. melléklet az előte1jesztéshez 

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

.. ./2019. (II. 19.) határozata 
a Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Humánszolgáltatási Bizottsága a Kőbányai Diákok Sportegyesületének 
17 OOO OOO forint működési célú támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 

Képviselő-testületének 

2018. évben nyújtott 

2. A Humánszolgáltatási Bizottság elfogadja a Kőbányai Diákok S::;:,ortegyesületének 2018. ev1 
felhalmozási célú 24 OOO OOO forint támogatásáról szóló elszámolását azzal a feltétellel , hogy a 
sportegyesületnek egy összegben vissza kell fizetnie a támogatás fel nem használt része után járó, a 
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamatot az Önkormányzat OTP 
Bank Nyrt. által vezetett 11784009-15510000 számú számlájára. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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3. melléklet az előterjesztéshez
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5. melléklet az előterjesztéshez




