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Előterjesztés a KözmúveW>dési Bizottság részére 
a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesüfot2029. é-_vi lámogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület ( a tová·_ bic:.kban: :ZISE) a 2019. évben 16 OOO OOO forint 
összegű támogatásban részesült a Budapest Ffr1áros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetés érő~ szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. me[éi let 38. sc,ra alapján. A támogatás célja a KISE 
alaptevékenységének és a működésének a tám,)gatá3a V(•lt. 

A KISE elnöke a működési támogatás pénzügyi ~s szakmai elszámolását a szerződésben 

meghatározott határidőre benyújtotta. A részlete.s elszámo:..ás - a terjedelme miatt - a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Közne·1Elési és Cir.ilkapcsolati Osztályán megtekinthető. A 
támogatás felhasználása megfelel a támogatá~ céljanak és. a támogatási szerződésben foglaltaknak. 
Az élelmiszerre és étkezésre fordított összeg nem haladja meg a támogatási szerződésben 

meghatározott 10%-ot. 

A számlaösszesítő szerint a támogatást az alább: költségnern.ekre használta fel a KISE: 

1. Személyi juttatások 1 038 404 Ft 
2. Járulékok 248 118 Ft 
3. Elelmiszer 208 102 Ft 
4. Irodaszer, nyomtatvány 32 497 Ft 
5. Könyv, folyóirat, egyéb információho::-cbzó beszerzés 406 076 Ft 
6. Hajtóanyag 737 537 Ft 
7. Szakmai anyag 42 730 Ft 
8. Kisértékű tárgyi eszközök 1 201 849 Ft 
9. Egvéb készlet 632 420 Ft 
10. Igénybevett szolgáltatások 4 093 820 Ft 
11. Szállítás-raktározás költségei 1 477 187 Ft 
12. További dologi kiadások 967 348 Ft 
13. Közüzemi díjak 1 489 771 Ft 
14. Bérleti díjak 1 504 OOO Ft 
15 . MLSZ versenyeztetési díjak 1112321 Ft 
16. Képzés 807 820 Ft 

Összesen: 16 OOO OOO Ft 

A pénzügyi elszámolás kivonata az előterjesztés 2. mellékkte. 

A támogatási összeg elszámolása mellett a KISE 3zak.."11ti beszámolójában részletes tájékoztatást 
nyújtott a tevékenységéről. A szakmai beszámcló az ei5tcrjesztés 3. melléklete. A sportegyesület, 
amelynek taglétszáma 597 fő volt 2019-ben, . ele:ileg kizárólag labdarúgó utánpótlás-neveléssel 
foglalkozik, amely tevékenységben prioritást élvez az eci.zések és a bajnoki szereplés személyi, 
tárgyi, valamint szakmai feltételeinek biztosítas2.. A spocte5yesület tavaly 16 fő edzőt közülük 8 fő 
főállású és 8 fő megbízási szerződéssel dolgozó edzőt, 2 fö irodai alkalmazottat, 1-1 fő takarítót és 
szertárost, valamint 2 fő főállású és 1 fő részmu:ik.::.idős pályakarbantartót foglalkoztatott. 
Tevékenységük keretében fenntartják a Gyakorlö utcai é.3 a Sírkert utcai sportlétesítményeket. 

Az egyesület a Gyakorló utca 25. szám alat:i KISE ~orttelepen, az Ihász utca 24. szám alatti 
műfüves pályán, a Kőbányai Szent László Általanos Iskolc. Liget Grundján, a Kőbányai Keresztury 
Dezső Általános Iskola műfüves kispályáján, 3z "'Jllő : L"ti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvü 



Általános Iskola műfüves kispályáján, valamint a wferkai:-= Maraton Team Sportegyesület élőfüves 
pályáján végzi a sporttevékenységét. A csapat0k az eczéseket és minden hazai mérkőzésüket 
kőbányai székhelyű sporttelepen tartották meg, :l letve játs:;;:ották le. 

A 2018. év közepe óta a Sírkert utca 1. szám alatt lé\c-3 megújult sporttelep fenntartását is az 
egyesület végzi. A sporttelepen az elkészült, d~ ~t mm adct öltözőépületet nem használhatják, ezért 
az edzéseket és a mérkőzéseket sem tudták :tt h!bonyd ítani. A Magyar Labdarúgó Szövetség 
országos bajnokságában induló 5 csapat az edzé~ket a Merkapt Maraton Team Sportegyesület 
sporttelepen lévő sportpályákon, valamint a K:>csis 3ándor Sportközpont (a továbbiakban: 
Sportközpont) Ihász utcai és a Bihari utcai műfüves. pályái::-_ tartotta. 

Az előkészítő korosztályaik foglalkozásai a Kő-Jányai Keresztury Dezső Általános Iskola, a 
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum ::C.eleti Ká__-oly Közgazdasági Szakgimnáziuma, a 
Kőbányai Szent László Általános Iskola, valamint a Bóbbl, a Kincskereső és a Gépmadár óvodák 
tomatermeiben zajlottak le. A kulturált si:-0rtolási l<c5 rülmények közötti edzésfeltételeknek 
köszönhetően az előző évekhez képest több al3éosziályos .§s óvodás gyermek járt a KISE edzéseire. 
A bajnokságban induló csapatok a Keresztury I:ezs3 és az Üllői Úti iskolák, az Ihász utcai, illetve a 
Liget Grundon lévő műfüves pályákon késziih:ek fel a :mérkőzésekre. Az U14-es korosztálynál 
fiatalabb csapataik mérkőzései, a Bozsik to::nák és a E.ozsik labdarúgó fesztiválok egyaránt a 
Gyakorló utcai sporttelep felújított füves pályÉ.ján zajlotliak.. Az öregfiú csapatuk a Sportközpont 
által biztosított pályákon játszotta le a hazai m~rkő~seit. 

A KISE 2019. évben a Gyakorló utcai müfüves ~·ál;a villa:noshálózatát és a világítótesteket (kültéri 
és büfé) újíttatta fel. A vizesblokkot és Ez öl~zőket kifestették. A tavalyi évben a KISE 
edzésfelülete 18 OOO m2-re nőtt, emiatt a sport?ályák sBkszerű kezelése és karbantartása egyre 
nagyobb anyagi terhet ró a sportegyesületr;::. A Gyakc.-ló utcai sporttelep hétvégenként több 
programnak (kupák, bajnoki mérkőzések, 0~ Bank 3ozsik-program, egyesületi, baráti kör 
rendezvények) is helyszínéül szolgált. 

A KISE tavaly tavasszal és ősszel felméréseket végzett a terület óvodáiban, majd lebonyolította az 
Ovis Foci napokat, amely rendezvényen minden .önkorcányzati fenntartású óvoda képviseltette 
magát. A versenyrendszerbe még be nem került gyermekemek óvodai és iskolai szinten kihelyezett 
foglakozásokat tartottak. A kihelyezett óvodai sportfoglc..lkozásokat 12 kőbányai óvodában és 5 
iskolában tartották meg. A Sportközponttal eg:1l"-jrnííködvE a kerületi labdarúgó diákolimpia I. és II . 
korcsoportos küzdelmei a KISE szervezésében zi:.jlcttak le 2019-ben is. 

A KISE köszönetét fejezi ki az ÖnkormányBtr.ak a műb:5dési támogatásért, amely hozzájárult a 
KISE zavartalan működéséhez. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a B-1c.apEst Fő~ros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szatilyzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pon-: ~.1. alpo~a alapján a Közművelődési Bizottság 
hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk,:mnányzat Képviselő-testületének 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékleiében fogl = lt határozatot. 

Budapest, 2020. február ,, ~ ~ · " 

T.~" ' ' · 'zempontból ellenjegyzem: 

Dr. ó Krisztián 
jegy , 

Közművelődési 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbá•} ai Ónkornányzat Képviselő-testületének 
Közművelé dég Bizottsága 

.. ./2020. (II. 18.) határozata 
a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesülzt2019. évi lámogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányza1 Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága a Kőbányai Ifjúsági Sport EgyesJktnek a 2(119. évi 16 OOO OOO forint támogatásáról 
szóló elszámolását elfogadja. 
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1. sz. melléklet 
) ) 2. melléklet az előterjesztéshez 

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ [TÉTELES ELSZÁMOLÁS) 

a számú szerződés keretében b lztosltott "EgyesUlet Múködési •• támogatás felhasználásól 

fKedvei,i,;nyezett 11e-.-e: --1 Ko8J..NYAI IFJUSAGI SPORTEGYESÜLET --- ···-----------···-- --··---.. ·-·-----·--- - ·--·-·--·----- - ---- i Támogató tölt/ Júl ·---·--·------r.:---- ---~ - ---------------- ---------·-·-------- --- - ----------·-·--··-·-- EÍszámolást ellenórizte: i;:::1: :~:':ie.,::..___ ISALKOVICS GABOR, •36703644235, 97k1se@gmail.com ------------ - - - ------- - ------ --- - - - ------1 
; Szerződés összege: --hs.000.000,-Ft • -t=------- ---- ·-------- -----------~ 

Dátum: ----- -- .. - --r-------------
i Elszámolandó támogatás , 16_000_000 -Ft J 

j összege: 1 • 1 r----- ' --- - ------- ·~---------~----·--------- - -- -- ·- ---- -----
aláírás: 

!-----------

Szerződéshez "~-.... ~ .. költségterv El5zó 
mellékletként .2 1 A b izo nylatot 

szerepló 
egyes fö részletek Támogatásra 

összegből a Támogató Elti,rés 
c~tolt 

' E 1 kiállftó (Szállító) 
Termék 

Kifizetést igazoló Számla soraiban els,ámolásáb elszámolt-
KÖLTSÉGTERV fö "1J /swlgáltatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma 

bozonylat száma 
Kifizetés dátuma összege• {A ) 

támogatás tölti ki: 
igényelt an elfogadott összesen 

összege/%--a 
"' neve (lehet 

megnevezése terhére 
sorai rövidíteni) ol·- ·· - .I& 

támogatás összeg 

személyi j uttatások 
1-

lsd.részlelezó táblázat 
'f"i,;a:~:J. 038~ 1 038404 1038404 1 038404 0,00 ,...._ 

1,00 5. 

terhelő járulékok és ~ lsd.részletezó táblázat 1 111 .,,_ ..wta t18 248116 248 118 248 118 0,00 

10. 1,00 
Elelmiszer 11-

lsd.részletezó táblázat 
208.102 2081 02 208 102 208 102 0,00 

beszerzés -39, 1.00 

nyomtatvány 
40-

lsd.részletezö táblázat "·. i-!.32 497 32497 32497 32497 0,00 - 1,00 49. 
., . 

50- ,;. ,· '"'406.076 406076 ~f; ffl'R , 1 
;1/\ill\:l:ll 1111 u,Uü '•, 

~y~b lsd.részletezö táblázat 1 t• '1""',n---·-1w 
62. 1.00 .. f,t+ +•h- " • ....... i--

7,37537 737 537 
naJ(O és kenoanyag 

ij,J., 
isd.részletezö táblázat 

737 537 737 537 0,00 - 1,00 131 . 

szakmai anyag 
132-

lsd.részietezó táblázat 
;t~~Íli~ ~:r-3G 42 730 42 730 42730 0,00 - 1,00 134, -...,,,,.. _ ___ _ • ,1., . 

ki•értékű tárgyi 'l;,5-
lsd.réczlctczö táblázat 

i 201 649 1 201 849 1 ~1)1 íl,tll fl.11(1 
es7köz - -·- 1,nn 138. .. -·-· '~ .... .. s12 420 

.~ 
t!\jyl!U ~~~tii!! ~ l~fl rÁ<1IAte-.l\ lihló••I 

oon ~to i.l.!I.! 11.!U 632 420 0,00 
1'\ll 1,00 

igénybevett 
160- 4 093820 4 093820 4 093 820 4093820 0,00 - lsd. részletezö táblázat 1,00 

szolgáltatások 262.+ 
489 

Szállítás-raktározás, ~ lsd.részletező táblázat 
1 477187 1 477187 1477187 1 477187 0,00 

költségei 276. 1,00 

kiadások 
27i-

lsd.részlete2:ö táblázat 
967348 967 348 567 348 967 348 0,00 

.... . 375 . 1,00 

kö:ma dlJQk 
376-

lsd.részlete2:ó táblázat 
1489 771 1 489771 1489771 1489771 0,00 -407. 1,00 

bérleti dljak 
408-

lsct.részletezö táblázat 
1504000 1 504 OOO 1 504 OOO 1504000 0,00 - 1,00 427. 

versenyeztetési ktg. 
428-

lsd .részletező !éblázat 
1. 1.1 2321 11i2321 1 112 321 1112 321 0,00 

. ,. 481 . 1,00 
482· 

lsd.részletezö táblázat 
807 820 807 820 807 820 807 820 0,00 

Képzés -488. 1,00 
S'c,u.i.-: ;giJ11y sz'2rit1 i bes-zu1!w!t;, k. dt."' úgyHín: 4.el! &.7 w.ol!:>a 2 os.rJapban e') dl !.!<'Is~,, "ős.s1.u~•en'' scri;:;n lé'./é J..'Jril-~tex íii~ii .:.J..cr::~-:.r,m~I-I '1t·!yess•.~ ... e .q k1rri/tűtt ,ablá:::ato{k.eit .~ s~,:y;;.ódés.01.~r: me,~1~·nólt c-mci! cfmre ,s ,nc-g f.tel! ~ú!d~ni!'! 

Összesen 16 OOO OOO 16 000000 Oj 1S OOO OOO 

gény 

Alulírott kedvezménye2:elt kijelentem. hogy a támogatásként e lszámolt fenti összeg a támogatési szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatol! biZon)'fatok másolatai az eredetivel m indenben megegyeznek. 

Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számv~eli rendelkezések szerint kerultek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre . 

Dátum: 2019. december 14. 

1. oldal, összesen: 1 

Kl SE 
'<ÓBÁNYAI t,Jú~kGl SPORTEG~~ 

,<063;>'.. ~okor'~ 
.. .... .... ,5ócs1 ,::H; ~.SS??.~.·J :~:? ... 

í cégszerú) aláírás 

0 16 OOO OOO 
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Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 
1106. Budapest, Gyakorló utca. 25. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

3. melléklet az előterjesztéshez 

Tárgy: KISE 2019. évi tájékoztatója 

A Köbányai Ifjúsági Sportegyesület -KJSE- feladati:. között továbbra is az a prioritás, hogy 

biztosítsuk az edzések és a bajnoki s2:ereplés szer_élyi, tárgyi, szakmai feltételeit. Az 

utánpótlás korú játékosainkat minél magasabb szo ten versenyeztessük, a sportágnak 

megnyerjük, megtartsuk és tovább irányítsuk őket a tehetségüknek megfelelő szintre. 

Létesítményeinket a Gyakorló utcai és Sírl<e1t utcai spcrttelepeket fejlesszük, fenntaitsuk. Az 

Egyesületünk jelenleg, kizárólag labdai-(.gó utánpótla:; neveléssel foglalkozik. A KISE a 

Kőbányai Önkormányzat támogatásából, szülői hozzzjárulásból, Baráti kör támogatásából, 

valamint T AO támogatásból működik. 

I. Székhely fenntartási költségek, bérek, b,ér/ések, uta'<:;!s 

A KISE a Gyakorló utca 25. szám ala::t lévő KISE Spmttelepen, az Ihász utca 24. szám 

alatt lévő müfüves pályán, a Szent László Ál alá.nos Iskola Liget Grundján, a Keresztury 

Dezső Általános Iskola műfüves kispályá;án, a Köbárr.?ai Janikovszky Éva Általános Iskola 

Üllői úti intézményében lévő műfüves kü:pályáján, va..amint a Merkapt Maraton TEAM SE 

pályán - volt Kőbányai Sörgyár pálya - végzi sporttevékenységét. Második éve a BVOP 

Sírkert utca 1 szám alatt lévő, megújult sporttelep fi::J.mtartását is egyesületünk. végzi . Az 

elkészült, de még át nem adott öltözöépületet nem asználhatjuk, ezé1i addig edzéseket, 

mérkőzéseket itt nem tudunk szervezni. A:z irodai mur.=>a, a Gyakorló utcai spo1ttelepen és a 

Szent László téri Önkormányzati ingatlanban zajlik . .;. KISE sporttelepen a víz, villany és 

csatorna, valamint a kommunális díjakat havi rendsze::-ességgel egyenlítjük ki. A Gyakorló 

utcai sporttelep nagy és kis füves pályáin a kora ta-raszi és nyár eleji időszakban teljes 

gyepfelújftást végeztünk. A rendkívüli rrnleg nyári i ::őjárás miatt a gyepfelület vízigénye 



nagyon magas, ami napi többszoci locsolást i,sényelt. A villamos energia felhasználásunk 

ebben az időszakban emelkedő te11denciár mut.~t, a nagyteljesítményű szivattyúk és a hűtő

fűtő klíma rendszeres használata JJ.iatt. A téli időszakban az áramfogyasztásunk jelentősen 

megugrik, mert a fűtést elektromos eszközökkel biztosítjuk. 

Az egyesületi munkák, - Önkormányzati és T AO elszámolások, negyedéves jelentések - a 

saját rendezvényeink, toborzóink, ,ajnoki mérkőzések dokumentálása, a Bozsik Programokra 

és Bozsik Intézményi ProgramokrE. valamint az egyéb rendezvényekre való felkészülés miatt 

folyamatosan nőnek az irodai ~iadásaink. (fénymásolás, nyomtató patronok, tonerek, 

fénymásoló papír, jegyzettömb, irat gyűjtök). A Bozsik Programokon kötelezően 

jutalmaznunk kell a rendezvényei._ résztv.evő §yerekeket, ezért az ásványvíz és csokoládé 

biztosítása is magas költséggel jár. A könyvelő irodával és honlap működtető céggel hosszú 

évek óta állunk megbízásos jogvis::onyban. Minden évben jelentős az edzöi állományunkban 

a változás. Idén négy új edzőt dkalmaztunk, négy fő máshol folytatta _pályafutását. A 

személyi állomány pótlását a zökkenőmentes szakmai munka biztosítása indokolta. Ebben az 

évben tizenhat edzőt alkalmazur.k, közülük nyolc főállású edzőt és nyolc megbízási 

szerződéssel dolgozó edzőt. Két fő irodai alkalrr_azottat, egy-egy fő takarítót és szertáros, két 

főállású és egy részmunkaidős pály :1karban~artót foglalkoztatunk. 

Az MLSZ országos bajnoks2gában indulé csapataink -öt csapat - az őszi óra átállításig 

az edzéseit a kőbányai Merkapt M:1raton TEAl'v~ SE sporttelepén tartotta. A téli időszámítás 

beállta után az Ihász utcai műfüves pályán, valanint a Kocsis Sándor Sportközpont Bihari úti 

műfüves pályáin készültek. A bajncki mérkőzéseiket a Gyakorló utcai és a Merkapt Maraton 

TEAM SE füves pályáin játszo"J:ák. Idén ÍE sikerült minden csapatunknak kőbányai 

spo1ttelepen játszania a hazai baj:loki mérkőzbseit. Az országos nagypályás és a futsal 

bajnokságban játszó csapatok az id~genbeli mérkőzéseikre busszal utaznak. A buszok bérleti 

díjának egy jelentős hányadát a működési támogctásból finanszíroztuk. 

A Kocsis Sándor Spo1tközpr)nt lehetősé~it kihasználva az öregfiúk csapatunk idén is 

a kerületben tudta lebonyolítani ::. hazai bajmki mérkőzéseit. Az U 14-es korosztálynál 

fiatalabb csapataink mérkőzései, a Bozsik tornát és Bozsik fesztiválok egyaránt a Gyakorló 

utcai spo1ttelep felújított füves pál~áján zajlottaik. A bajnokságban induló csapataink a téli 

felkészülést az Ihász utcai, a Liget Grundon lévő, a Keresztury Dezső Általános Iskolában, 

valamint Kőbányai Janikovszky Év;i Általános L;kola Üllői úti intézményében lévő műfüves 

pályáján végzik. Az alsó tagozatos es óvodás kor:'.1 sportolók, a téli időszakban, tornateremben 

készülnek. Az előkészítő korosztály.aink foglalkwásai a Keresztury Dezső Általános Iskola, a 

Keleti Károly Közgazdasági Szakk5zépiskola, a: Szent László Általános Iskola, valamint a 
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Bóbita, a Kincskereső és a Gépmadár Ó'-oda tornaterneiben zajlanak a téli hónapok alatt. A 

kulturált körülmények közötti edzésfelték!lek biztosít~ ának köszönhetően sok alsós, óvodás 

korú játékost tudunk megnyerni magunkr~k. 

II. Beszerzések 

A TAO felajánlások begyűjtése az elmúlt évben hiánytalanul sikerült, az idei 

felajánlások begyiíjtése folyamatban va11! Idén is ::iinden korcsop01iunk az életkorának 

megfelelő méretű új JAKO típusú labdat ~apott edtisekre és mérkőzésekre egyaránt. Új 

mérkőzésszereléseket és edzésszerelésebt vásárolturr.::, a JAKO sportszergyártótól. MLSZ 

ajánlására egy igen körszerií edzéseszk:5zt, az Exerlightst vásároltunk csapatainknak. A 

Bozsik program eseményeire és saját rendezésű tooáinkra egy mobil rendezvényasztalt 

szereztünk be. A végérvényesen meghibásodott hegesztőaparátot egy új , nagyobb 

teljesítményűre lecseréltük, mert a mindernapos karba11artási munkálatokhoz elengedhetetlen 

az alkalmazása. 

Ebben az évben is elkészültek egyéni képek a gyerekekről és a korosztályos 

csapatfotók is. A csapatfotókból az elmúlt évek hagyon ányainak megfelelően most is készült 

naptárral ellátott plakát, ezt a napokban ad~uk át spo11oli>inknak, támogatóinknak. 

III. Felújítások,fejlesztések 

Világítás felújítás, tetőfelújítás , 

Idén a Gyakorló utcai műfüves pálya villamos ralózatát és világító testeit, valamint a 

kültéri és büfé világítótesteit és hálózatit újítattuk Cel. A vizesblokkot és az öltözőket 

kifestettük. A sporttelepek pályáinak füvé: hárem fűgy-.íjtős traktorral és két kézi fűnyíróval 

vágjuk, heti rendszerességgel. A nyírások és szellőzte-:-ések, gyepseprések során keletkezett 

nyesedéket rendszeresen elszállíttatjuk a s;:,ortteleprél . A téli időszakban az utakról, a 

traktorokra szerelt hótolólap segítségével takarítjuk lr: a hava. A pályakarbantartó gépek 

benzinüzemüek, az üzemanyagot a sport-:elepekhez k,~zeli benzinkútról vásároljuk, míg a 

motorolajakat szakáruházból szerezzük ~. Az időszE.k:nak megfelelő ütemezéssel haj\juk 

végre a gyeptrágyázási programot és a ncvényvédö pe metezéseket. Ezeket éves szinten öt 

alkalommal végezzük a 18. OOO m2-re nőt edzésfelülec n. A sp011telepünk hétvégéken több 

programnak is helyszínéül szolgál - kupák~ bajnoki mértőzések, Bozsik Program, Intézményi 
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Bozsik Program, egyesületi, baráti kör rendezvények -, mivel a különböző események más

más pályaméreteket kívánnak meg, ezért heti rer:.dszerességgel szükséges a pálya vonalazását 

elvégezni . A vonalazást festék k\jut:atásával oldjak meg a karbantartók. 

IV. Taglétszám 

2019-ben a taglétszámok az alábbiak szerint alak11Itak: 

BLSZ II. osztályú és öregfi.llk játékos 24 fő 
U 19 .-c:'!S játékos 15 fö 
Ul 7.-e::s iátékos 20 fö 
Ul5. -c·s játékos 1 :3 fő 

Leány játékosok 2 _ fö 
Ul 4.-es játékos 27 fö 
lJ 13. -:.:.s i átékos 12 fő 
U12.-r.: siátékos ! 14 fő 
Ul l.-1:s iátékos ' 24 fő 

Ul0.-1:s játékos 2:· fő 
U9.-e:s játékos 3: fő 
U8.-as játékos 2~. fő 
U7-es játékos 1 f: fő 
U6-ctS játékos 1: fő 

Tanfolyamra já:-ó gyerek 312 fő 
Összesen: 55:'7 fő 

V. Sportszakmai tevékenység 

A KISE csapatai az elmúlt bajnoki i~ nyben az alabbi helyen végeztek: 

• U l6 Leány, csoportjában 5. b lyezés 

• Felnőtt csapat BLSZ II. osztá.y 16. helyezés 

• Ul 9. MLSZ bajnokság ll. os~ ály Közép Keleti csoport 6. helyezett 

• U17. MLSZ bajnokság II. os~ ály Közép Keleti csoport 10. helyezett 

• Ul5. MLSZ bajnokság II. os:.:tály Közép Keleti csoport 4. helyezett 

• U14. MLSZ bajnokság II . osm\ly Közép Keleti csoport 1. helyezet 

• Ul4-es csapat BLSZ bajnoks.?ig 2. csapott 10. helyezett 
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1. 2018/2019-es bajnokság 

Az MLSZ és BLSZ korosztályos baj:lokságaiban ~s az OTP Bank Bozsik Programban, 
valamint az UEFA-Grassroots Programba1 1·ersenyezte-:jükjátékosainkat. 

A nyári bajnoki nevezések során ,a:;:; alábbi c: apatokat indítottuk a 2019/2020. -as 
szervezett MLSZ és BLSZ bajnokságban, az OTP Bank Bozsik Program rendszerben, 
valamint az UEFA- Grassroots Programl:m1. 

• Ul5.-ös leány csapat II. MLSZ bajnokság FP B.Jdapest A csoport 

• Ul 9.-es csapat MLSZ bajnokság III. osztály Kct:ép C csoport 

• Ul 7.-es csapat MLSZ bajnokság III. osztály K&ép C csoport 

• U15.-ös csapat MLSZ bajnokság II. ·)Sztály Kö~ p B csoport 

• U14.-es csapat MLSZ bajnokság 11 osztály Kö~ p B csoport 

• U14-es csapat %-ed pályás BLSZ ba:nokság 

Az OTP Bank Bozsik Programban az U13-U12-Ll 1-UIO-es korosztályokban indítunk 
csapatokat. 

UEFA - Grassroots Programban szereplő csc.pataink: 

• U7 - U9.-es korosztály 

Az őszi forduló befejezésével kezdetét veszi a :\!1LSZ országos futsal leány és fiú 
bajnoksága, ahol több korosztályban - Ul 1-t51 - Ul 7-ig neveztünk - is indítunk csapatokat. 

Az OTP Bank Bozsik Program kere:é:: belül a =- JSE csoportvezetőként vesz részt a 
versenyrendszerben. A Bozsik Intézmény _ Programban szintén részt veszünk. Az MLSZ az 

,-. MTK Regionális Utánpótlás Központ koord_nátorának :ievezte ki Kovács József KISE edzőt! 
A 7-9 éves gyerekeknek az UEFA-Gras::rc,.::its progri --nban van lehetőségük játszani, ahol 
minden igazolt játékos egyszene vesz rész- c:z adott ese::-i.ényen. 

2. Tornák, egyéb események 

A MLSZ és BLSZ bajnokságain és pr0gramsoro- tán felül játékosaink nemzetközi és 
hazai tornákon vettek részt. Idén ismét több korcs ::·porttal szerepeltünk Ausztriában, a 
Scheiblingkirchenben és Bécsújhelyen me~rendezett ne::-i.zetközi tornán. 

Saját rendezésű tornáink közül mindig .:<iemelt fi~elmet kap a Kőbányai 6-3 Kupa. A 
XIV. Kőbányai 6-3 Kupa emléktornán a fJ.'1::,:ryományobt kissé átírva az FTC, MTK, Grund 
FC, valamint a KISE csapatai szerepeltek Idén is }..3t korosztályban az U 11 és Ul 0-es 
évfolyamban zajlottak a küzdelmek. 

A téli időszakban, a korosztályos csép:1taink, sajü vagy más csapatok által rendezett 
teremtornákon vettek részt. 

A KISE bonyolítja le az Ovis Foci nE.p:Jkat, ahol -31inden kőbányai óvoda képviseltette 
magát. Tavasszal és ősszel a kerületi óvodtk-"Jan felméreseket tartottunk. A versenyrendszerbe 
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még be nem került gyerekeknek - iskola és Gvodai szinten - kihelyezett foglalkozásokat 
tartunk. 

Az alábbi kőbányai óvodákban tartmk kihelye::e:c:.'1 foglalkozásokat: 
• Csupa Csoda Óvoda 

• Idesüss Óvoda 

• Mocorgó Óvoda 

• Csoda Pók Óvoda 

• Hárslevelű Óvoda 

• Bóbita Óvoda 

• Kiskakas Óvoda 

• Gyermekek háza Óvoda 

• Gesztenye Óvoda 

• Tündérkert Egis Óvoda 

• Kincskereső Óvoda 

• Gépmadár Óvoda 

Az alábbi kőbányai iskolákban tarti.mk kihelyeat: foglalkozásokat: 

• Harmat Általános Iskola 

• Szent László Általános Iskob 

• Keresztury Dezső Általános ~kola 

• Orchidea Általános Iskola 

• Kada Mihály Általános Iskob 

Folyamatosan a mi felügyeletünl;, alatt zajli.< le a diákolimpia. Az 1. és a 2. korcsoportos 
Kőbányai Diákolimpia küzdelmei 3 Kocsis 3fodor Sportközpont Bihari úti telephelyén 
kerültek megrendezésre. Itt az ~zöink látjít el a versenybizottsági teendőket és a 
játékvezetés is az ö feladatuk. 

3. Képzés 

A Katalán labdarúgó szövetség é; az MTK Bl.:.dapest ZRT szervezésében a Smart Football 
továbbképzési programsorozat kere~ben, az éj Hidegkuti Nándor Stadionban vettünk rész 
egy nagysikerű továbbképzésen. Roo.berg Zsan::t Pécsi TE -felsőfokú gyógytornász képzését 
finanszírozza egyesületünk. Játékosr nk rehabili:ooiós edzéseit jelenleg is ő irányítja. 

4. Tábor 

A hagyományoknak megfelel~n a nyári szünet megkezdésével egy időben a KISE 
Sporttelepen 5 héten át sporttáboro2.2si lehetőséget biztosítunk sportolóink és külsős gyerekek 
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számára egyaránt. Törekedtünk an-a, hogy e. gyerekek jól érezzék magukat, mert szeretnénk, 
hogy tartalmasan és pozitív élményekkd gizdagodva: töltsék el itt az idejüket, kötődjenek 
egyesületünkhöz, jövőre is vegyenek rész a ':'ábori fog::1lkozásokon. Többek között figyeltünk 
a különböző étel allergiákra, és eszerirt :s vásárolLmk, a folyadékpótlásra, a változatos 
egészséges táplálkozásra a kulturált visel<edésre, a heiyes étkezésekre. A gyerekek a közeli 
DonPepe étteremben mindennap meieg ebédet kaptak és délutánonként uzsonnát 
biztosítottunk számukra. A gyereke a Fővircsi Allatkertben és a Sugár moziban is voltak. 
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VI. Finanszírozás 

Az önkormányzati támogatás Ö55.zesen i 6 rnil ió forint összegben az alábbiak szerint oszlik 
a csoportosítások szerint: 

Élelmiszer beszerzés 

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 

Szállítás-raktározás költségei 

Hajtó és üzemanyag 

Képzés 

Szakmai anyag 

Igénybevett szolgáltatás 

További dologi kiadás 

reprezentáció, adók, dijak) 

Közmű díjak 

(k küldetes, 

Információ hordozó (könyv, folyóir.::t egyét) 

Kisértékű tárgyi eszköz 

Egyéb készlet 

Bérleti díjak 

MLSZ versenyeztetési {;g.-ek 

Személyi juttatás 

Munkaadókat terhelő adók és szoc. ::-:o. adó 

Összesen: 

208102 'Ft 

32 497 Ft 

1477187 Ft 

737 537 Ft 

807 820 Ft 

42 730 Ft 

4 117880 'Ft 

967 348 Ft 

1489 771 Ft 

406 076 Ft 

1201849 Ft 

632 420 Ft 

1504 OOO Ft 

1112 321 Ft 

1038404 Ft 

248118 .Ft 

16 OOO OOO Ft 
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Együttműködésünk az Önkorményzattal - c::ind az illetékes bizottságokkal, mind, 
pedig a Hivatal szakirányú osztályávEl - kiváló, :negvalósult céljaink elérését nagyban 
segítették, miként az Önök által egyesületünk részére ::negítélt éves költségvetési támogatások 
is. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mincezt, valamin-: az idei támogatásukat is. 
Reméljük, hogy a jövőben is elnye1jü.-< bizalmukat 

Bud a p est, 2019. december 14. 

Salkovics Gábor 
Elnök 
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