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G~ . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Közművelődési Bizottság részére 
a Kőbányáért Egyesület 2019. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányáért Egyesület (a továbbiakban: Egyesübet) 2019-ben 4 __ 000 OOO forint összegű 

támogatásban részesült a Budapest Főváros X. ker:ilet Kőbányai Onkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) örJcDrmányzati: rendelet 8. melléklet 46. sora terhére. A 
támogatás célja az Egyesület alaptevékenységének és a működésének támogatása volt. 

Az Egyesület elnöke határidőre benyújtotta a 2019. bli támogatás elszámolását. Az elszámolás 
kivonata az előterjesztés 2. melléklete. A rész:etes elszámolás - a terjedelme miatt - a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Gvilkapcsolati Osztályán megtekinthető. Az 
elszámolás a támogatási szerződésben rögzítetteknek m~.gfelel. 

A beszámolóban (az előterjesztés 3. melléklete) az elnök részletes tájékoztatást adott az Egyesület 
szakmai tevékenységéről, a labdarúgó utánpétlás-nevelésről. Az Egyesület játékosainak száma 404 
fő volt a tavalyi évben. Az Egyesület célja az utánpótláskorú labdarúgók sportolási feltételeinek 
fejlesztése, ezáltal a játékosok számának növelése ~s a szabadidős (Grassroots) labdarúgás 
erősítése. Az utánpótlás-nevelő klub nemcsak az ügyes~bb, tehetséges gyermekek számára teremt 
edzés-, és versenyzési lehetőségeket, hanem a labdarúgást szerető, rekreációs sportként űző 
gyermekeket is megmozgatja. Kiemelt figyelmet ford:ianak azokra a fiatalokra, akik hátrányos 
helyzetűek, mivel kedvezményesen vagy ingyenesen biztosítják az edzéseken való részvételt és 
versenyeztetést 23 fő sportoló számára. 

A tavalyi évben a sportegyesületi Bozsik-prc,gramban mindegyik korosztállyal képviseltette magát 
az Egyesület, emellett hazai és nemzetközi meghívé.sos tornákon vettek részt. 2019-ben két 
nemzetközi tornán indult el az UIO-es csapatuk. Egyedüli kőbányai csapatként a Bozsik
programban önálló lánycsapatot indított az Egyesület, amely így továbbra is nagymértékben 
hozzájárult Kőbányán a labdarúgó utánpótlé.s-neveléséhEz és a sportág népszerűsítéséhez. 

Az Egyesület 5 iskolában és 5 óvodában tart futballedzéseket, valamint a mindennapos testnevelés 
keretein belül oktatják a labdarúgást a kerület iskolában heti szinten kb. 800 fő tanulónak. A 
balatonlellei sport-, és a sportegyesületi nap~<özis táborokban összesen 250 fő gyermek vett részt 
tavaly. 

Az óvodai foglalkozásokat (Kékvirág, Gézengúz, Csodafa, Mászóka, Aprók Háza óvodák) 
tornaszobákban, iskolai tornatermekben, illetve a Kocsis Sándor Sportközpontban tartották meg 
tavaszi-őszi időrendben 182 fő óvodás számára. Az Egyesület a foglalkozásokhoz szükséges 
sportszerek biztosításával támogatta az óvodákat, valarrr.nt megvalósította a labdarúgás oktatását az 
iskolai tanórák keretében (Kőbányai Janikovszky Éva, valamint az Üllői Úti Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolák, a Kőbányai Széc~1.enyi István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola, a Kőbányai Fekete István Általános Iskola) azáltal, hogy edzőik a Bozsik
program keretében megtartott iskolai testnevelés órai foglalkozásokon módszertani segítséget 
nyújtottak összesen 32 osztály tanulói számára. 

Az Egyesület 2019. évi költségvetése a tagdíjakból, 3. szülői hozzájárulásból (6500 Ft/év), az 
önkormányzati támogatásból és a TAO támogatásból t~vődött össze, amelyből az önkormányzati 
támogatás teljes összegét sportlétesítmény bérleti díjakra fordították. 



Az Egyesület köszönetét fejezi ki az Önkormányzatnak a nyújtott támogatásért, amellyel 
hozzájárult annak 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 5. pont 5.1. alpon:ja alapján a Közművelődési Bizottság 
hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2020. február „ Á{. " 

pontból ellenjegyzem: 

~ Rd' 'G'b . a vany1 a or 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkorn:.ányzat Képviselő-testületének 
Közművelődési Bizottsága 

. . ./2020. (II. 18.) határozata 
a Kőbányáért Egyesület 2019. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága a Kőbányáért Egyesületnek a 2019. évben nyújott 4 OOO OOO forint támogatásról szóló 
elszámolását elfogadja. 
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SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) 
a KC0/256-1/2019 számú szerződés keretében biztosított "Működési" támogatás felhasználásáról 

.Réclvezniényezett . 
' neve: 1Köbányáért Egyesület. Budapest. Előd utca l . 
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A bizonylatot 
kiállitó Termék 

(Szállító) /n0l!)áltatás 
nt?ve (lehet m~!)neveZ9ie 
rövidíteni) 

Kelet Pest 
bérleti díj 

Tankerület 

Kocsis Sándor bérleti dij 

Kocsis Sándor bérleti díj 

Kocsis Sándor bérleti dij 

Kocsis Sándor bérleti díj 

Kocsis Sándor bérleti díj 

Kocsis Sándor bérleti díj 

Kocsis Sándor bérleti dij 

Kocsis Sándor bérleti díj 

Kocsis Sándor bérleti díj 

Kocsis Sándor bérleti díj 

Kocsis Sándor bérleti díj 

Kifizetést 
Számla Teljesités igazoló 

sorszáma dátuma bozonylat 
száma 

360 2019.03.30 E412019 

KS-4·1S-
2019„ 03.28 E4/2019 

201$/44 

KS-40S-
2019.03.01 E4/2019 

2019/52 

KS-41S-
2019.03.01 E4/2019 

2019/54 

KS-41S-
2019.03.01 E4/2019 

2019/53 

KS-41S-
2019.05.23 E12/2019 

2019179 

KS-41S-
2019.05.30 E12í2019 

2019/100 
K.,_.,1:,-

2019.04.29 E12/2019 
2019/98 
KS-41S-

2019.05.30 E12/2019 
2019/99 

KS-41S-
2019.06.10 E12/2019 

2019/117 

KS-41S-
2019.06.10 E12/201 9 

2019/118 

KS-41S-
2019.07.06 E12/2019 

20191141 

A számlán 
szerepló 

Számla összegből a 
Támogató 

Kifizetés tölti ki! 
dátuma 

Ö'i'iZege.., lld11uyatás lt:i l1é,t:: 
(Ft) t::b"-á1 ,1ull Os~.t.t:y 

2019.04.08 78 750 78 750 

2019.04.08 100.000 100.000 

2019.04.08 20 00 20.000 

2019.04.08 50 250 50 250 

2019.04.08 275 OOO 275 OOO 

2019.12.11 77 250 77 250 

2019.12.11 200 OOO 200 OOO 

2019.1 2.11 745 OOO 745 OOO 

2019.12.11 980 OOO 980 OOO 

2019.12. 11 825 OOO 825 OOO 

2019.12.1 1 100 OOO 100 OOO 

2019.12.11 570 OOO 548 750 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Támogató tölti ki! 

Elszámolást eJlenöriztc: 

átum: 

Előző 
költségterv 

részletek 
egyes fő Támogatásra Eltérés 
soraiban 

elszámolásá 
elszámolt - összege/ %· 

ban 
i!::4~11yt:: ll űs:..t.e!>en a 

elfo!'ladott 
lálllV!jdlá:. 

összeg 

249 OOO -249 OOO 

jJJJj.J.JiJJJ)J 

1297250 -1297 250 

Jiil.J::A.:.::.:./J. 

2453 750 -2 453 750 

.... . 
;;;;;:..;;:.: .. 

Sorok igény szerint beszúrhatók, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban lévő képletek hivatkozásainak helyességére. 
A kitöltött táblázatot a NagyAttila@kobanya.hu címre meg lehet küldeni!!! 



! összesen! 14.021.250 4 OOO oooJ 4 ooo ooo{ 
·Áfa-visszaigénylés esetén a "Számla összege" oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni. 

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szer.i:ódésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok 

Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint keriiltek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. 

!Budapest.2019.12.11. ! l l 1 ; 
1 ' ' U..i JJr/--1\,~ O'....ÁU.lv!,tl 

U~ ári Lászlóné 

(cégszerű) aláírás 

KÖBÁNYÁÉRT EGYESÜLET 
1105 Budapes~ Elöd utca 1. 
Adószám: 18190072-1-42 



3. melléklet az előterjesztéshez 

t<_co /;_ S-G-J( ;201::r 

Kőbányáért Egyesület 

2019. évi szakmai beszámolója 

Amikor a labdarúgásról beszélünk, a egtöbb ember elsősorban a 

professzionális kluboknál zajló munkára, esetleg a magyar válogatottra vagy 

éppen a stadionépítésekre gondol. Valójában legalább annyira fontos az 

utánpótláskorú labdarúgók sportolás.i feltételeinek fejlesztése, ez által a 

játékosok számának növelése és a szabadidős (Grassroots) labdarúgás. A 

Kőbányáért Egyesület is az említett területek fejődése érdekében 

tevékenykedik. Az Önkormányzat kiemelt támogatása azért is fontos, mert a 

rendszeres mozgás sokat segít a társadalom egé:,zségesebbé válásában, 

beleértve a fizikai jólét melletti lelki egészséget, amelynek egyértelműen jót 

tesz a sport, a közösséghez tartozás élménye. 

A Kőbányáért Egyesület alapvetően egy olyan la".:Jdarúgó utánpótlás-nevelő klub, 
ami talán még több ennél. Legfőbb célunk, hogy a sport által a társadalom számára 
hasznos felnőtteket neveljünk! 

Nálunk a gyerekek az elsők! 

Az Egyesületünk fő profilja labdarúgó utánpótlás nevelés, ami két részre osztható, 
versenyspo1t, ami ügyesebb és tehetséges gyerekeket célozza meg és a 
labdarúgást szerető, rekreációs sportként űző gyerekeket. Klubunknak fontos, 
hogy tömegeket mozgasson meg és tegye lehetővé számukra a sportolási 
lehetőséget. Az Egyesület nemi-, vallási-, és etnikai hovatartozástól függetlenül 
biztosítja a sportolási lehetőséget mjndenki számára. Nagy figyelmet fordítva 
azon gyerekekre, akiknek a családi há:tere nem tenné lehetővé az egyesületben 
való sportolást. Ezeknek a hátrányos helyzéÍÜ gyerekeknek az Egyesület 
kedvezményesen, adott esetben ingyen biztosítja az edzéseken való részvételt és 
a versenyeztetést! Bár a szülők sosem jelezték nekünk, hogy van nagycsaládos 
kártyájuk, s kedvezményben részesülhetnek, mi ettől függetlenül az alábbi 
táblázatban látható kedvezményt adjuk. 

A szülői hozzájárulás mértéke minden koroszrályban 6.500,-Ft volt. A lenti 
táblázatban szereplő kedvezmények erre az összegre értendőek 

- ----- -·--------- ----- - -------· 
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Minden korosztályunk képviselteti magát az egyesületi Bozsik- Programban, 
emellett hazai- és nemzetközi rne6hívásos tornákon veszünk részt. 2019-ben két 

nemzetközi tornán vettünk részt. Január végén Szlovákiában Epetjesen 

szerepeltünk 2010-es születésű j;itékosokbó1 álló csapatunkkal. Azután pedig 

augusztusban a debreceni Karnevál kupán vettünk részt, ahol többek között román 
és lengyel csapatokkal is találkoztunk, valair_int az MLSZ futsal bajnokságának 

is állandó résztvevői vagyunk. 

Nyaranta sp011-, edző- és napközis táborokat szervezünk. Idén a KÖSZI 
balatonlellei táborában táboroztattunk június idusától 10 napig, majd pedig a 
Kocsis Sándor Sportközpontban bonyolítottunk le napközis tábort 4 héten át. A 
lellei táborba mintegy 95 gyereket vittünk el , míg a napközisben kb. 150 gyermek 
érezhette jól magát. A nyári idősz.ak táborai nagy segítséget jelentenek a szülők 

számára, hiszen a hosszú iskolai szünet a családoknak komoly fejtörést okoz 

évente. 

A Kőbányáért Egyesület jelenleg St iskolában és öt óvodában taii fociedzéseket. 

Ezen felül a mindennapos testnevelés keretein belül labdarúgást oktat a kerület 

iskoiáiban, így elmondható hogy I-_eti szinten '.<.b. 800 gyerekkel foglalkozunk. 

·--------- - ------ - ---



2019-es év 

óvodai foglalkozások: 

Tavasz 
··-

Óvoda neve Helyszín Edző neve Átlaglétszám 

Kékvirág Óvoda tornaszoba Bereczki István 32 fő 
·-

Gézengúz Tornaszoba Nagypál Fatim~ 22 fő 
Csodafa Fekete István Isk. Véb'=r Miklós 17 fő 
Mászóka Kőb. Sportközpont PapJános 14 fő 
Aprók Háza Széchenyi isk. PapJános 74 fő 
Összesen: 159 fő 

Ősz 

óvoda neve Helyszín Edz6 neve Átlaglétszám 
Kékvirág Óvoda tornaszoba Bereczki István 36 fő 
Gézengúz Tornaszoba Surán yi Erika 16 fő 

-
Csodafa Fekete István Isk. Rád li Attila 28 fő 
Mászóka Kőb. Sportközpont Pap János 14fő 

Aprók Háza Széchenyi isk. Pap 1ános 88fő 

Összesen: 182 fő 
--

Kékvirág óvoda: 

A Kékvirág Óvodában a pénteki napokon délelőtt tartottuk a foglalkozásokat az 

óvoda tornaszobájában. A nagy létszám miatt nen egy csoportban dolgoztunk a 

gyerekekkel, hanem két csoportra osztottuk é:ket. A gyermekek a játékos 

foglalkozások alatt a labdarúgás alapelemeivel barátkoztak. Több gyermeket is 

kiválasztottunk, s az egyesület korosztályos csapa-:ába invitáltuk. 

Gézengúz Óvoda: 

A Gézengúz Óvoda tornaszobája nagyon kicsi, de cZ előző években sok gond volt 

a gyerekek átkísérésével, s így a Vezetőség az óvodai tornaszobában folyó 

munkára szavazott. 

------- - ·----··---·--- ---· 



Csodafa óvoda 

A Csodafa óvoda az egyik leg.agyobb óvoda a kerületben, viszont nem 

rendelkezik tornaszobával. Szerencsére a Fekete István Általános Iskola segített 

ezen, s a jó viszonynak köszönhetően a kicsik részére biztosítottak tornatermet. 

Minden pénteken délutáni időpontban volt3k a foglalkozások. 

Mászóka Óvoda: 

Itt is a tornaszoba hiánya okoua a legnagyobb problémát. Keddenként a 

Kőbányai Sportközpont Ihász utcai spo-ttelepe fogadta be a kicsiket a 

tornaterembe. 

Aprók Háza: 

Az Aprók Háza Óvoda a kerUet legtöbb csoportjával működő óvodája 

Összességében elmondható, hogy a 5 óvodából mindössze 2 óvodának van saját 

„normál" méretű tornaszobája, s négy esetben idegen környezetbe szorultunk a 

gyerekkel. Mi minden óvodát, ahol dolgozunk, évi szinten sportszerekkel 

támogatunk. 

Iskolai foglalkozások: 

Az iskolai foglalkozásokat a Bczsik program keretében tartottuk, ahol a 

labdarúgó edző módszertani segftséget nyújt a testnevelés órákon. Ezzel az 

országban egyedülálló módon megvalósítottuk azt, amit még csak most jelentett 

be a kormány. ( A labdarúgás oktatása az iskolai órák keretében) Ezek a 

foglalkozások NEM a DSE keretein belül zajlanak. 

Kőbánya példaképként szolgál az összes iskolának az országban. 

___ .. __ .. ___ .. ___ .. ____________ .. 



Tavasz: 

Iskola Osztálya Külön Felkészítő edző (k) 

k száma csopor: 

Janikovszky Éva Általános 
14 1 

Bereczki István, Ta rjányi 

Iskola Kápolna téri Tibor, Pap János 

Janikovszky Éva Általános 
2 

PapJános 

Iskola Üllői úti tagintézm. 

Széchenyi István Általános 
12 

Véber Miklós, 
Iskola 

Fekete István Általános 
Iskola 

4 1 
PapJános 

Ősz: 

--
Iskola Osztálya Külön Felkészítő edző (k) 

k száma csoport 

Janikovszky Éva Általános 
12 2 

Tarjányi Tibor, Pap János. 
Iskola Kápolna téri Agnecz Péter, Brkusan Rade 

Üllői Úti Általános Iskola 6 2 Bereczki István 

Széchenyi István Általános 
6 

Bakula Mária 
Iskola 

Fekete István Általános 
4 1 

Pap János, Váczi Erika 

Iskola 

Egyesületi Foglalkozások: 

Tavasz és Ősz 

Korosztál Szül.év Edzés helyszíne Edző neve Létszám 
y 

--
U7 2012 Janikovszky műfű FapJános 11 
U8 2011 Janikovszky műfü Fap János 12 

--·-
U9 2010 Janikovszky műfü f.-ádli Attila 12 

··--
UlO 2009 Janikovszky műfq Tarjányi Tibor 13 

U11 2008 
Kocsis Sándor Sltojka László 

11 
Sportközpont ... ~ 

--------------·--------.. -- ---· 



U13 2007 
Kocsis Sán:lor Tarjányi Tibor 

14 
Sportközp,:rnt 

U14 2006 
Kocsis Sán:lor Véber Miklós 

12 
Sportközpont 

U14 2005 
Kocsis Sán::lor Jakschitz Attila 

12 
Sportközpont 

-· 

U16 2004 
Kocsis Sán::for Rádli Attila 

16 
Sportközpont 

U19 1999 
Kocsis Sán:lor Véber Miklós 

17 
Sportközpont 

- -· 

A fenti táblázatból egyértelműen láthétó, hogy Egyesületünk kőbányai 

intézményekben tartja a foglalkoásait. 

A Kőbányáért Egyesület bevételei a tagdíjakból,szülői hozzájárulásból 

önkormányzati támogatásból És TAO támogatásból tevődik össze. Az 

önkormányzati támogatás jelentő; részét a bérleti díjak kifizetésére fordítottuk. 

A TAO pályázatból 18.2 milliót tudtunk érvényesíteni, melyet teljes mértékben 

az utánpótlás nevelésre - fejlesztEsére forditotta az Egyesület. 

Fejleszten i tudtuk a meglévő sportfelszereléseinket is . Új mezeket, labdákat, 

kapukat vásároltunk, s jobban tud: uk támogatni a nyári táborainkat is. 

Magas fejlődést értünk el létszámban, az Egyesület játékosainak létszáma 2019-
ben 404 fő, s több játékosunkat i~ megkere5ték nagy klubok. Az önkormányzati 

és TAO támogatások nélkül a fej lEsztések és az eredmények nem valósulhattak 

volna meg. 

A Kőbányáért Egyesület köszönetét fejezi ki a Kőbánya i Önkormányzat Képviselő

testületének a nyújtot t támogatás:ért és a további bizalom reményében folytatja 

tevékenységét. 

Budapest, 2019. november 22. 

Tisztelettel: 
..--·· -~·--; -;t:'~ 

PJ János - -·-

elnök 

KŐBÁNYÁÉRT EGYESÜLET 
1105 Budapest, Előd utca 1. 
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