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2018. évi önkormányzati működési támogatásának és anyagi hozzájárulásana
elszámolásáról
Tisztelt

Képviselő-testület!

1. Sportszervezetek, egyesület, alapítvány és nonprofit szervezet 2018. évi
támogatásának és anyagi hozzájárulásának elszámolása

működési

Az Önkormányzat - a sportrendeletében és a sportkoncepcióban foglaltak alapján - a 2018. évi
költségvetésében sportszervezetenként meghatározott összeggel támogatta egyes kerületi
versenysport egyesületek mű ködését. támogatást nyújtott a kerületben a sport te rületén
tevéken ységet kifejt ő alapítvány és egyesü let számá ra. valam int együttmű ködés keretében
anyagi hozzájárulást nyújtott sportszervezet részére .
Az Önkormányzat testnevelési és spo rtfeladata iról szóló 1/2014. (1.6.) önkormányzati rendelet
7. § b) pontja , valam int az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (11.28.)

önkormányzati rendelet 3.1. számú mellékletének Ill. fejezetrészének 1./2. pontjában („ Működési
célú támogatások ÁHT-n kívülre'') foglaltak alapján 2018-ban az Önkormányzat éves m ű ködési
tá mogatást biztosított a 1. FC Femina Női Labdarúgó Klub , a Budapesti Legyőzhetetlen
Feketék Kosárlabda Klub Sportegyesület, Dynamic Karate Sportegyesület. az Észak-Pesti
Környezetvédelmi , Kulturális és Szabadidősport Egyesület, a Grosics Alapítvány és az
Extreme Show Előadómüvészeti , Produkciós és Rendezvényszervezői Nonprofit Kft. (a
továbbiakban : Extreme Show Nonprofit Kft.) részére.
1. A sportszervezetek és eqyéb szervezetek 20 18. évi támoqatása
Támogatott sportszervezetek, egyesület. alapítvány ,
A 2018. évi működés i
nonprofit szervezet
támogatás (Ft)
1. FC Femina
Budapesti

N ői

Labdarúgó Klub

Legyőzhetetlen

Feketék

7.450.000
Kosárlabda

Klub

Sportegyesület

1

Környezetvédelmi.

4 .000.000
2.500.000

Dynamic Karate Sportegyesület
Észak-Pesti

Kulturális

és

Szabad idősport Egyesület

1.500.000

Grosics Alapítvány

6.000.000

Extreme Show

- -- - -

E lőad óm űvészeti ,

Rendezvényszervezői

[

Produkciós és
Nonprofit Kft.
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2.000.000

A sportszervezetek . az egyesü let. az alapítvány. és a nonprofit szervezet 20 18. évi működ és i
célú

támogatásának

elszámolására

a

hatályos

j ogszabályokban .

az

Önkormányzat

Polgármesterének és Jegyzőjének 1/2017. (111. 1.) szám ú a közpénzből nyújtott pénzbeli
tá mogatásokkal és elszámo lással kapcsolatos egyes feladatokról szóló együttes utasításában ,
valamint az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (11 1.1 .)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak
A

támogatási

szerződésekben

megfelel ően

foglaltak

alapján

került sor.
a

támogató

Önkormányzat

az

éves

támogatások esetében a 2018. j anuár 1. és 2018. december 31 . közötti időszakra vonatkozó
számlákat, illetve azok ki egészítő bizonylatait fogadta be. Az elszámolásokat 2019. január 31 -ig
kellett benyújtani .
A Budapesti

Legyőzhetetlen

Feketék Kosárlabda Klub Sportegyesület, a Dynamic Karate

Sportegyesület, az Extreme Show Nonprofit Kft. pénzügyi és sportszakmai szempontból is
hibátlan elszámolást nyújtott be , az 1. FC Fem ina Női Labdarúgó Klub, az Észak-Pesti
Környezetvédelmi , Kulturál is és
hiánypótlási

fe lszól ításban

Szabadidősport

megfogalmazott

Egyesület és a Grosics Alapítvány a

elszámolással

kapcsolatos

hibákat

és

hiányosságokat a szakmai osztályok által kért módon javította. illetve pótolta .
A sportszervezetekkel, az Észak-Pesti Környezetvédelmi , Kulturális és Szabadidősport
Egyesülettel és a Grosics Alapítvánnyal az Önkormányzat mű ködési célú támogatási
szerződést

kötött, amelyben meghatározta a támogatás célját, a felhasználás és az elszámolás

rendjét és határidejét, valamint az elszámolás során elfogadható kiadásokat, amelyek a
következők

voltak:

•

személyi jellegű ráfordítás és járulékai ;

•

személyes közreműködésről szóló szám lás kifizetések;

•

szövetség i díj, nevezési díj, versenyengedély, játékengedély, versenybírói díjak;

•

sportszakmai továbbképzés költsége ;

•

serleg , kupa, érem . plakett, oklevél vásárlása;

•

bajnoki és a kupamérkőzéseken őrzés-védelem biztos ítása ;

•

Budapesten kívüli versenyhelyszínekre
költség);

•

a XV. kerületen belül , a Szántóföld utcai sportte lepre edzés- és
lebonyolítása miatt történ ő autóbuszos utazás;

•

edzőtábor

•

sportfelszerelés , sporteszköz vásárlása , bérlése , javíttatása;

•

az adott sportágra jellemző sportruházat vásárlása , bérlése , jav íttatása ;

•

közüzemi díjak (víz . gáz. áram . csatorna, hulladékszállítás);

•

saját tulajdonban l évő vagy bérelt sportlétes ítmény takarítása ;

(nem gépkocsival
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történő

történő

utazás (útiköltség , szállás , étkezési

mérkőzések

utazás, szállás , étkezés, sportfelület bérlése);
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•

sportlétesítmény bérleti díja. sporttevéke nység céljára bérelt helyiség bérleti díja :

•

sportorvosi vizsgá lat költsége:

•

egészség ügyi eszközök vásárlása :

•

sportszervezet saját honlapjának működtetésével kapcsolatos kiadások;

•

adminisztráció (nyomtatvány, irodaszer kiadások, postai kiadások, plakát és szórólap
készíttetés).

Az Önkormányzat az Extreme Show Nonprofit Kft-vel 2016. december 13-án középtávú
együttműködési

megállapodást kötött 2016. december 15. napj ától 2020. december 31 . napjáig .

Az együttműködési megállapodásban (1076/2016. számú szerződés) foglaltak szerint az
Önkormányzat

az

Extreme

Show

Nonprofit

Kft.

szá mára

az

álta la

vá llalt

feladatok

megvalósítására a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott összeget biztosít az adott
évi költségvetés terhére.
Az Extreme Show Nonprofit Kft-vel az Önkormányzat a 2018. évi együttműködésre vonatkozó
működési

célú támogatási szerződést (megállapodást) kötött, amelyben meghatározta a

támogatás (eg yüttműködés) célját, feltételeit, a felhasználás és az elszámolás rendjét és
határidejét, valamint az elszámolás során elfogadható kiadásokat , amelyek a következők voltak:
•

sport- és cirku szi felszerelés, eszköz vásárlása , bérlése , javíttatása, sportruházat és
fellépő ruha vásárlása, bérlése ;

•

Fővároson

•

sportlétesítmény bérleti díja, sporttevékenység céljára bérelt he lyiség bérleti díja;

•

serleg , kupa , érem , oklevél vásárlása ;

•

egészségügyi eszközök vásárlása ;

•

saját honlap

•

kötelező

•

cégüzemeltetés

•

marketing-, reklámanyag vásárlás, készíttetés, plakát és szórólap készíttetés ;

•

PR tevékenységek költségei.

kívüli edzőtábor (utazás, szállás, étkezés , sportfelület bérlése) ;

mű ködtetésével

kapcsolatos kiadások :

nyomtatvány, irodaszer kiadások, postai kiadások;
(könyvel ői

költség );

Az Extreme Show Nonprofit Kft. 2018. október 1-én írásban j elezte az Önkormányzat felé, hogy
elnevezése és székhelye megváltozott. A gazdasági társaság új el nevezése : Rippel Nonprofit
Kft.
A 2018. évi m űködés támogatása céljából az Önkormányzat
1. az 1. FC Femina Nöi Labdarúgó Klubbal 2018. április 20-án támogatási

sze rződést

(421/2018. számú szerződés) kötött. melyet a felek 2018. október 29-én közös
megegyezéssel

módosítottak

(1282/2018.

sportszervezet az elszámolását (1. melléklet)
határidőn

számú
határidőre

szerződé smódos ítás) .

A

benyújtotta . a hiánypótlást

belül teljesítette.
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2. a Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Sportegyes ülettel 2018.
május 9-én támogatási szerződést (527/2018. szám ú szerződés ) kötött. A
sportszervezet az elszám olását (2. melléklet) határid ő re benyújtotta.
3. a Dynam ic Karate Sportegyesülettel 2018. április 27-én támogatási
(415/2018. szám ú
határidőre

szerződés)

szerződést

kötött. A sportszervezet az elszámolását (3. melléklet)

benyújtotta.

4. az Észak-Pesti Környezetvédelmi , Kulturális és Szabadidősport Egyesülettel 2018.
április 25-én támogatási szerződést (422/2018. számú szerződés) kötött. Az egyesület
az elszámolását (4. melléklet) határi dőre benyújtotta, a hiánypótlást határi dőn belül
teljesítette.
5. a Grosics Alapítvánnyal 2018. április 25-én támogatási szerződést (410/2018. számú
szerződés) kötött. Az alapítvány az elszámolását (5. melléklet) h atáridő re benyújtotta, a
hiánypótlást

határidőn

belül teljesítette.

6. az Extreme Show Előadóművészeti, Produkciós és Rendezvényszervezői
Nonprofit Kft-vel 2018. május 24-én megállapodást (515/2018. számú megállapodás)
kötött. A nonprofit szervezet az elszámolását (6. melléklet) határidőre benyújtotta.

II. Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület 2018. évi működési támogatásának
elszámolása
A Képviselő-testü l et 678/2017. (Xl.7.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy á ll atmentő és
állatvédelmi feladatok ellátása tárgyában együttműködés i megállapodást köt a Kutyások a XV.
kerületért Állatvédő Egyesülettel (a továbbiakban: Egyesület), és 679/2017. (Xl.7.) ök. szá mú
határozatában felkérte a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás szerinti
3.000.000 Ft összeget a 2018. évi költségvetésbe terveztesse be.
A fenti döntésekre figyelemmel a 2018. évi kö ltségvetésről szóló 6/2018. (11.28.) önkormányzati
rendeletében a Képviselő-testü let 3.000.000 Ft működési támogatást biztosított az
együttműködési megállapodás szerinti pénzügyi hozzájárulás fedezetéül.
A 97 /2018. számon megkötött együttműk öd ési megáll apodás alapján az Egyesület a pénzügyi
hozzájárulás összegét a megállapodásban rögzített feladataival közvetlenül összefüggő
működési költségeinek finanszírozására fordíthatta. A hozzájárulás összegét köztartozás
kiegyenlítésére, személyi jelleg ű ráfordításra, reprezentációs célú kiadásra nem lehetett
fordítani , illetve azt az Egyesület hozzájárulásként nem adhatta tovább .
Az Egyesület az Önkormányzattól kapott pénzügyi hozzájárulást teljes egészében együttműködési

megállapodásban e l őí rtaknak
felhasználást a vonatkozó jogszabá lyok szerint

ldosbarat onkormanyzat • Befogado telepúles

megfelelően
megfele l ően

az
- felhasználta, és a szabályszerű
igazolta (7. melléklet).
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Ill.

Közművelődés i

egyes ületek 2018. évi

működési

támogatásának elszámolá sa

A közműve lődés jogszabályi környezetét a Mag yaro rszág helyi önkormán yzatairól szóló 2011 .
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban : Mötv.), valamint a muzeális i ntézményekről. a nyilvános
könyvtá ri ellátásról és a

közművel ődésről

szóló 1997 évi CXL. törvé ny (a továbbiakban : Kultv.)

határozza meg .
Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 13. pontja szerint a kerületi önkormányzat fe ladata különösen a
helyi közm űvel ődési tevékenység támogatása. a kulturális örökség helyi védelme . A Kultv . 76. §
(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatása . Az Önkormányzat közművelődés i feladatairól szóló 21 /2018. (X.10.)
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: közművelődési rendelet) határozta meg , hogy a
Kultv . 76. § (2) bekezdésében felsoroltakból mit, milyen konkrét formában . módon és mértékben
lát el. Az Önkormányzat ennek érdekében közművelőd ési feladatok ellátására megállapodást
köthet.

Az Önkormán yzat közműve lődés i és művészeti feladatok ellátására , a kulturá lis programok
bővítésére

és

minőségének

javítása céljából 2012-ben

közm űve lődés i

megállapodást kötött

•

a KOMA 08 Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel (8. me lléklet). A felek 2019.
január 1. napjával új közművel őd ési megállapodást kötöttek, amely 2023. december 31.
napjáig érvényes ;

•

a Rákospa lotai Szi las Néptáncegyüttes Egyesülettel 2021 . december 31. napjáig (9.
me lléklet).

Az Önkormányzat 2016-ban

közművelődési megállapodást kötött a Palota Tehetségfejlesztő

Egyesülettel. A felek új közművelődési megállapodást kötöttek 2018. január 1. napjával, ame ly
2022. december 31 . napjáig érvényes (10. melléklet).
Az Önkormányzat 2011 . marcius 1-én közszolgá ltatási szerződést kötött a MÁV
Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal. A felek új közszolgáltatási szerződést kötöttek 2017.
január 1. napjától. amely 2019. december 31 . napjáig érvényes (11 . melléklet).
Ezen felül az Önkormányzat évente egy éves támogatás i szerzödést köt a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtárral (12. melléklet). Az Önkormányzat a Könyvtár 2018. évi támogatását az
alábbiak szerint állapította meg:
•

1.000.000 Ft felhalmozási célú támogatás a könyvállomány gyarapitására,

•

2.638.460 Ft

működési

előző i dőszakokban

célú támogatás a Zsókavár utcai fiókkönyvtár 2018. évi és az
keletkezett közös költség különbözet megfizetésére.

A fentiek értelmében a Könyvtár 2018. évi önkormányzati támogatása 3.638.460 Ft volt.
A

közművelődés i

szervezetek

támogatásának

elszámolására

az

Önkormányzat

Polgármesterének és Jegyzőjének 1/2017. (111. 1.) számú a közpénz ből nyújtott pénzbeli
támogatásokkal és elszámolással kapcsolatos egyes fel adatokról szóló együttes utasításában.
valamint az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017 . (11 1.1 .)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak m egfe lelően kerü lt sor.
ldosoarat cnkormanyzat · Befogaoo teleoules
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KOMA 08

Művészeti

Közhasznú Nonprofit Kft.

A KOMA a 2018. évre tett vállalásait teljesítette. közösségi színházi bemutatókat és közösség i
színházi előadásokat. nyári táborokat. készség-és közö sségfejl esztő programokat. tréningeket.
filmklubot, és egyéb fi ataloknak szóló szabadidős programokat szervezett.
Munkájuk középpontjában a kerü leti fiatalok állnak. Minden fog lalkozás uk és programjuk az

ő

támogatásukat és fej l ődésüket szolgálja. amelyeket egymással összefüggő , komplex
rendszerben valósítanak meg. Tevékenységük középpontjában az egyén és a személyiség
kibontakoztatása áll.
Céljuk a személyközpontú közösségfejlesztés megvalósítása. Ezt professzionális, egymás
kiegészítő szakértelemmel bíró sza kemberek bő l álló team valósítja meg.
A

közművelődési

h atáridő re

szervezet a szakma i beszámolóját és a pénzügyi elszámolását (1 3. melléklet)
benyújtotta, a hiánypótlást határidő n belül teljesítette .

Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület

A Szilas a 2018. évre tett vállalásait teljesítette. A fennállásának 21. évét ünneplő
Néptáncegyüttes tavaly is színes és tartalmas évet tudhatott maga mögött, mind szakmailag ,
mind a közösségformálás szempontjából.
A Szilas aktívan részt vesz a XV. kerület kulturális életében , néprajzi i smeretterjesztő
tevékenységet folytat, heti rendszerességgel foglakozásokat tart az óvodákban és az
iskolákban.
Az együttes rendszeresen jelen volt a kerületi rendezvényeken (március 15„ augusztus 20.).
Saját szervezésű rendezvényeik közé tartozik a Szilas Fesztivál, a Kerületi Táncszemle , Szüreti
felvonulás és mu latság , Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny.
Nemzetközi színtéren is képviseltették magukat. Ennek keretében az ifjúsági csoport 2018.
június 22-30. között Primorsko-ban , Bulgáriában tartózkodott. A nemzetközi fesztiválon négy
alkalommal mutatkoztak meg a városi és a fesztivál többi résztvevője előtt.
A

közművelődési

h atáridő re

Palota

szervezet a szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását (14. melléklet)
benyújtotta, a hiánypótlást határidőn belül teljesítette.

Tehetségfejlesztő

Egyesület

Az Egyesület 2016-ban azzal a céllal ala kult. hogy a tehetségfejlesztés eszközrendszerének
felhasználásáva l hozzájáruljon a XV. kerületben élő fiatalok közösségépítéséhez, valamint a
helyi értékrendszer által meghatározott műveltségtartalmak továbbadásához. Az Egyesület
további célja , hogy tevékenységei révén a széles körű ismeretek átadásával , a készségek és
képességek fejlesztésével, a kerületi és vonzáskörzeti tehetségígéretek támogatásával ,
valamint a helyi tehetségpotenciál erősítésével sikeres. eredményes , közösségi fiata lokat
neveljen ki .
Az

Egyesület

tevékenységei

közé

tartozik

a

tehetségazonosítás .

tehetségfejlesztés,

tanácsadás, képzés . szakma i események szervezése . kutatási tevé kenységek.

ldósbarat onkonnanyzat • Befogadó telepulés
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Az Eg yesület szakmai programjában nem

i skolarendsze rű.

megvalósítása szerepel. Ennek keretein belül

e l sősorban

komplex fog lalkozásrendszer

a kerületben

élő .

tehetségfejlesztést

igénylő .
arra fogékony gyermekek egy tucatnyi. különböző képességeket fejl esztő
foglalkozáson vehetn ek részt, amelyek tematikájába változatos módon szerepet kap a helyi
értékek feltárása. átgondolása, továbbörök ítése. A megvalósított foglalkozások egy-egy
műveltségterület

ismereteire vagy a műveltség elsajátításához közvetlenül, illetve közvetett
módon szükséges készségek, képességek fejlesztésén alapulnak.
A

közművelődési

határidőre

szervezet a szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását ( 15. melléklet)
benyújtotta, a hiánypótlást határidőn belül teljesítette .

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány

A MÁV Szimfonikusok 2018-ban is aktívan részt vett a kerület kulturális életében és az ifjúság
zene i nevelésében. A zenekar Magyarország egyik meghatározó zenei együttese, amely 2018ban indított 74. hangversenyévadát. A zenekar legfontosabb céljai között szerepel a
szimfonikus zeneirodalom magas szi ntű bemutatása, az ifjúság ze nei nevelése, a kortárs
magyar és egyetemes művek bemutatása, és általában az egyetemes magyar zenei és
kulturális örökség ápolása, megóvás és fejlesztése.
Székely Edit fuvolaművész vezetésével a XV . kerületi óvodáskorú és iskolás gyermekek a
Csokonai Kulturális Központban a már évek óta nagy sikerre l m űködő ifjúsági ismeretterj esztő
sorozatukon vehettek részt.
A zenekar három nagysikerü koncertet adott a kerü letben, az Észak-Pesti Kórházban , a Boldog
Salkaházi Sára Templomban , és Újpalotán az Újpalotai Napok keretében .
A

közművelődési

határidőre
Főváros i

szervezet a szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását (16. melléklet)

benyújtotta, a hiánypótlást

határidőn

belül teljesítette.

Szabó Ervin Könyvtár

A Könyvtár a XV. kerületben az alábbi fiókkönyvtárakat

m űködtet i:

•

1153 Budapest. Eötvös u. 8. sz. könyvtár,

•

1157 Budapest, Zsókavár u. 28. sz. könyvtár,

•

1158 Budapest, Szücs István u. 45. sz. könyvtár.

A Könyvtár az önkormányzati támogatásból - a megkötött támogatási szerződés alapjá n 1.000.000 forintot a kerületben működő könyvtárak állománygyarapításra használta fel. A
rendelkezésre álló összegből az Eötvös utcai könyvtár 290.000 Ft, a Zsókavár utcai könyvtár
400.000 Ft, a Szücs István utcai könyvtár pedig 310.000 Ft értékben vásá rolt dokumentumokat.
Az olvasói igényeket szolgálva elsősorban gyermekkönyveket, a ma közkedvelt tini irodalom
könyveit. valamint

felnőtt

szépirodalmi , történelmi és krimi témájú

műveket .

mindösszesen 501

könyvet vásároltak a kerületi fiókkönyvtárak részére .
A Könyvtár a fennmarad ó 2.638.460 Ft működ ési célú támogatást a Zsókavár utcai fiókkönyvtár
2018. évi és az előző i dőszakokban keletkezett közös költség elmaradásának megfizetésére
használta fel az alábbiak szerint:
ldösbarat onkormanyzat • Befogado telepules
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Az Önkormán yzat 12 x 83.955 Ft/hó. mindösszese n 1.007.460 Ft működ és i célú támogatást

nyújtott a Könyvtár részére. kifejezetten a Könyvtár álta l vállalt és a Palota-Holding Zrt. által
meghatározott közös költség 2018. évi különbözetének megfizetésére.
Az Önkormányzat vállalta. hogy a 2018. évben egyszeri. mű ködés i célú támogatásként 756.000
Ft-ot biztosít a Könyvtár részére a 2017. április

1 -től

2017. december 31-ig tartó

időszak

közös

kö ltség különbözetének megfizetésére .
Az Önkormányzat vállalta, hogy a Palota-H olding Zrt. által a Könyvtár számlájáról inkasszált
875.000 Ft-ot 2018. évi egyszeri m űködési célú támogatásként biztosítja a Könyvtár részére.
A Könyvtár a szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását ( 17. melléklet)
benyújtotta, a hiánypótlást határidőn belül teljesítette.

h atáridő re

Csokonai Kulturális Központ szakmai teljesítés-igazolása

A Csokon ai Kulturális Központ megbízott igazgatója a szerződésekben foglaltak szerint a
KOMA, a Szilas Néptáncegyüttes, valamint a MÁV Szimfonikusok esetében figyelemmel kísérte
a programok megvalósulását, amelyrő l szakmai teljesítésigazolást készített. (18. melléklet).
Erre figyelemmel javasolja és támogatja , hogy az érintett közművel ődési szervezetek
elkövetkező programja it továbbra is támogassa az Önkormányzat.

Budapest, 2019.

márci us~. "
'._/ /(~ UÁ

~~

Németh Angéla
polgármester
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1.

Témafelelős:

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Föoszlély ...

~

... .... ......... .

Y

2. Mellékletek:
1. FC Femina Női Labdarúgó Klub szakmai beszámolója és a számlák ó sszesitő táblázata
BLF Kosárlabda Klub Sportegyesület szakmai beszámolója és a számlák összesítő táblázata
Dynamic Karate Sportegyesület szakmai beszámolója és a számlák összesítő táblázata
Észak-Pesti Környezetvédelmi. Kulturális és Szabadidősport Egyesület szakmai beszámolója
és a számlák összesítő táblázata
5. Grosics Alapítvány szakmai beszámolója és a számlák összes ítő táblázata
6. Extreme Show Elöadómüvészeti. Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit
Kft. (Rippel Nonprofit Kft.) szakmai beszámolója és a számlák összesítő táblázata
7. Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület szakmai beszámolója és a számlák összesítő
táblázata
8. A KOMA 08 Müvészeti Közhasznú Nonprofit Kft közművelődési megállapodása
9. A Szilas közmüvelődési megállapodása
10. A Pa lota Tehetségfejlesztő Egyesület közművelődési megállapodása
11. A MÁV Szimfonikusok közszolgáltatási szerződése
12.A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatási szerződése
13.A KOMA szakmai és pénzügyi beszámolója
14.A Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolója
15.A Palota Tehetségfejlesztő Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolója
16.A MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolója
17.A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolója
18. CSKK szakmai teljesítésigazolása
1.
2.
3.
4.

3. Egyeztetésre megküldve: Hatósági

F őosztá l y

4. Bizottságok:
PTB

ESZB

V KB

x
5.

Jegyzői

KKB

KÉB

JÜ B

x

láttamozás: 2019. má rcius

~~ ."

6. Háttéranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti

l.;_.__ ~..f.'.'.'...r..c.1.......... .

Aláírás: ... !..

'

Főosztályo n

és a Hatóság i Főosztályon

található.

7. Meghívandók: az érintett sportszervezetek, egyesületek, alapítvány, nonprofit szervezet és
közművelődési

egyesületek

vezető i

Határozati javaslatok:
A Képvise l ő-testü l et úgy dönt , hogy

(1) e lfogadja az 1. FC Femina Női Labdarúgó Klub (1158 Buda pest, Bezsilla Ná ndor utca 2.)
2018. évre biztosított éves működési támogatás felhasználására vonatkozó szakmai és
pénzügyi beszámolóját a (z ) „. - .. ./2019. ikt. sz. előte rjesztés 1. számú melléklete szerinti
ta rtalommal.
ldösba rat önkormanyzat • Beíogado telepules
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Felelős:

polgármester

Hatá rid ő :

döntésre 2019. április 2., értesítésre a döntést

(2) elfogadja a Budapesti

Legyőzhetetlen

követő

15. napon belül

Feketék Kosárlabda Klub Sportegyesü let (1154

Budapest, Kis Rákos utca 48/b.) 2018. évre biztosított éves működési támogatás
felhasználására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját a(z) .. . -.. ./2019. ikt. sz.
e l őterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.
Felel ős :

polgármester

Határidő :

döntésre 2019. április 2., értesítésre a döntést

követő

15. napon belül

(3) elfogadja a Dynamic Karate Sportegyesület (1157 Budapest, Nyírpalota utca 11 . 9/29.)
2018. évre biztosított éves működési támogatás felhasználására vonatkozó szakmai és
pénzügyi beszámolóját a(z) .. . -.. ./2019. ikt. sz. előte rjesztés 3. melléklete szerinti
tartalommal.
Felelős :

polgármester
Határidő : döntésre 2019. április 2., értesítésre a döntést

követő

15. napon belül

(4) elfogadja az Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület
(11 51 Budapest, Csomád utca 3.) 2018. évre biztosított éves működési támogatás
felhasználására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját a(z) ... -.../201 9. ikt. sz.
előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal.
Felelős :

polgármester
döntésre 2019. április 2., értesítésre a döntést

Határidő :

követő

15. napon belül

(5) elfogadja a Grosics Alapítvány (11 18 Budapest, Nagyszalonta utca 5.) 2018. évre
biztosított éves működési támogatás felhasználására vo natkozó szakmai és pénzügyi
beszámolóját a(z) ... -.. ./2019. ikt. sz. e l őterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal.
Felelős :

polgármester
döntésre 2019. április 2., értesítésre a döntést

Hatá ri dő :

követő

15. napon belül

(6) elfogadja az Extreme Show Előadómüvészeti , Produkciós és Rendezvényszervezői
Szolgáltató Nonprofit Kft. (Rippel Nonprofit Kft.) (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57.
11/1 4.) 2018. évre biztosított éves mű ködési hozzájárulás felha sználására vonatkozó
szakmai és pénzügyi beszámolóját a(z) .. . -.. ./2019. ikt. sz. előterjesztés 6. melléklete
szerinti tartalommal.
Felelős :

polgármester
Határidő : döntésre 2019. április 2. , értesítésre a döntést

követő

15. napon belül

(7) elfogadja a Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület (1157 Budapest, Zsókavár
utca 65. 2/10.) 2018. évre biztosított éves működési hozzájárulás felhasználására
vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját a(z) ... -.. ./2019. ikt. sz. előterjesztés 7.
melléklete szerinti tartalommal.

ldösbarát önkormányzat • Befogadó település
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Felelős :

polgármester

Hatá ridő:

döntésre 20 19. április 2 .. értesítésre a döntést

követő

15. napon belül

(8) elfogadja a KOMA 08 Mű vészeti Köz hasz nú Nonprofit Kft.-vel (1055 Budapest. Stollár
Béla utca 12/C.) 2012-ben megkötött. 126/2012. sze rződésszámú k özmű ve lődés i
megállapodás. és a 431 /2018. szerződésszámú módosítás alapj án benyújtott 20 18. évi
szakmai és pénzügyi beszám olót a(z) ... -„ ./2019. ikt. sz. e l őte rje sztés 13. mellék lete
szerinti ta rtalommal.
Felelős :

polgármester
Határidő: döntésre 2019. április 2„ értesítésre a döntést követő 15. napo n belü l
(9) elfogadja a Rákospalotai

Szilas Néptáncegyüttes Egyesülettel (1152 Budapest,
Nagysándor József utca 10.) 2012-ben megkötött 127/2012. szerződésszá m ú
közművelődési megállapodás, és az 1330/2018. szerződésszám ú módosítás alapján
benyújtott 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolót a(z) ... -.. ./2019. ikt. sz.

e l őte rj eszté s

14 . melléklete szerinti tartalommal.
Felelős :

polgármester

Határidő:

döntésre 2019. április 2., értesítésre a döntést

(10) elfogadja a Palota

követő

15. napon belül

Tehetségfejlesztő

Egyesülettel (1152 Budapest , Beller Imre utca 94 .)
201 7-ben megkötött, 641 /2017 . szerződésszámú köz művelődési megállapodá s, és a

435/2018 . szerződésszám ú támogatási szerződés alapján benyújtott 2018. évi szakma i és
pénzügyi beszámolót a(z) . „ -„. /2019. íkt. sz. előterjesztés 15. melléklete szerinti
tartalommal.
Felelős :

polgármester
Határidő : döntésre 2019. április 2., értesítésre a döntést

követő

15. napon belül

(í 1) elfogadja a MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvánnyal (1087 Budapest. Kerepes i út 1-5.)
201 7-ben megkötött, 204/2017. szerződésszámú közszolgáltatási szerződés . és a
433/2018. szerződésszámú módosítás alapján benyújtott 2018. évi szakmai és pénzügyi
beszámolót a(z) .. . -„ . /2019. ikt. sz.

e lőte rjesztés

16. melléklete sze rinti tartalommal.

Felelős :

polgármester
Határidő : döntésre 2019. április 2„ értesítésre a döntést

követő

15. napon belül

Főv á rosi

Szabó Ervin Könyvtárral (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) 2018ban megkötött 434/2018. szerződ ésszámú támogatási szerződés alapján benyújtott 2018.
évi szakma i és pénzügyi beszámolót a(z) .„ - „ ./2019. ikt. sz. előte rj esztés 17. melléklete

(12 ) elfogadja a

szerinti tartalommal.
Felelős :

polgármester
Határidő : döntésre 2019. április 2„ értesítésre a döntést

követő

15. napon belül

Jogszabályi hivatkozások:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 11. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 13. p ontja;
- a közpénzekb ől nyújtott támoga tások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény:
ldosbarat onkormanyzat • Beíogado telepules
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-

-

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 76. § ( 1)-(2) bekezdései;
az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 612017. (111. 1.)
önkormányzati rendelet 1. §, 4. § (5) bekezdés, 6. § (1 )-(2) bekezdések, 9. § (6)-(7), (9)
bekezdések;
az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2112018. (X. 10.) önkormányzati
rendelet 12. § (1 )-(2) bekezdései.;
2018. évi költségvetésről szóló 612018. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. 1 melléklet;
az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 112014. (1.6.) önkormányzati
rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont és a 7. § b) pont.

a muzeális

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

ldösbarát önkormányzat • Befogadó település
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1. melléklet

Rövid szakmai beszámoló

Az 1.FC Femina Női Labdarúgó Klub 2018. éve erősen felemásra sikeredett.
Mivel 2017-ben a felnőtt csapatot kénytelenek voltunk visszaléptetni, így a 2018-as
tavaszi szezonban csak utánpótlás csapatot működtettünk. A csapat gerince adva volt de a
nagy flukt\,láció miatt pengeélen táncoltunk a létszámot illetően. Sikerült újabb
igazolásokkal stabilizálni a csapat létét. A jó szakmai munkának köszönhetően fejlődésnek
indultak a játékosok.
A nyári szünet viszont alapjaiban változtatott meg mindent. Jelentkeztek a felnőtt
játékosok, hogy igényük van az NB II-es bajnokságra. A végséS döntés az lett, hogy ősszel az
utánpótlás mellett elindítottuk a felnőtt csapatot is egy év kihagyás után. Mivel szinte új
csapatként jelent meg a felnőtt csapat, így nulláról kellett biztosítani a teljes szerelést. Ezt
az Önkormányzat plusz támogatásából sikerült megoldani.
A régi játékosok nagy része örömmel jött vissza és kezdtünk el velük dolgozni. Jártuk az
iskolákat és a testnevelő tanárok segítségével töltjük fel folyamatosan a játékos
létszámot. Az őszi idényben egy abszolút kezdő játékosokkal felállva is szépen
teljesítettek. Újra van kötődés a klubhoz. Ezek a játékosok fogják alkotni a következő
felnőtt keretet.
Az Önkormányzattól kapott támogatás nélkül a klub nem lenne képes működni. A
kedvezményes pályahasználat mellett a támogatást felhasználtuk a mérkőzések
helyszínére való utazáshoz, sportorvos biztosítására, az utánpótlás szerelésének a
frissítésére, a gyorsan fogyó labdák pótlására és a klub mindennapi működésének a
biztosítására.
Ebből

a támogatásból biztosítottuk az edzői, vezetői béreket és annak járulékait.

Budapest, 2019.01.10.

l . FC. Femina
N 61 Labdarúgó Klub
1158. Budapest,
Bezsma N. u . 2.

A.

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati közpénzből juttatott 42112018. szerződésszámú támogatás elszámolásához
(az elszámolás utolsó elemeként kell benyújtani)
Srsz.

1.
2.
3.

4.
5.

Számla száma
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Szakmai beszámoló

BLF Kosárlabda Klub Sportegyesület és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata között
527/2018. számú Támogatási Szerződésben foglalt 4.000.000,- Ft működési kiadások elszámolásához.

A BLF Kosárlabda Klub SE 2018-ban több mint 250 igazolt sportoló (83%-ban XV. kerületi
kötődésű

és megközelítőleg 90%-ban utánpótlás korú) fiatal rendszeres és szervezett sportolását

biztosítja a XV. kerület Önkormányzatának támogatásával.
A XV. kerület öt iskolájában volt jelen ebben az évben a BLF ezek:
Károly Róbert Által ános Iskola

2019 JAN2 3.

László Gyula Gimnázium
Elöszár,1

Kossuth utcai Általános Iskola

Mel'eklet

/l

Hartyán Általános Iskola

db

Ugyintézó:

LVl~1~ ,

Magyar Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
Salkaházi Sára Katolikus Iskola
A BLF nyolc edző/ sportvezetőnek adott rendszeres munkát 2018-ban. A kapott támogatás egy ré sze
edzői

bérre, nevezési díjra, sportszerekre és nyári edzőtáborozásra terembérleti díjra

sportfelszerelésre lett fordítva. Nagy hangsúlyt fektetünk az

edzői

utánpótlás nevelésére, annak

támogatására is.
A BLF sportolói Ull és U12 korosztályokban heti 3-4 az ennél nagyobb korosztályokban 4-5
edzésen vehetnek részt. Ull és U13 korosztályokban havi egyébként heti rendszerességgel vesznek
rész a gyerekek az MKOSZ és a BKSZ illetve a PMKSZ álta l rendezett

m érkőzéseken.

Lányokkal 13

éves korukig tudunk foglalkozni.
Ull korosztályos csapatunk Olaszországban vett részt 2018-ban egy 14 csapatos nemzetközi tornán.
Ull és U12 korosztálynak mi rendeztünk nemzetközi tornát.
Felnőtt csapataink: NBll-ben a regioná lis bajnokságban és a Budapest Bajnokság A osztályában
versenyeznek.

Edzőink

mind az MKOSZ által meghatározott szigorú szakmai követelményeknek eleget tettek.

A kerület sportéletében ré szt vettünk. Illetve a kerület iskoláinak folyamatosan rendezünk
DiákOlimpia jellegű versenyeket a XV. kerület Önkormányzatának felkérésére
Rendszeres és állandó kapcsolatot tartunk a XV. kerület Horvát testvérvárosának kosárlabda
csapatával.

~{----.

Budapest 2019 . január 20.

Kovács Endre BLF KK SE elnök
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Nyilatkozat

1.,
Alulírott kijelentem, hogy a Bp. F6város XV. ker. Önkormányzat .. „ ... ...... „ .„.... „.„
működési

„ ....

keretéből

célra kapott bruttó 4.000.000,- Ft azaz négy millió forint összegű támogatást célhoz

kötötten használtam fel.

2.,
A felhasználás során a hatályos jogszabályok rendelkezési szerint jártam el.
Budapest, 2019. január 20.

Kovács Endre BLF KK SE elnök
1158 Budapest, Tóth Viktor u. 50 fsz 2
adószám: 18071449-1-42
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ÖSSZESÍTŐ TÁBlAZAT
Az önkormányzat közpénzből juttatott 527/2018 sz. támogatás el számolásához.

sorsz.

kiállítás dátum

szolgáltatás áru megnevezése

1

számla száma

kibocsájtó megnevezése
8LF KK SE

2018.02.01

Attila Viktor b ruttó bér január

88250

88250

2018.02.02

2

BLF KK SE

2018.02.01

Attila Viktor fi zetendő EKHO

17209

17209

2018.02.12-19

3

BLF KK SE

2018.03.01

Attila Viktor bru ttó bér február

88250

88250

4

BLF KK SE

2018.03.01

Atti la Viktor

17209

17209

2018.03.02 J
'
2018.03. 12 v

5

BLF KK SE

2018.04.01

Attila Viktor bruttó bér március

88250

88250

2018.04.03 <./

6

BLF KK SE

2018.04.01

Attila Viktor fizetendö EKHO

17209

17209

2018.04.12

v

7

BLF KK SE

2018.05.01

Attila Vikto r bruttó bér április

88250

88250

2019.05.09

J

2018.05.14 t/

fi zetendő

nettó ért. (Ft)

EKHO

bitó ért. (Ft)

kifizetés dátum

r_/
v
~/
\

8

BLF KK SE

2018.05.01

Attila Viktor fizetendő EKHO

17209

17209

9

BLF KK SE

2018.06.01

Attila Vi ktor b ruttó b ér május

88250

88250

2018.06.01

10

8LF KK SE

2018.06.01

Attila Vi ktor fizetendö EKHO

17209

17209

2018.06.11

11 VE/000996/2018

MKOSZ

2018.07.26

Nevezési díj NBl l

133750

133750

2018.07.26

12 VE/000999/2018

MKOSZ

2018.07.26

Nevezési díj Ul4

67500

67500

2018.07.26

13 VE/000998/2018

MKOSZ

2018.07.26

Nevezési díj U18

6 7500

67500

2018.07.26

v

14 VE/000997/2018

MKOSZ

2018.07.26

Nevezési díj U16

67500

67500

2018.07.26

../

15 VE/001126/2018

MKOSZ

2018.08.17

Nevezési díj Ul2

67500

67500

2018.08.17

16 VE/001125/2018

MKOSZ

2018.08. 17

Nevezési díj Ull

67500

67500

2018.08.17

17 HU/06816/2018

MKOSZ

2018.09.20

Nevezési dij U14 regionális

36250

36250

2018.09.11

,/

18 HU/05708/2018

MKOSZ

2018.09.20

Nevezési díj U16 regionális

36250

36250

2018.09.11

v'

../

v
/

~

19 HU/05 709/2018

MKOSZ

2018.09. 11

Nevezési díj U18 regionális

36250

36250

2018.09.11

20 HU/05710/2018

MKOSZ

2018.09.11

Nevezési díj felnött

36250

36250

2018.09.11

21 HU/0571 1/ 2018

MKOSZ

2018.09.11

Nevezési díj felnöt t 2.

36250

36250

2018.09.11

22 VE/001362/ 2018

MKOSZ

2018.09.11

Nevezési díj Ull 2.

67500

67500

2018.09 .11

23 HU/00254/2018

MKOSZ

2018.01.24

játékengedélyek

87000

87000

2018.04.10

24 HU/00692/2018

MKOSZ

2018.02.12

játékengedélyek

58000

58000

2018.02 .15 .

25 DQ3SA5564143

Tamási Tankerület Közp.

2018.08.25

EDZŐTÁBOR szállás

720000

720000

2018.08.24

26 KS-835563S-2018/24

Gyönki Gyermekétkeztet. Int.

2018.08.27

EDZŐTÁBOR etkezés

524880

666598

2018.08.28

27 VL1SA864 7750

Salkaházi Sá ra Katolikus lsk

20 18.09.20

torneterem bérlet

135200

135200

2018.09.24

28 GU4SA8046490

ZA-NOR Bt.

2018.04.29

Vidéki mé rkőzések étkezés

86667

91000

2018.05.10 .

29 V10BQ8-01227

Észak-Pesti Tankerület

2018.06. 11

te rembérlet

22800

22800

2018.07.06

30 VlOBQS-01226

Észak-Pesti Tankerület

2018.06.11

terembérlet

24975

24975

2018.07.06

31 V10BQ8-01225

Észak-Pesti Tankerü let

2018.06.11

terembérlet

79200

79200

2018.07.06

32 Vl08Q8-01224

Észak-Pesti Tankerület

2018.06.11

terembérlet

281050

281050

2018.07.06

33 Bl2SA5257778

Nagy Éva e.v.

2018.10.01

Kosárl abda mezek

396000

396000

2018.10.01

34 Bl 2SA862 4998

Kovács István e.v.

2018.12.05

Kosart abda mezek rövid nadrá g

190882

190882

2018.12.13

Budapest,

2019. január 20.

,

összesen:

4000000

/

·J

v

„,/

T

,
. k.. , b"l.
52
N/2y0illa8tkozat "d , , , ,
. l , I ' á1
az Önk onnanyzatt ozpenz o Juttatott . . . . . . . . . .. . . . ...
. szerzo esszamu tamogatas e szamo as 1oz
(összesítő táblánként kell benyújtani)

1. Alulírotl kijelentem, hogy a Bp. Főváros X V . ker. Önkonnányzatának ... ... .. ... . ......... ..
összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.

" ,. . ' '...... célra kapott bruttó ...4:??.':'. :~!
keretéből - -~~·:-(.\

2. A fe lhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezés~
e i szerint jártam el~:::,....-•, ;~,:~;n, .-~::;,·,~:~· 1~,
~i c:J

1. - 17-.
'rOV\VC<!í ol-r.

Budapest, ..........-. . r....... ...

~, ~T'~.
""~ ..... ..).... ..... ..... .. .. ... : , -~

,

„..... _,_,,..,

aláírás

•

. .. "'· „

.„ z.... :, .

·.,,

:.mr l

>.:)

F':•T·.

• "J .~e~·. •„.. •••- ,
<:.;:~„-

"=·
. . s. •

,,

,.

-.·;.•;„, ..•

~-

, . ~-6.._cs \~\...,..
~ev. ··:··· · ····· \úie· · ········<\ó~·\J

tL.+.cv- ....

S'O~L

c1m/szekhely: ····· · ·····~· ······ · ·· · · ··· · ·
' ' "Je l/ adoszam
' ' : . . ./,80-=t~/'f - í1 - •''
adoazonos1to
.. . . . . . . . . ..(l(Lt,"'O
. . ..

Záradék
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Szakmai Beszámoló
a 415/2018. sz. M űködési támogatáshoz
A Dynamic Karat e Sportegyesület a 2018-as évben 250 fő körü li létszámot számlá lt és 12
óvodában, 4 iskolában, illetve a saját termünkben a hét minden napján életkornak és
tudásszintnek m egfe l e lő csoportokra bontva edzett ük a gye rekeket és feln őtteke t,
versenyzőket és szabadid ő sportolói nkat , akiknek nagy része XV. kerü leti lakos.

Vezetőedző Fischer M ihály, a korosztályos és felnőtt válogat ott edzője is egyben, klubvezető

és utánpót l ásedző M iklós Nikolett, és a klub 3 új edzővel bővü lt , akik idén kezdték meg
edzői t anulmányaikat, Győriványi Renáta, Peti Nárcisz és Virág András korábbi versenyzőink
szemé lyében.

A Magyar- Kínai Iskola a klub központi ed zőte rm e, ahol a kezdők, kisha ladó, haladó,
hobbisportolóink és a vá logatottak edzenek, illetve a versenyzőinknek a XV. kerületben
működő saját edzőterm ün k ad otthont , ezen kívü l utánpótlást nevelünk a László Gyula
Általános Iskolában és a XV. kerü let több óvodájában, akik majd ké sőbb a klub utánpótlá cM
-i ti Pol ánnasteri Hiva~l
adják. Ezen túl a XIV. és a XVI. kerü letben is vezetünk edzéseket. \-Oudapest Fóváros.XV. k~ atató ~
Kozponti lk
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A 2018-as évben hazai és nemzetközi szinten, 43 ve rsenyen vettün k részt, egészen óvodás
kortól a felnőttekig, kezdő megmérettetéstől egészen a kontinen sviadalokig, me lyb ől 32
nemzetközi, és 11 hazai vagy utánpótlás verseny volt.

A m agyar vá logatottnak 14 versenyz őnk t agja , többen a korosztályos és a fe lnőtt válogatott
keretein belü l is versenyeznek.
Az évben részt vettünk korosztályos és felnőtt Európa Bajnokságokon, felnőtt
Világbajnokságon, Premier League és Series A kiemelt felnőtt versenyeken, Youth League
és Gymnasiade kiemelt korosztályos versenyeken, Ifjúsági olimpián, számtalan haza i és
nemzetközi versenyen és több helyen is csapatösszesítésben az el ső helyen végeztün k, vagy
a dobogó valamelyik fokán .

Az egyesület 2018 évben is
megnyerte a Magyar
Bajnokságot, zsinórban 9.
alkalommal, tehát
Magyarország első számú
klubja.

2018 Kiemelt eredményein k:
• Sochi KOROSZTÁYLOS EURÓPA BAJNOKSÁG
Ezüst érem (Tamás Ferdinánd)
Ezüst érem (Czagány Dóra)
7. hely (Kiss Zsófia)
9. hely (Gyovai Roland)
•

IFJÚSÁGI OLIMPIA S. hely (Baranyi Zsófia)

•

GYMNASIADE 2. hely (Baranyi Zsófia)

•

PREMIER LEAGUE ÉS SERIES A
TOKIO 3. hely (Hárspataki Gábor)
CHILE 3. hely (Hárspataki Gábor)
RABAT 3. hely (Hárspataki Gábor)
SALZBURG 3. hely (Hárspataki Gábor)
DUBAJ 2. hely (Hárspataki Gábor)

•
•

FELNŐTT EURÓPA BAJNOKI 2. hely (Hárspataki Gábor)

•

YOUTH LEAGUE
VENICE 3. hely (llankovic Aleksandra)
UMAG 7. hely (Kiss Zsófia)

FELNŐTT VILÁG BAJNOKSÁG legjobb 16 közt (Hárspata ki Gábor)

Haladó versenyzőink edzőként és bíróként
segítették a kicsiket, illetve a segítő szülők
rutinja t ette l ehetővé a z évzáró verseny
gördülékeny lebonyolítását.

2018-ben 4. alkalommal rend eztük meg az
Újpalota Karate Kupa háziversenyünket
ahol közel 100 apróság mérhette össze
tudását és szüleik egész közelről
csodálhattá k a kis bajnokokat.

Részt vettünk nagy létszá mmal a XV.
kerület rendezvényein, Kihívás napján,
Majálison, Szomszédünnepen és az
Október 23. -a i futá son.

Gyomaendrődön
edzőtáborát

a haladóknak é s versenyzőkn ek szerveztük a szokásos nyári 2 hetes
75 fős létszámmal.

DYNAMIC
NAPKÖZIS
TÁBOR
2028

Szerveztü nk napközis tábort a legapróbbaknak 3 turnusban a Sződliget Házban , a három hét
alatt több száz gyerkőc töltötte a nyári szünidő egy részét nálunk. A gyerekek számára a karate
edzések mellett tartottun k kézműves fogla lkozásokat, sport- és ügyességi játékokat, arcfestést
és elvittük őket a Fővárosi Állatkertbe és a Ta rza n-parkba.

Mellékelve a 2018-as év teljes ered mé ny eredménylistája.

Budapest, 2019. ja nuár 23.

Fischerné Miklós Nikolett

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
az önkormányzati közpénzbő l juttatott 415/2018
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Kelt: Budapest, 2019. január 23.
aláírás
Nyilatkozat
1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának ,,Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre" keretéből „MűkÖdési.·
támogatás" célra kapott bruttó 2.500.000,-Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.
.__:_ ,y·
2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam e1,

..~:..~ .... . .- .

Budapest, 2019. január 23.
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név: Dynamic Karate SE.
cím/székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota u. 11. 9/29.
adóazonosító jel/adószám:18 188741-1-42
Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom / nem igazolom**
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Az Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturá lis és Szabadid ősport Egyesület
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Palota sakk szakosztálya

2018 évi szakmai beszámolója.
Tizenkettő

éve

S (f. ( (/;e f\

működő

egyesületünk 2008-ban ünnepelte sakkszakosztálya
megalakulásának tized ik évét.

2018 évben felnő tt csapatunk részt vett a Budapest I. osztályú csapatbajnokságban,
ahol a középmezőnyben végzett. Elindítottuk a 2018-19 évi bajnokságban is két
felnőtt csapatunkat, ahol a há tsó táblákon az ügyesebb gyerekek is játéklehetősége t
kapnak. Két nemzetközi nagymesterünk mellett egy FIDE mester is erősíti
csapatunka t. Jel entés el őrelépés, hogy felnőtt második csapatunk versenyeztetésével
valame1myi sakk iránt érdekl ődő klubtagunk ren dszeres játékleh e tőséghez jut.
2018-ban az ama tőr ifjúsági csapatbajnokságra 3 csapattal neveztünk, ahol a
l egerősebb csapatunk a nagyon előkelő, negyedik helyet szerte meg 43 indul ó csapat
közül.
Ifjúsági csapatunk stabil létszámú, a rendszeres edzés látogatók száma meghaladja a
20 főt és gyakorlatilag nincs lemorzsolódás. A gyermekek lakhely szerinti
megoszlása: 83 % XV. kerületi.
Egy gyermeksakkozónk, Farkas Ottó az Országos Egyéni Korosztályos Bajnokságban
U12 kategóriában III. helyezést szerzett, mellyel jogot szerze tt az Európa
Bajnokságon való indulásra.
Áprilisban m egrendeztük hagyományosan az ország legn agyobb gyermek
sakkversenyét a VII. Rákospalota Kupát, amin 196 résztvevő versenyzett. (Fontos
megernlíteni, hogy támogatók segítségével minden évben valamennyi résztvevő
értékes ajándékot kap.) Már második évben bővü lt egy FIDE rapid versennyel ez a
program, ami a nemzetközi sakkszövetség hivatal os versenye és annak honlapján, a
www.chess-resul ts-on figyelemmel k ísérhetőek az eredmények. Az írott és az
elektronikus méd ia rendszeresen beszámol a programról, ami kiemelt
önkormányzati rendezvénnyé vált az évek folyamán.
Részt vettünk ebben az évben is a kerületi majálison, ahol egy szabadidős versen yt
szerveztünk az érdeklődőknek. Sok gyerek és sok hobbisakkozó vett részt a játékban,
ami remek hangula tban tel t, erről a média is beszámolt.
Ahogy minden évben, ebben is eszközökkel támogattunk a
rendezvényeket.

köztisztviselők

na pi

·.'( (i<;

-

A 2017-18-as tanévben folytattuk és szélesítettük a kerületi oktatási intézményekben
az óvodai és iskola sakkszakköri képzések körét. Ma már 9 óvodában és 6 iskolában
tartunk heti rendszerességgel sakkoktatást.
Egyesületünk rendezi immár több éve a kerületi diákolimpiát sakk sportágban. Ezen
szinte valamennyi iskolából vannak indulók, a résztvevők száma minden évben 50 fő
körüli. Készülünk az iskolásokkal a budapesti döntőkre, majd pedig az országos
versenyekre.
Ebben az ében az amatőr diákolimpián Megyeri Martin országos harmadik helyezést
ért el. Nagyon nagydolog, hogy sakkozónk az egész éves eredményei alapján
felvételt nyert a Maróczy Géza sakkiskolába a 2018-19 évadra.
Novemberben bonyolítottuk le idén hatodik alkalommal a Rákospalota Kupa senior
sakkversenyünket, amelyre évről évre többen érkeznek és töltenek egy kellemes
napot sakkozással a szép korúak. Az érdeklődés egyre nagyobb, a fővárosból, a
környező agglomerációból, de még Szegedről is érkeztek sakkozók!
Eredményes és tartalmas évet zártunk, köszönjük az önkormányzat támogatását!

Mihály Zoltán
szakosztályvezető

Rác Sándorné
elnök

k dl r;-<R_r
SZAK-PESTI KÖRNYEZETVÉDELMI
IJLTÚRÁLIS éa SZABADIDŐSPORT
EGYESÜLET
1151 Budapest, Csomád u.3.

Észak-Pesti K.K.Sz. Egyesület
Összesítő táblázat
az önkormányzati közpénzből j uttatott 422/2018. szerzödésszámú támogatás elszámolásához
(az elszámolás utolsó elemeként k ell benyújtani)
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Számla száma

K ibocsátó megnevezése

Kiállítás dátuma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SZA00057/ 2018
SZA00047/ 2018
SZA00105/ 2018
IH4EA 3283848
PH6EA1032043
NQ9SB 4429533
SZ/ 2018/ 00944
000076/2018
SZA00659/2018
000096/2018
2018/00145
MD5SA 2586898
SUHA 0866370
SZ118S 0000144

Magyar Sakkszövetség
Magyar Sakkszövetség
Magyar Sakkszövetség
Budapesti Sakkszövetség
TAZO Kft.
Hűvösvölgyi Sakkiskola
Papp Desing Kft.
Budapesti Sakkszövetség
Magyar Sakkszövetség
Budapesti Sakkszövetség
NETDOOR Kft

2018.01.05
2018.01.05
2018.01.15
2018 .02.24
2018.03.06
2018.04.03
2018.03.23
2018.04.16
2018.04.17
2018.04.21
2018.05.18
2018.05.25
2018.06.24
2018.12.13

Csokonai Kulturális és Sportközpont
H űvösvölgyi

Sa kkiskola
GMK

Szolgáltatás, áru
megnevezése
verseny nevezési díj
verse ny nevezési díj
verseny engedélyek
verseny nevezési díj
sporteszköz
e dzőtábor e l őleg

~s

érem, serleg, oklevél
versenyengegélye k, bírói d1
ve rseny részvételi költség
ve rseny nevezési díj
web lap üzemeltetési díja
Helyiség bérleti díj
sakk edzőtábo r
Helyiség bérleti díj

Összesen:

Számla nettó
Számla
értéke
bruttó értéke Kifizetés dátuma
(Ft-ban)*
(Ft-ban)
12698
3150
64000
70000
41102
119900
39104
215120
103235
46000
11000
107800

16000
4000
93280
70000
52200
119900
48392
215120
125600
46000
13970
107800

479 950

479 950

107 800

107 800

139~074

1500012

2018.01.05
2018.01.05
2018.01.15
2018.02.24
2018.03.06
2018.04.03
2018.04.06
2018.04.17
2018.04.24
2018.04.21
2018.06.14
2018.05.03
2018.06.24
2018.12 .13
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* Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a kapott
1

Észak-Pesti K.K.Sz. Egyesület

támogatás bruttó összegével.

Nyilatkozat
az ön.kormányzati közpénzből juttatott 422/2018. szerződésszámú támogatás elszámolásához
(összesítő

táblánként kell benyújtani)

1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Ön.kormányzatának ........ .. . ............ keretéből működési célra kapott bruttó 1 500 OOO ,-Ft
összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.
2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.
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Budapest,2108.12. 19.

aláírás
név: Rác Sándorné
cím/székhely: 1151 Budapest, Csomád u.3.
adóazonosító jel/adószám: 18189823 -1-42

Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást,igazolom I nem igazolom* *
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Közgazdasági Főosztály tölti ki : Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét igazolom I nem igazolom**
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2

