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Kőbányai Sportegyesületek és 
Sportszervezetek Szövetségének 
2010. évi beszámolója 

A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége a 2010. évben 21 millió forint 
támogatásban részesült az önkormányzattóL A szövetség elkészítette a 20 l O. évi beszámoló
ját. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőbányai Sportszövetség beszámolóját fogadja 
el. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sport
egyesületek és Sportszervezetek Szövetségének 2010. évi beszámolóját elfogadja. 

Budapest, 20 ll. május 16. 
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Kőbányai Sportszövetség elnöksegí jelentése 2010. 
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2011 év változásai 

módosul 

1-ben ez azt 1eienti 
Sportszövetség 
az Onkorrnt'lnyzat Kulturális (:s Oktatási 

2011-ben 

tagszervezeteink 

Aktualitások 

tagegyesületeink 
sportegyesületi és sportág1 bontásban 
totókkal 

A nyomdal kiéldáshoz kel! 
pályázatot ny(JJ\ottunk be az 
elnyemi 

2011-ben sor az NCA LlJ 
közremlíködését. mely várhatcan 
szintén gyakorlati segítsé(:Jet 

pénzügyi-

tővaros1) 

f<öbányai 
figyelembevételével. 

az LIJ Önkormányzat megismerje a 
ilnnak sCJiy;~t. értéké\. igényét és a 

eves JUbileuméit 
m<:'lr 

köbánya1 sportolási 
k~<ldvé1ny 88 oldalon A/4-es 

alkalomból egy 
k1aclvány 
felsorolja 
, sz1nes 

A. nyá n menJeienés érdekében. 
az önkormanyzat támogatást 1s 

ehhez 
ennek 

tagegyesületeink aktív 
elnökségünk 



A7 egesz 
beszámolónkban az alábbiakmi 

• Az Önkormányzati támogatást az elmúlt évben havi bontásban kaptuk meg 2010. évi 
költségvetéséről szóló 3/2010 (11.15.) sz. önkormányzati rendelete alapján A támogatás összege 
21.000.000.- forint volt, melynek felhasználása szövetségünk részéről a terveknek megfelelően az 
alábbiak szerint történt: 

1 ·Ft a 
Ft 

rnternet es imyar.J. rlietve nem 
A támogatásokat pályázati úton két ütemben trtuk ki. ahogy azt az anyagi forrásaink lehetövé 
tették: 
Első félévben: 

• A sportegyesületek 
2. ezer forinttal a saját 

• a diák~sportegyesületek 

tarnogatást nern 
k a 201 év gazdasagi 

Második félévben: 

• 
sportlétesítmények 

rendkivül: pályázati 

rnüködési célú es 

O e;;er forinilal 

pályázati 
a OSE-

ezer fonnt támogatást biztositottunk 
biztosítottunk 

részletesen tartalmazza. 

Az önkormányzati támogatáson túl egyéb pénzeszközöket is kezeltünk így: 
kozcéiu 

fon nt 
az NCA pályázaton melynek 
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• Elnökséqünk határozata 

• A, 

vette 
IS e 

ezer forint 
fonnt. összes 

k\ ~·ke'! l\ S<-'L'_thd~ én míndcn 
munk:tí uk l11CL'_\ :d(.JSÍ r;'r.;áho/ 

2010 

forgóeszközön kívül 

részletezetteken kívül 

A Kőbányai Szövetség elnöksége az 5/2011 (IV. számú határozata értelmében a beszámolót, 
a közhasznúsági jelentést megvitatta. és Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

A Kőbányai Sportszövetség Közgyűlése május 16-an a beszámolót és a közhasznúsági 
egyhangúan elfogadta, ugyanezen közgyűlés a lemondott Zsigmond László helyett Potos Ilonát 
választotta meg elnökke. 
A Közgyűlés a Sportszövetség elnökségi beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete részére elfogadásra ajánlja. 
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