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Koncepció és javaslatok a biatorbágyi sportélet átalakításához 
 

Bevezetés 
A Viadukt Sportegyesület a hagyományok szerint 1903-ban alakult és túlélte a 
világháborúkat, a település részek – Bia és Torbágy – összevonásait illetve 
szétválasztásait, és sokszor kényszerült alapvető belső megújulásra. Legutóbb 1997-
novemberében kezdődött el egy megújulási folyamat, de ma 2014-végén is ilyen belső 
megújulásra, átszervezésre készülünk. 
 
1998 tavaszán alkotta meg a sportegyesület azt az alapszabályt illetve az ehhez tartozó 
Szervezeti és Működési szabályzatot, amely az elmúlt több, mint 16 év során lényegét 
illetően nem változott.  
 
Ugyanakkor a tagok és szélesebb körben a biatorbágyi lakosság által közvetített 
színvonalbeli elvárások, új körülmények, új szakosztályok létrejötte, a létesítmények és a 
támogatások növekedése napjainkra egy új helyzetet eredményezett, amely egyaránt 
tartalmaz örömteli, pozitív fejleményeket és negatív hatásokat.   
 
Pozitív fejlemények: 
2003-2005 között új öltöző épült fel az Iharosban. (önkormányzat) 
Megtörtént a Kolozsvári utcai sporttelep részleges felújítása illetve megépült  egy  
„gumipálya” és öltöző 2005-ben.(önkormányzat) 
 
Az Iharosban lévő sporttelepen kívül 2011-ben egy új együttműködési megállapodás 
keretében az egyesülethez került  a Kolozsvári utcai sporttelep üzemeltetése is. 2 fő 
fizetett gondnoki státusz létesítését és a rezsiköltségek díjait vállalta magára az 
önkormányzat mindkét sporttelepen.  (önkormányzat) 
 
2003-óta évről évre fokozatosan emelkedtek az önkormányzati pénzbeli támogatások. 
2010-óta átlagosan évi 20 millió, 2014-ben 22 millió forintos önkormányzati támogatást 
kapott az egyesület az említett természetbeni juttatásokon és segítségeken felül. 
(önkormányzat) 
A felnőtt labdarúgáson, az utánpótlás nevelő korosztályokon, az öregfiúk labdarúgáson 
kívül létrejött a sakk, a judó, a karate, a jégkorong, az erdei hendikep futó, a szkander és  
a minitenisz szakosztályok.( Viadukt SE) 
2007-ben megépült egy 20*40 m-es műfüves pálya, és átépült a nagypálya az  
Iharosban. (önkormányzat) 
 
A felnőtt labdarúgásban 2006-óta fokozatos osztály emelkedés, a járási osztályból a  
megye  II.-be, a megye I.-be, majd utána az NBIII-ba, ahonnan a nemzeti bajnok-  
ság átalakítása miatt 2013-őszétől visszakerültünk ismét a Pest Megye I. osztályba. 
Az egyesület több éve részt vesz a Bozsik programban, és jelentős TAO (társasági  
adó) -ból származó állami támogatásban részesül az utánpótlás nevelés érdekében.  
(Viadukt SE) 
Még 1997-2006 között az egyesületi életet az összefogás, az önként vállalt  
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társadalmi munka, a közösségi élet fejlesztésében megmutatkozó lelkesedés   
jellemezte az egyesület vezetésében éppúgy, mint a mindennapi sportélet  
során. Az egyesület az alapszabály szellemében a labdarúgó bajnokságokban való 
szereplés mellett bálokat, majálisokat, sporttalálkozókat szervezett közösség 
erősítési célból. 2006-tól kezdve ezek jórészt megszűntek,  a felnőtt csapat és az 
utánpótlás képzés területén belüli szakmai munka, a javuló eredmények váltak a 
legfőbb célokká és megtartó erővé.  
 
Negatív hatások:  
 
A szakosztályok bővülése, a magasabb osztályokban való szereplés miatt az egyesület  
irányítási, sportszakmai, szervező, adminisztrációs működtető tevékenysége olyan 
mértékben megnőtt, hogy az év 11 hónapjának szinte minden napjára kiterjedt.  
A társadalmi megbízatású vezetőség nem bírta idővel, erővel az egyesület irányításával, 
működtetésével lépést tartó, kellő szintű foglalkozást, a munkák döntő többsége két 
személyre, az elnökre és a gondnokra hárult. Az egyesületi vezetésbe egyre kevesebben 
jelentkeztek, vagyis a feladatokhoz igazodó egyesületi megújulási képesség lecsökkent. 
   
A jelentősebb támogatások megjelenésével, a felnőtt labdarúgásban létrejött színvonal 
emelkedéssel párhuzamosan a felnőtt csapat háza táján általánossá vált és fokozatosan 
növekedett az edzők és a játékosok költségtérítésként biztosított díjazása, amelynek több 
nem várt mellékhatása lett. A színvonal emelkedés egyik szembetűnő ára a hazai 
játékosok számának csökkenése és az „idegenek” számának megnövekedése volt, 
akiknek szereplése eredményeket hozott és hoz ugyan, de nehezen legalizálható 
többletköltségeket  is. 
 
Másrészt pedig az évek során az egyesület kettészakadt az egyesületért ingyen dolgozó 
illetve a javakból részesülők táborára. Közösségi összefogás helyett megjelent az 
igazságtalanság érzése, az irigység, a szétbomlás szelleme. Ez már 2012-re, 2013-ra 
nyilvánvaló volt, de napjainkra olyan mértékűvé vált, hogy az egyesület erkölcsi 
ellehetetlenülésének veszélyét vetíti előre.  
 
Ilyen sok társadalmi munkát nem akarnak, nem tudnak az emberek befektetni, főleg, hogy 
a rendszernek haszonélvezői is vannak, de eközben a szakmai színvonal megtartását 
mindenki egyértelműen vallja és természetesnek tartja. A fegyelmezetlenségek 
növekednek, például tagdíjak nem fizetése, illegális pályahasználat illetve pályahasználati 
díjak megtagadása vagy más öntörvényű jelenség formájában. A vezetőség az 
alapszabály és az SZMSZ betartatását illetően is gyakran válik tehetetlenné, miközben 
minden nap működni és teljesíteni kellene.  
 
A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a helyzet megoldása a felülemelkedés, és egy 
magasabb szempont alapján való rendteremtés. Ez csak úgy jöhet létre, ha a Viadukt 
Sportegyesület vezetősége és tagsága mellett az önálló önkormányzati szerepvállalás is 
megjelenik abból a célból, hogy az egész biatorbágyi sportélet színvonalát és jövőjét 
biztosítsuk.  
Erre vállalkozom én is a sportegyesület tagjaként, korábbi elnökeként és egyben a város 
alpolgármestereként az alábbi javaslataimmal. 
 
Biatorbágy, 2014.11.07.                                                                   Szakadáti László 
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A sportélet átalakításának alapelvei 

 
 
1., Biztosítani kell az 1903-ban alapított sportegyesület jogszerű továbbélését, a  
     széleskörű sportéletet, az igazságosság összekötő erejét, a közösségi értékek  
     iránti áldozatvállalást, a társadalmi munka értékét és megbecsülését. A sport  
     közösségteremtő és nevelő hatását, a színvonalas klubéletet. 
 
2., Gondoskodni kell új sportágak befogadásáról, az abszolút amatőr sportolás, az  
     egészséges életmód támogatásáról. 
 
3., Az önkormányzati vagyon felelős működtetőjeként az önkormányzatnak gondoskodnia 

kell a sportélet minél színvonalasabb tárgyi, anyagi feltételeinek  bővítéséről, a 
sportolási körülmények javításáról, a működtetés színvonaláról. 

  
4., Gondoskodni kell a városban folyó sportszakmai munka színvonalának 
 folyamatos emeléséről, a sport szelleméhez tartozó sportsikerekről. 
 
5., A város óvodáiban, iskolában folyó sportélet is a városi sportélet részét alkotják. 
 
6., Gondoskodni kell megfelelő utánpótlás nevelésről minden életképes   
     szakosztályban. 
 
7., A sport területén is gondoskodni kell Biatorbágy város minél magasabb szintű  
    képviseletéről  Pest Megyében, Magyarországon és külföldön egyaránt. 
    Gondoskodni kell az egyesületi keretet szétfeszítő helyi élsport önálló önkormányzati 

működtetéséről és finanszírozásáról. 
 
8., Biztosítani kell a jogok és kötelezettségek harmonikus megvalósítását a város  
     sportéletének egész területén.  
 
9., A sportélet átalakításához szükséges elvi döntéseket 2015. február-március hónapban 

mind az önkormányzatban, mind a Viadukt Sportegyesület taggyűlése által meg kell 
hozni annak érdekében, hogy az ezt követő új működési rend és az üzleti tervek 
kidolgozását követően 2015. július 1-én sportéletünk új szervezeti felépítése a 
gyakorlatban is életbe lépjen.  

 Ezzel igazodunk az önkormányzati és az egyesületi gazdálkodás naptári év szerinti 
ritmusához illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség hagyományosan őszi-tavaszi bajnoki 
kiírási és lebonyolítási szabályzatához.   

 
10., A fenti összetett folyamat sikere érdekében az önkormányzatnak éves 

költségvetésében biztosítania kell a helyi sportélet új működési rendjéhez szükséges 
éves költségkeretet, amely a korábbi évek tapasztalatai és adatai alapján határozunk 
meg és ennek elfogadására teszünk javaslatot.   

 A költségkeret pontosítására szükség esetén a részletes üzleti terv alapján 2015 április-
május hónap során kerülhet sor költségvetés módosítás keretében.    

    Ugyanakkor a Viadukt Sportegyesületnek is a 2015-ös év első és a második félévére 
külön-külön kell költségvetést készítenie az eltérő működési alapelvek miatt. 

 
Az átalakítás módja és tervezett lépései  
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1., Az önkormányzat 2015. február 28-ig elvi döntést hoz arról, hogy a város minél 

magasabb szintű képviseletére a sportélet területén is szüksége van, egyben a helyi 
élsport működtetési  feltételeinek biztosítását a város önállóan vállalja. (alapelvek 3-as, 
4-es 7-es, 8-as pont szerint) 

 
    Az önkormányzat az alábbiakban mellékelt tervezet szerint(1-es számú melléklet) dönt 

a „Viadukt Non-Profit Sport Kft.” teljes körű önkormányzati tulajdonosi hányaddal 
történő létrehozásáról, alapításáról azzal a céllal, hogy ennek keretében biztosítsa a 
jövőben a helyi sportélet irányítását és az élsport  működését. Dönt a jelenlegi felnőtt 
Megye I. osztályú felnőtt futballcsapat és az NBI /B-s sakkcsapat  2015.07.01-ei 
hatállyal történő átvételéről.  

 A Viadukt Nonprofit Sport kft működési költségeit támogatók bevonásával az 
önkormányzat biztosítja. 

 
2., Az önkormányzat a 2015-ös költségvetésében biztosítja a helyi sportélet új működési 

rendjéhez szükséges éves költségkeretet, amelyet a korábbi évek tapasztalatai és 
adatai alapján határozunk meg. Lásd az 3-as számú mellékletet.  

 Az önkormányzat dönt a  „Viadukt Non-profit Sport Kft.” jogi feltételrendszerének , 
gazdasági, üzleti tervének és sportszakmai munkájának szakmai kidolgozásáról, vagyis 
a város sportéletében betöltendő teljes körű szerepéről.  

 
3., A fentiekhez igazodóan a Viadukt Sportegyesület 2015 február- márciusban esedékes  
 taggyűlésén egy előkészítést követően el kell fogadnia az átalakított új működési 

rendhez tartozó alapszabályát és SZMSZ-ét, amelyből 2015. július 1-i hatállyal kikerül a 
jelenleg Pest Megye I.osztályban szereplő felnőtt labdarúgó csapat és az NBI/B-s 
sakkcsapat működtetése. (lásd a 2.számú mellékletet) 
     
A jogszabályi környezet változása miatt átalakítják a vezetőséget és gondoskodnak az   
alapelvekben meghatározott  1., 2.,  4., 5., 6., 8., pontokban leírtak érvényesüléséről.  
Részletesen kidolgozzák a egyesületi  feladatokat, a hatásköröket és a jogosultságokat 
illetve az ezek gyakorlásához elengedhetetlenül hozzátartozó kötelező tagi 
költségvállalásokat, a tisztségviselők feladatkörét, a törvényes működés minden 
feltételét.  

 
4., Az önkormányzat 2015 július 1-i hatállyal egy új Együttműködési Megállapodást   

köt a Viadukt Sportegyesülettel, amelyben a Sportegyesület és az önkormányzat,  
a tulajdonában álló „Viadukt Non-profit Sport Kft.”, valamint a működési feltételek 
biztosításában közreműködő Városgondnokság kölcsönös mindennapi együttműködése 
kerülne kifejtésre és szabályzásra az alapelvek  3., 5.,6., 8., pontjainak megfelelően.  

    (a korábbi, 2011-es megállapodás átdolgozása)  
A működtetési feladatok közül az önkormányzat törekszik a tárgyi, anyagi feltételek   
minél teljesebb körű biztosítására és ezzel párhuzamosan a helyi sportéletet alakító, 
arra ható mindegyik szervezet gazdálkodását a jövőben rendszeresen ellenőrizni 
kívánja. 

 
5., A fenti szervezeti átalakításokat követően az önkormányzat átdolgozza a meglévő   
     városi Sportkoncepciót, figyelembe véve a változásokat illetve a településfejlesztési    
     koncepció szerint a jövőben a sportéletre ható fejleményeket. (új intézmények,    
     iskolák, tornatermek, sportcsarnok  építése, új szakosztályok megjelenése,   
     illeszkedése a mostani tervezethez, stb.)  
A biatorbágyi sportélet  átalakításhoz szükséges határozati javaslatok:  
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A képviselő testület a jelenlegi előterjesztés, valamint az Oktatási és Kulturális 
Bizottság 3/2015.(I.19.) számú határozata alapján az alábbi döntéseket hozza: 
 
1., A Képviselő -testület  elhatározza, hogy a város minél magasabb szintű képviseletére a   
    sportélet területén is szükség van, ezért a helyi élsport működtetési  feltételeinek  
    biztosítását a város 2015. július 1-jét követően önállóan vállalja. 
 
2., Az önkormányzat az előterjesztésben mellékelt tervezet szerint dönt  a „Viadukt Non-

Profit Sport Kft.” teljes körű önkormányzati tulajdonosi hányaddal történő létrehozásáról, 
alapításáról azzal a céllal, hogy ezúton biztosítsa a jövőben a helyi sportélet átfogó 
irányítását és az élsport működését. Dönt a jelenlegi felnőtt Megye I. osztályú felnőtt 
futballcsapat és az NBI /B-s sakkcsapat  2015.07.01-ei hatállyal történő átvételéről.  A 
Viadukt Nonprofit Sport kft működési költségeit támogatók bevonásával az 
önkormányzat biztosítja. 

 
3., Az önkormányzat a 2015-ös költségvetésében biztosítja a helyi sportélet új működési 

rendjéhez szükséges éves költségkeretet, amely a korábbi évek tapasztalatai és adatai 
alapján került meghatározásra az előterjesztésben található melléklet szerint. 

    Egyúttal az önkormányzat dönt a  „Viadukt Non-profit Sport Kft.” jogi 
feltételrendszerének , gazdasági, üzleti tervének és sportszakmai munkájának szakmai 
kidolgoztatásáról, vagyis a város sportéletében betöltendő teljes körű szerepének 
megalapozott szakmai meghatározásáról.  

 
4., Az önkormányzat 2015 július 1-i hatállyal egy új Együttműködési Megállapodást   

köt a Viadukt Sportegyesülettel, amelyben a Sportegyesület és az Önkormányzat,  
a tulajdonában álló „Viadukt Non-profit Sport Kft.”, valamint a működési feltételek 
biztosításában közreműködő Városgondnokság kölcsönös mindennapi együttműködése 
kerülne kifejtésre és szabályzásra az önkormányzati vagyongazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályok szerint és az előterjesztésben szereplő alapelvek  3., 5.,6., 8., pontjainak 
megfelelően.     (a korábbi, 2011-es megállapodás átdolgozása)  
 
A működtetési feladatok közül az önkormányzat törekszik a tárgyi, anyagi feltételek   
minél teljesebb körű biztosítására és ezzel párhuzamosan a helyi sportéletet alakító, 
arra ható mindegyik szervezet gazdálkodását a jövőben rendszeresen és alaposan 
ellenőrizni kívánja. 

 
5., A fenti szervezeti átalakításokat követően az önkormányzat átdolgozza a meglévő   
     városi Sportkoncepciót, figyelembe véve a jelenlegi és a várható változásokat.  
     Figyelembe veszi az elfogadott  településfejlesztési koncepció szerint a jövőben a  
     sportéletre ható eseményeket, új intézményeket, iskolákat, tornatermeket, sportcsarnok  
     építést, új szakosztályok megjelenését és illeszkedését )  
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1.számú melléklet  
 

1., A Viadukt Non-Profit Sport Kft. létrehozásáról, alapításáról. 

     (a továbbiakban rövidítve: Viadukt Sport Kft.) 
 
     1.1 Alapító: Biatorbágy Város Önkormányzata      
      Az alapítás célja: A biatorbágyi élsport közvetlen önkormányzati támogatása és  
                                       működtetése. 
                      A város méltó képviselete a megyei, az országos sportéletben és  
                                       közreműködés a város közművelődési céljainak                      
                                       megvalósításában 
                    A biatorbágyi sportélet céljainak gazdaságosabb, szervezettebb  
             biztosítása  
    1.2., A működés alapjai:  
      A Viadukt Sport Kft-t 1 fő ügyvezető, sportmenedzser irányítja 1 fő technikai dolgozó, 
      1 fő pénztáros segítségével.  
      További 1 fő megbízott könyvelő szükséges.  
      Megjegyzés:  
      a pénztáros és a könyvelő egyben a Viadukt SE ezirányú teendőit is    
      ellátja.  
      Az 1 fő technikai dolgozó pedig az önkormányzati vagyongazdálkodási szempontokat        
      ellenőrző, felügyelő személy, aki egyben pénzügyi ügyintéző, a gondnoki, működtetési  
      feladatokban is résztvevő, aki a Városgondnokság állományában lévő jelenlegi 2 fő  
      öltöző és pályagondnokkal együttműködve biztosítja a mindennapi működést.  
      Az ügyvezető főmunkaidőben tevékenykedik, az adminisztrációs teendőket a  
      Polgármesteri Hivatal segítségével látja el. (gazdálkodás, sportkapcsolatok,   
      szervezés) 
 
      Az egyes szakosztályoknak vagy csapatoknak az egyesületi működési keretek   
      közül a Viadukt Sport Kft.-keretei közé való „átemelésről” mindenkor a képviselő   
      testület dönt. 
      2015. július 1-től a Megye I-ben játszó felnőtt labdarúgó csapat és az NBI/b-s  
      sakkcsapat kerülne „átemelésre” a Viadukt Sportegyesületből. 
      A játékosok amatőr sportolói szerződéssel kapcsolódnak Viadukt Sport Kft-hez. 
      Cél, hogy minél több helyben lakó, saját nevelésű játékosunk legyen. 
 
      A Viadukt Sport Kft működéséhez szükséges vagyoni, tárgyi és egyéb anyagi   
      feltételeket (épület, kerítés  és pályafenntartás, közműhasználati díjak,   
      tisztítószerek, takarítás, mosás, internet, telefon, fénymásoló  költség, stb..)  illetve 

azok használatának lehetőségeit alapvetően az önkormányzat biztosítja közvetlen 
költségvállalás illetve a Városgondnokság tevékenységén keresztül.   

       
      Az önkormányzat a  Polgármesteri Hivatal egyéb osztályainak közreműködésével  
      a sportélet fejlődéséhez szükséges jövőbeli fejlesztésekről és beruházásokról is  
      gondoskodik.  
 
     Megjegyzés:  
 A pályahasználatokból származó bevételek az önkormányzatnál maradnak, tekintettel 

arra, hogy a pályák (füves, műfüves, gumiborítású, rekortán, stb.) karbantartását, 
felújítását a jövőben teljes körűen az önkormányzat látná el. Az önkormányzati vagyon 
kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezés alapján a vendéglátás, a sportbüfé 
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bérbeadásából  származó bevétel is az önkormányzatot illeti meg. (ennek érdekében a 
fennálló szerződést is meg kell újítani) 

 
   1.3., A Viadukt Sport Kft saját gazdálkodásának bevételi forrásai az alábbiak: 

 önkormányzati költségvetés 

 egyéni és céges támogatók, szponzorok 

 TAO-bevételek 

 mérkőzések belépő jegyei, bérletek eladása 

 reklámozás 

 egyéb saját bevételek (rendezvények, stb.)  
 
     A Viadukt Sport Kft gazdálkodásának kiadási tételei alapvetően az alábbiak: 

 Bajnoki nevezési, átigazolási, fegyelmi díjak 

 Kupaszereplések, tornák költségei  

 Sportfelszerelések, sporteszközök 

 Edzői, segítői bérköltségek 

 Játékosok költségtérítése (alapdíj) 

 Játékosok teljesítmény szerinti díjazása 

 Szendvicsek, alkalmi vendéglátás, étkezés 

 Gyógyszerek, ásványvíz 

 Utazási költségek 

 Adók és járulékok, egyéb közvetlen költségek 
 

   1.4., a Viadukt Sport Kft. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a 
   1.5., a Viadukt Sport Kft. telephelye: 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.   
   1.6., a Viadukt Sport Kft. ügyvezetője: ……………………….sportmenedzser 
          (kinevezéssel vagy pályáztatási eljárással kiválasztva, határozott idejű 
 munkaszerződéssel alkalmazva.) 
 
   1.7.,az ügyvezető feladata:  
 7.1.,a Viadukt Sport Kft. működtetése a meghatározott célok elérése érdekében.  
 7.2.,Hatékony gazdálkodás, éves költségvetés készítés,további támogató  
        személyek  illetve cégek felkutatása, gazdálkodási beszámolók készítése. 
 7.3.,A szakosztályok, csapatok működési rendjének biztosítása, edzők,    
                  szakemberek kiválasztása, a munkáltatói jogok gyakorlása, az edzői,  
                  csapatépítési munka segítése, értékelése.   
 7.4., A Viadukt Sport Kft. működéséhez szükséges feltételrendszer  
                  kidolgozása, a Városgondnoksággal illetve a városi sportélet más szereplőivel  
                  való együttműködés, együttműködési megállapodás keretében. 
 7.5., Biatorbágy Város Sportéletének folyamatos figyelemmel kísérése és átfogó  
                   elemzése, szakmai elvárások megfogalmazása és segítségnyújtás az óvodai,  
                   iskolai, egyesületi sportélet  színvonalának emelése céljából.  
 
     1.8., A felügyelő bizottság :  
 A Viadukt Sport Kft. –nek egy háromtagú, társadalmi megbízatású  felügyelő 
 bizottsága lesz, amelynek tagjai: 
  a., Az önkormányzat által kiválasztott képviselő (polgármester jelöli) 
  b., A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője  
  c., A Viadukt Sportegyesület Biatorbágy mindenkori elnöke 
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             A felügyelő bizottság tagjai és elnöke illetve az ügyvezető rendszeresen  
   beszámolnak az önkormányzat Oktatási és Közművelődési szakbizottságának a 
    bizottsági elnök kérése szerint. 
  
     1. 9., A labdarúgó csapattal szembeni követelmények, elvárások és 
 megvalósításuk. 
 A Megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapatunk esetében a legfőbb elvárás 
 a bajnoki idény végén, most legközelebb a 2015/2016-ös idény végén a bajnoki  
 tabellán elfoglalt helyezésre vonatkozzon. Ez jelenleg a  3.—6. hely között  
 képzelhető el.  
 A játékosok a tapasztalatuk, képességük szerint valamint a lakóhelyük és a  
 telephely- focipálya közötti távolsága szerint  költségtérítésben, ezen felül az   
           eredményességtől  függően teljesítmény díjazásban részesülnének, amely  
           egyszerűsített adózási eljárás alá esik.  
 Az elvárt bajnoki szerepléshez, a rendelkezésre álló anyagi forráshoz  
 igazodóan  az ügyvezetőnek kell gondos mérlegeléssel kialakítani az  
           eredményes és folyamatos működést. Az edzői bér szintén össze lenne kötve az  
           eredményességgel. 
     1.10.,A felnőtt labdarúgó csapatnak díjazás nélkül évente legfeljebb 4 alkalommal 
 részt kell vennie, mérkőzést kell játszania Biatorbágy város által meghatározott  
           közművelődési rendezvényeken. A fentiek alapján kell megalkotni a Viadukt Sport  
           Kft éves költségvetését és azt az önkormányzati költségvetésben kell elfogadni,  
           és a naptári év folyamán folyamatosan biztosítani. Az eredményesség  
           fenntartása és növelése érdekében az önkormányzat saját költségcsökkentése   
           érdekében önállóan  illetve az ügyvezető ezirányú megbízásával támogatók   
           bevonására van késztetve.  
 
     1.11., A sakkszakosztály működéséről,  a csapattal szembeni elvárásokról, 
tervekről  (Ruip János szakosztályvezető tájékoztatója) 

Rövid beszámoló az eddigi munkáról: A 2007-ben alakult szakosztály 7 év alatt a megyei II. 

osztályból az OB I/B-be jutott. Eredményeink: 

idény bajnokság helyezés 

20072008 Megyei II. osztály 3.  

2008/2009 Megyei I. osztály 3.  

2009/2010 OB II. 7.  

2009/2010 OB II. 6.  

2010/2011 OB II. 4.  

2011/2012 OB II. 3.  

2012/2013 OB II. 2.  

20013/2014 OB II. 1.  
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Idén  NB I/B-ben a bennmaradást jelentő 7. helyért küzdünk. Második csapatunk a megyei I. 

osztályban jelenleg a 2. helyen áll. Idén már harmadik csapatunk is indult. 

 2015-ös költségvetés tervünket úgy állítottuk össze, hogy az OB I/B-ben középcsapattá váljunk, 

egy címviselő játékossal (nemzetközi mester vagy nagymester) erősítsük a csapatot.  

 

A sakk két éve a Nemzeti Alaptanterv része lett. Ezzel összhangban idén közel száz gyereket 

tanítunk szervezett formában sakkozni a városban. Az óvodákban és az iskolákban szakkört 

vezetünk, a biai iskola  1-3.osztályában órarend szerint tanítjuk a sakkot.  

 

Részt veszünk a város rendezvényein: a sportnapon; a városnapokon már hagyományosnak számító 

szimultánt rendezünk vezető nagymesterekkel; a majálison és a gyermeknapon az óriás sakkal. 13. 

alkalommal rendeztük meg a Karácsony Kupa sakkversenyt gyerekeknek és felnőtteknek a BÖME-

vel együttműködve. Nyaranta két edzőtábort tartunk.  

 

A 2015-ös célkitűzéseink:   
Az első csapatunk bennmaradása az OB I/B osztályban. 

A második és harmadik csapat adjon játéklehetőséget minden sakkot szerető biatorbágyi játékosnak 

középcsapatként a megyei bajnokságokban. Folytassuk, fejlesszük a gyerekek sakk oktatását. 

Legyen lehetőségünk az edzések folyamatos, egész éves megtartására, hogy ne új játékosok 

igazolásával, hanem a meglévők oktatásával léphessünk előre. Folytathassuk hagyományainkat: 

megrendezhessük a sakk szimultánt, szokásos versenyeinket, részt vehessünk a város 

rendezvényein. 
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Költségvetés tervezet 2015-évre!Tervezett kiadások:   

 Bevételek: 
OB I/B. nevezés 25.000 Ft  Egyesületi támogatás     2 000 000,00 Ft 

Sakkszövetség tagdíj 24.000 Ft  Tagdíj       100 000,00 Ft  

Megyei szövetség nevezés 40.000 Ft  Sakkszövetség támogatás       100 000,00 Ft  

Pest megyei hírfüzet 6.000 Ft    

Vendégjátékos licence 36.000 Ft       

Bírói díj 55.000 Ft     

Edzői díj  240.000 Ft    

Játékos költségtérítés 960.000 Ft    

Szertáros, intéző (5.000.-Ft/hó) 60.000 Ft    

Évzáró 30.000 Ft     

Frissítő 120.000 Ft    

Utiköltség 360.000 Ft    

Szállásköltség (2 fordulóra) 100.000 Ft     

Edzőtábor  50.000 Ft    

Nyomtatvány 10.000 Ft    

Sakk készlet 24.000 Ft    

Vászon 18.000 Ft     

Tartalék 42.000 Ft    

     

     

Összesen: 2.200.000 Ft   2.200.000 Ft 

 

 
** 
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2.számú melléklet 

 

2., A biatorbágyi sportélet  átalakításhoz szükséges egyesületi (Viadukt SE)  
     döntéseire vonatkozó javaslatok. 

 
Sportéletünk tervezett átalakítását  a Viadukt Sportegyesület Biatorbágy taggyűlésének  
--   mint önálló jogi személynek – is el kell fogadnia és további nyitott kérdésekről kell 
döntéseket hoznia, mert a tervezett változtatások érintik az Egyesület hatályos 
Alapszabályát. Az alábbiakban azokat a javaslatokat vesszük sorra, amelyeket az 
egyesületi taggyűlés számára fogalmazunk meg.  
 
2.1., A Viadukt Sportegyesület Biatorbágy  -- a továbbiakban rövidítve --, a Viadukt 
Sportegyesület, elfogadja a biatorbágyi sportélet tervezett átalakítását, elfogadja a felnőtt 
labdarúgó csapat és a sakkcsapat  átkerülését  a Viadukt Non-Profit Kft-be.  
 
2.2., A Viadukt Sportegyesület átalakítja Alapszabályát és Szervezeti és Működési 
Szabályzatát oly módon, hogy az illeszkedjen a megváltozott körülményekhez és az 
egyesületre továbbra is háruló feladatokhoz.  
 
2.3., Az 1903-óta létező egyesület, mint közösség továbbra is vállalni és folytatni kívánja 
azt a hagyományt, amely „a sportot, mint az életért való nemes küzdelem szimbólumát”,és 
az egészséges életmód kultuszának fenntartását célozza meg. Az egyesületi életet  
az összefogás, az önként vállalt társadalmi munka, a közösségi élet fejlesztésében 
megmutatkozó lelkesedés tartja össze az egyesület vezetésében és irányításában 
éppúgy, mint a mindennapi sportélet során.  
 
 Az egyesület az alapszabály szellemében továbbra is több szakosztályt működtet. 
(jelenleg: U7---U21- ig húzódó hat utánpótlás focicsapat és egy öregfiúk korosztály, 
karate, judo, hendicap futás, szkander, jégkorong) A labdarúgó és egyéb sportágak 
bajnokságokban való szereplése mellett rendezvényeket, sporttalálkozókat, nyári 
táborokat szervez közösség erősítési célból. Sportszakmai területen az utánpótlás képzés 
területén belüli szakmai nevelő munka, beleértve az igény szerinti óvodai és iskolai 
edzések vállalását, a felnőtt sportélet területén pedig a minél eredményesebb szereplések  
válnak a legfőbb célokká és megtartó erővé.  
 
 Az utánpótlás képzéstől a baráti közösségekből álló csapatokig, az öregfiúk 
szakosztályokig mind több játékos rendszeres mozgása már önmagában érték. Az 
egyesületi tagsági viszonyt, mint a közösségerősítés vállalását kell értékelni, és a tagok 
számára a létesítmények használatában kedvezményeket kell biztosítani.   
Mindezeket a Viadukt Sportegyesület az új Alapszabályában  és SZMSZ-ében fogalmazza 
meg és fogadtatja el a tagsággal.  
 
2.4., A Viadukt Sportegyesület a gazdag tapasztalatok átadása mellett a jogszabályokhoz 
alkalmazkodva megújítja vezetőségét, amely továbbra is társadalmi munkában látja el 
feladatát. A sportszakmai célok eredményességét továbbra is utánpótlás szakedzők 
biztosítják egyéni vállalkozói formában. Az utánpótlás képzés kiemelt feladatot kap, 
amelyben a gyermekek szüleire is számítunk nemcsak támogatóként, hanem tagként, 
vezetőségi tagként is. Az egyesület tagságának és vezetőségének meg kell újulnia. 
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2.5., A Viadukt Sportegyesület részére az önkormányzati vagyoni hátteret, az anyagi, 
tárgyi működési körülményeket, a gondnoki teendők ellátását a Városgondnokságon  
keresztül az önkormányzat biztosítja.   
 
2.6.,A Viadukt Sportegyesület főbb bevételi forrásai az alábbiak szerint tervezhetők: 

 egyesületi tagdíjak 

 utánpótlás képzésben rész vevő szülők támogató befizetései 

 az óvodai és iskolai edzéseket igénylő szülők támogató befizetései 

 állami támogatás a TAO rendszeren keresztül  

 helyi vállalkozások támogatásai 

 reklám bevételek  

 önálló rendezvények, versenyek bevételei 

 önkormányzati támogatás, pályázat alapján 

 egyéb pályázati lehetőségek 

 Alapítványi 1%-os bevétel 

 egyéb saját bevételek  
  

 
       A Viadukt Sportegyesület főbb kiadási tételei alapvetően az alábbiak: 

 bajnoki nevezési díjak 

 kupaszereplések, tornák, táborozások költségei  

 sportfelszerelések, sporteszközök 

 edzői, segítői bérköltségek 

 szendvicsek, üdítők, alkalmi vendéglátás, étkezés 

 utazási költségek 

 adók és járulékok 

 egyéb közvetlen költségek 
 
Megítélésem szerint a Viadukt Sportegyesület  a felnőtt labdarúgó csapat és a sakkcsapat 
átadását követően egy könnyebben átlátható és jobban gazdálkodó közösséggé válhat, 
kikerül az élsportot övező  anyagi és társadalmi elvárások feszítő hatásából. Ahogyan 
régen, a nevelés és a közösségi élet alakítása képezheti az itt sportolók céljait.  
 
 
 
 
2015.02.13. Szakadáti László, alpolgármester 
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Válasz  a  Biatorbágy  Város  Önkormányzat  Képviselő‐  testülete  Oktatási  és 

Kulturális  Bizottságának  ülésén  Biatorbágy  Város  Sportkoncepciójáról  szóló 

napirend tárgyalása során felmerült kérdésre. 

 

Kérdés: 

Milyen módon  tud  adni  támogatást  az  önkormányzati  költségvetés  a megalapítandó Non‐profit 

Sport   Kft‐nek, valamint ebből következően keletkezik‐e ÁFA  fizetési kötelezettsége? Mi ennek a 

támogatás kifizetésének jogi alapja, pénzügyi formája?  

Válasz: 

Az önkormányzat   képviselő‐testülete dönthet  úgy,  hogy  egy  közfeladatot  100%‐os önkormányzati 

tulajdonban  lévő  nonprofit   gazdasági  társasághoz  (Kft.)  helyezi  át  és  a  közfeladat  ellátást  a  saját 

cégnek nyújtott támogatással biztosítja. 

A  támogatásokat  az   általános  forgalmi  adóról  szóló  2007.  évi  CXXVII.  törvény  (Áfatv.) 

megkülönbözteti, hogy közvetlenül árat befolyásolnak‐e, vagy sem. 

Az Áfatv. 65.§‐a kimondja: 

Termék  értékesítése,  szolgáltatás  nyújtása  esetében  az  adó  alapja  ‐  ha  e  törvény másként  nem 

rendelkezik  ‐ a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a  jogosult kap vagy kapnia kell akár a termék 

beszerzőjétől, szolgáltatás  igénybe vevőjétől, akár harmadik féltől,  ideértve a támogatások bármely 

olyan  formáját  is, amely a  termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának árát  (díját) közvetlenül 

befolyásolja. 

(Pl.: Amennyiben  egy  teniszpálya  belépő  árkalkuláció,  illetve  gazdaságossági  alapon  Pl.  500  Ft,  de 

csak 400 Ft‐ot fizet a  lakos és a hiányzó 100 Ft‐ot az önkormányzat megállapodás alapján közvetlen 

ártámogatásként biztosítja, akkor ez a támogatás ÁFA köteles lenne). 

Amennyiben azonban a támogatás közvetlenül nem befolyásolja az árat, úgy az általános működési 

támogatásnak minősül, a Kft‐nél egyéb bevétel és nem kell számlázni. 

Az, hogy egy támogatásnak nevezett összeget mikor kell ellenértéknek tekinteni – és ezért számlázni 

–  az  áfa  rendszerében,  csak  a  konkrét  támogatási  szerződés  tartalmának  vizsgálatával mondható 

meg.  Az  tehát,  hogy  egy  adott  juttatás  az  általános  forgalmi  adó  rendszerében  támogatásnak 

minősül‐e avagy  sem, mindig egyedileg  ítélendő meg, ezért nagyon  fontos a  támogatási  szerződés 

tartalma és megnevezése is. 

Akkor alapozható meg az ÁFA mentes támogatási tartalom, ha a  juttatás körülményeiből, az összes 

dokumentumból  megállapítható,  hogy  az  önkormányzat  a  támogatáshoz  kapcsoltan nem  vár  el 

konkrét eredményt a Kft‐től. 

Véleményem szerint jogilag a következő feltételeknek kell megfelelni: 

‐ általános működési támogatás ( tartalom és megnevezés összhangja) 
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‐ a támogatás közvetlenül ne befolyásolja az árat 

‐ a támogatás  feltételekhez nem kötött 

A  cégjogi  helyzet  sajátosságaiból  adódóan  a  képviselő  testület  a  gazdasági  társaság 

felett   felügyeletet  tud  gyakorolni  az  általa  delegált  személyek   útján, még  akkor  is,  ha  a  vezető 

tisztségviselő  közvetlenül  nem  utasítható. A  társaság  által  évente  elkészített  üzleti  terv megfelelő 

feltételekkel  történő  jóváhagyása  és  betartatása  hatékonyan  működő  eszköz  lehet  a  kérdés 

kezelésében. 

A  cégjogi  dokumentációk  mellett  (társasági  szerződés),  a  testületi  döntés  alapján  megállapodás 

szükséges az önkormányzat és a saját tulajdonú  nonprofit Kft. között a közfeladat átadásról. 

 

Kelt: 2015. február 17. 

 

Dr. Tóth Kálmánné s.k. 
könyvvizsgáló 

Univerzál Audit Kft. 
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