
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Gtlj. számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
Lacsek Alexa támogatási kérelmének elbírálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Lacsek Alexa szülei kéréssel fordultak Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat), melyben a gyermek sportpályafutásának 
támogatásához kémek segítséget. A kérelem az előterjesztés 2. melléklete. 
Lacsek Alexa 2007 novemberében született, kőbányai lakos. Mind a szülei, mind a K.F.K. 
Sportegyesület (a továbbiakban: K.F.K SE) edzője, balettmestere korán felfigyelt a kislány 
adottságaira. Az adottságok, valamint Alexa érdeklődése, majd kitartó, lelkes gyakorlása 
eredményezte, hogy a hat éves kislány már több hazai versenyen elindult, és kiemelkedő 
eredményeket ért el. Legutóbb a horvátországi Rondo Cup nemzetközi ritmikus gimnasztika 
versenyen vett részt, ahol az előkelő második helyezést érte el. 
A szülők által kért támogatás összege mindösszesen 130 OOO Ft, melyből utazási, szállás- és 
ellátási költségeket, valamint a versenyek nevezési díját kívánják fedezni. 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatás odaítélésével az Önkormányzat jelentős mértékben hozzájárulhat Lacsek Alexa 
ritmikus gimnasztika területén szerzett eddigi sikereinek továbbviteléhez. Ugyanakkor a 
sportoló a versenyeken elért eredményeivel az Önkormányzat hímevét is öregbíti, és 
Kőbányának szerez ismertséget szerte a világon. 

Ill. A végrehajtás feltételei 

Lacsek Alexa 130 OOO Ft összegű támogatását szerződés keretében, a K.F.K. SE-n keresztül 
javasalom biztosítani, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora terhére. A 
K.F.K SE nyilatkozata a támogatás befogadásával, és Lacsek Alexandra részére történő 

felhasználásával kapcsolatban az előterjesztés 3. melléklete. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 
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Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. . /2013. (XI. 18.) határozata 

Lacsek Alexa támogatási kérelmének elbírálásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Lacsek Alexa 
részére hazai és nemzetközi versenyen való részvételhez bruttó 130 OOO Ft összeget biztosít a 
K. F. K. Sportegyesülettel kötött szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartalék) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfej lesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



Címzett: Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
Budapest, ll 02 Szt. László tér 29. 

PÁLYÁZAT 
Anyagi támogatásért nemzetközi ritmikus gimnasztika 

versenyen való részvételhez 

Pályázó: Lacsek Alexa sportoló 
Bud past, ll 08 Harmat utca 188 6/26 

Budapest, 2013.10.16 

IC/.~ 1 s 38/JiJ l.~; l!-
' / . 



K.F.K. Grácia 
Sportegyesület 

Bemutatkozás 

A K.F.K. Grácia Sportegyesület egy szép olimpiai sportággal, a ritmikus 
gimnasztikával foglalkozó szervezet, amely lehetőséget ad a gyermekeknek arra, 
hogy napi rendszerességgel, magas szinten sajátítsák el a sportágat 
A ritmikus gimnasztika a mozdulatművészetből indult ki (művészi torna), 
később integráita a klasszikus balett elemeit, így egy igen komplex, fejlesztő 
sportággá vált. A tomászok a gyakorlatokat zenére mutatják be, különböző 
szerekkel (kötéllel, karikával, labdával, szalaggal és buzogánnya!). 
Edzéseink és tanfolyamaink helyet adnak a pusztán kedvtelésből sportolóknak 
és azoknak is, akik az élsportba kerülést tűzték ki célul. 
Élsportolóink között számos országos bajnok, Magyar Kupa győztes, Diák 
Olimpia bajnok és pontszerző található. Több sportolónk (Berek Irina 
szakmai igazgatása mellett) már nemzetközi szinten is kiváló eredményeket ért 
el. 
20 ll-ig 3 felnőtt versenyzőnk képviselte egyesületünket a Magyar Együttes 
Kézisze r V álogatott színeiben, különböző világversenyek en. Három junior 
versenyzőnk oszlopos tagja a 2012-13-ban együtt dolgozó Magyar Junior 
Együttes Kéziszer Válogatott csapatnak, amely számos világkupán (Tartu, 
Lisszabon, Pesaro, Grand Prix -Moszkva) bekerült a fináléba, sa 2013-as bécsi 
Európa Bajnokságon l O. helyezést ért el. 



A 2014-ben megrendezésre kerülő Junior Európa Bajnokságon való indulás 
jogáért ősszel négy versenyzőnk is "ringbe szállhat". 
A sikeres felnőtt és junior versenyzőink mellett kiemelkedő tehetségű lányok 
edzenek a fiatalabb korcsoportokban is. Az egyesület már hét alkalommal 
rendezett nemzetközi versenyt. A 2013. februári és augusztusi versenyünk a 
Nemzetközi Tornaszövetség (FIG - The International Gymnastics 
Federation) által jegyzett viadal volt, ahol olimpiai, világ és Európa bajnokok 
is indultak. Ezeken a versenyeken a szokásos európai országokon túl (környező 
országok, Észtország, több orosz csapat, Ukrajna, Svédország, Belgium, 
Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Japán, stb.) is részt vettek. 

Az edzéseket irányító szakemberek: 
Berek lrina (Nemzetközi Tamaszövetség által elismert bíró, vezetőedző) 
Fata Anita (volt válogatott tornász, edző) 
Mráz Kamélia (Operaház volt tagja, magán táncosa, balettművész, balettmester) 

Magyar Junior Kéziszer Csapat; 2013. 



Szemelvények a média-megjelenésekből 

MTV-1 Balatoni nyár: 2013.06.27. 
http://premier.mtv.hu!Rovatok/BalatoniNyar.aspx 01:31:30-01:37:30 

A VI. Grácia kupáról készített videó-anyagok, összefoglalók: 

Sport 24: 
http://wwvv.digisport.hu/video/13068 

Reggeli Start: 
http:/1vv'\vw.digisport.hu/video!l3078 

Ritmikus Gimnasztika 15 perces összefoglaló: 

http:l/w-vvw.digisport.hu/video/13181 

Ritmikus gimnasztika: 27 magyar érem, 9 arany a KFK Grácia Kupán 

Éremeső a magyar ritmikus gimnasztikázóknak: huszonhét magyar érem, 
ebből kilenc arany a IV. Nemzetközi KFK Grácia Kupa mérlege hazai 
szempontból 
"Tizenöt ország csaknem kétszázötven utánpótlás és felnőtt versenyzőjeindult a 
KFK Grácia Sport Egyesület által megrendezett nemzetközi ritmikus 
gimnasztika kupán: a magyar rg-sek huszonhét érmet (ebből kilenc aranyat) 
szereztek meg a viadalon. 
Kilenc magyar, tíz orosz, három ukrán és egy horvát aranyéremmel térhettek 
haza a csapatok, a magyar versenyzők emellett tizenegy ezüst és hét bronzérmet 
is kiérdemeltek gyakorlataikkaL 
A három esztendeje alakult KFK Grácia Sport Egyesület már negyedik 
nemzetközi versenyét rendezte meg Budapesten, amelyen idén 15 ország 250 
versenyzője mutatta be gyakorlatait. 
Részt vettek a kupán az Eb-re készülő junior egyéni keret tagjai - Böröcz 
Bianka, Koska Dorina, Luclányi Laura és Tóth Sarolta -, akik számára a 
felkészülési időszakban a Grácia Kupa volt az első kontroll verseny." 



Az első két kép és a harmadik között fél év telt el. 

Lacsek Alexa nevű lányunk 2007 októberében született és több szakember 
javaslatára 2012. szeptemberében vittük el a KFK Grácia edzéseire. 
Az edzők és a balett mester is felfigyelt adottságaira, melyhez kitartás és lelkes 
gyakorlás párosult nagyon hamar. 
2012 decemberéig heti háromszor, 2013 januárjától heti 5 alkalommal jár 
edzésre, ahol kitartóan gyakorol, utánozza a példaképekké vált csapattársait 

Több versenyen elindult már, és eredményesen szerepelt: 

- VI. Grácia kupa nemzetközi Ritmikus gimnasztika verseny 
2013.02.16-17 l. helyezett 

- III. Óbuda Super cup nemzetközi Ritmikus gimnasztika verseny 
2013.03.23-24 l. helyezett 

- IV. Pécs kupa nemzetközi Ritmikus gimnasztika verseny 
2013.06.15-16 2. helyezett 

- VII. Grácia kupa nemzetközi Ritmikus gimnasztika verseny 
2013.08.24-25 l. helyezett 

- III. Jász kupa Ritmikus gimnasztika verseny 
2013.09.21. 2. helyezett 

- MTK kupa nemzetközi Ritmikus gimnasztika verseny 
2013.09.28. l. helyezett 





Szemelvények a média-megjelenésekből: 

- http:i IV·lV•IW. berenvcafe .hul sport/negy-aranverem-sopron bo l 

- http ://pro ba. totalsport.hu/hirek/lacsek -alexa 



PÁLYÁZAT 

Az adottságai, tehetsége, a sok gyakorlás és kitartó munka úgy vesszük észre a 
szakemberekkel, hogy meghozza gyümölcsét. Lehetősége van további 
versenyekre eljutni, fejlődni ezáltal, ehhez viszont a család anyagi keretei 
szűkösek. 

Azért pályázunk rnost, és kérjük a segítségüket, hogy a 2013. október 25-26-án 
Horvátországban, illetve a Pécsen 2013. november 2-3-án megrendezésre 
kerülő nemzetközi versenyekre, eljuthasson, kerületünket, hazánkat 
képviselhesse, megmérettesse magát újabb rangos eseményeken. 

Rondo cup (Horvátország) nemzetközi ritmikus gimnasztika verseny költségei: 

- nevezési díj: 35 euro (10.000 Ft) 
- szállás és étkezés: 80 euro (25.000 Ft) 
- utazási költség: 40. OOO Ft 

Összesen: 70.000 Ft 

V. Pécs nemzetközi ritmikus gimnasztika verseny költségei: 

- nevezé si díj: l O. OOO Ft 
- szállás és étkezés költsége: 20.000 Ft 
- utazási költség: 20. OOO Ft 

Összesen: 50.000 Ft 

A pozitív elbírálás reményében, 

Tisztelettel: 

La c sek Alexa (sportoló) 

(~U lt?-b 
Budapest, 2013. 10. 16. Czakó Noémi (Anya), Lacsek Krisztián (Apa) 

Elérhetőségeink 

Lakcím/Levelezési cím: ll 08 Budapest, Harmat utca 188 6/26 
e-mail : lacsi@.t -email. hu 
Tel. szám: 0630 399-8114 (Lacsek Krisztián); 0620 996-9972 (Czakó Noémi) 



? 

KFKGR.~CL~ 

RITMIKUS GININASZTIKA KUPi\ 
BUDAPEST 

.................. l o esek . .fJtrJ.<...o.. ... .. . . 

l001. c" .......................................... , .................................... .. 

Budapest, )ci; {t~ lJ:. 



the 

Pl ace 

Ms. Katalin Sárközy 
President of tournament 



részére a 

nf.PRCSCUP 
NEMZETKÖZI VERSENYEN ELÉRT _....,. 

ll 
oooooooooooo~ooooooooooooooO 

helyezéséért. 

(~ 
OOO OOO OOO OOO OOO o o o OOO o"/" Ooo o o o OOO Ooo OOO 00 o ooo OOO. 

l 
Hesz Zoltán Pécsi RGE elnök 

Pécs, 2013ojúnius 15-160 





EDZŐI AJÁNLÁS 

Lacsek Alexa a KFT Gracia S.E. igazolt versenyzője. A gyermek az elmúlt másfél 

évben rendszeresen és szargalmasan látogatta az edzéseket, ami napi 3 órát 

igényel a kislány szabad idejéből. Alexa jól bírja a terhelést, szorgalmas és a 

veleszületett adottságai is a Ritmikus Gimnasztika sportágra teremtették. Az 

elmúlt időszakban a korosztályos versenyek többségét megnyerte. 

A sportághoz való hozzáállása nagy reménységekkel kecsegtet, ezért úgy 

gondolom, hogy minden támogatást megérdemel. 

2013.10.16. 

Tisztelettel: 

Szakmai Igazgató 



bp. &oldal, összesen: 2 

Hanzik Ágnes 

Feladó: 
Dátum: 
Címzett: 
Melléklet: 
Tárgy: 

"Fata Anita" <anita.fata@freemail.hu> 
2013. november 6. 6:41 
"Hanzik Agnes" <hanzik@kobanya.hu> 
végzés .jpg 
Re: Lacsek Alexa támogatása 

Kedves Ágnes! 
Küldöm a kért adatokat: 
K.F.K. Sportegyesület 
1108 Budapest Újhegyi sétány 10 
adószám: 18199890-1-42 
szerződéskötő: Fata Anita, alelnök 
számlaszám: l O 102093-02035400-01003006 
köszönjük Alexa nevében a segítséget és természetesen vállaljuk, hogy a teljes összeget a kislányra 

fordítjuk. 
Fata Anita 



VÉGZÉS 

A Fövárosi Bíróság a Sportegyesület szervezetct 
szervczctek nyilvántartásába vette. 

A bíróság egyidejüleg a szervezetet a végzés jogerőre emelkedésétől kezdődően közhasznú 
szervezetté minösítette. 

A szerwzet székhelye: 1108 

A képviselö neve, lakcíme: 
Kovács Ferenc 

A szervezet célj a: 
öntevékeny 

Bartók 

szociális 

A szervczet célja szerinti besorolása: sporttevékenység 

Az alapszabály kelte: 03. 06. 

1 

ellen a kézbesítéstói számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. 

Indokolás 

A társadalmi szervezct képviselője útján kérelmezte nyilvántartásba vételét és azzal 
egyídcjüleg közhasznú szervezetté történő minősítését a Fővárosi BíróságtóL 

Mivel o. kérelem és a becsatoltokiratok megfelelnek az 1989. évi II. törvényben az 
1997. évi CLVI. törvényben (Kht.) meghatározott feltételeknek, ezért a bíróság az Etv. 15. § 
(2) bekezdésére is figyelemmel az Etv. 4. § (l) bekezdése és a Kht. § bekezdése 
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 

Budapest, 2009. március 20. 

dr. Láng 
bírósági titkár 

A kiadmány hiteléül: 
Tillv K.J·isztina 


