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a kőbányai sportegyesületek 2016. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága a kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati 
felhívásról szóló 93/2016. (III. 22.) HB határozatával a kőbányai sportegyesületek 2016. január l
től 2016. december 31-éig terjedő időszakban szervezett sportcélú programjainak támogatására 
3 OOO OOO Ft összegű pályázatot írt ki a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19 sora 
terhére. A pályázatra rendelkezésre álló keretből egy pályázó legfeljebb 250 OOO Ft támogatást 
kaphatott. Pályázatot csak a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének 
tagszervezetei nyújthattak be. 

A beérkezett pályázatok a kőbányai sportegyesületek 2016. évi támogatására kiírt pályázat 
elbírálásáról szóló 179/2016. (V. 24.) HB határozattal kerültek elbírálásra. 

s. Elszámolás 

sz: 
Sportegyesület neve Támogatás Szerződés szerint Elszámolt benyújtásának 

összege (Ft) felhasználható összeg (Ft) időpont.ia 

bérleti díjak nevezési 
Lombik Technikai díjak tagdíjak, 

l. Sportok Egyesülete 200 OOO eszközbeszerzés 200 OOO 2016. ll. 10. 

Big-BEM Táncsport 
2. Egyesület 230 OOO versenyrendezés 230 OOO 2016. 12. 14. 

Marcipán Tánc és 
Fitnesz Közhasznú 

3. Sportegyesület 250 OOO bérleti díjak 250 OOO 2016. 10. 27. 

NÓVA Sport Európa Bajnokság 
4. Egyesület 200 OOO részvételi költségek 200 OOO 2016. 12. 14. 

Fortuna Senior 
Szabadidő 

5. Sportegyesület 180 OOO versenyrendezés 180 OOO 2016. 10. 27. 
Kőbányai Ezüstkorúak 

Szabadidősport 

6. Egyesülete 200 OOO eszközbeszerzés 200 OOO 2016. 12. 14. 
versenyrendezés 
nevezési díjak, 

7. Biofit Sportegyesület 220 OOO eszközbeszerzés 220 OOO 2016. 12. 15. 
, Stílus Kőbányai 

Uszóiskola- és Sport bérleti díjak 
8. Egyesület 200 OOO versenyrendezés 200 OOO 2016. 12. 15. 

Sportliget bérleti díjak csoportos 
9. Sportegyesület 200 OOO utazás 200 OOO 2016. 12. 15. 



Barcza Gedeon nevezési díjak, 
10. Sport Club 200 OOO csoportos utazás 200 OOO 2016. 12. 15 

Kőbányai 

Sportegyesületek és 
Sportszervezetek versenyrendezés, bérleti 
Sportszövetsége díjak, eszközbeszerzés 

ll. Szakbizottságok 220 OOO csoportos utazás 220 OOO 2016. 10. 27. 

SUTEMI 
Harcművészeti bérleti díj, 

12. Sportegyesület 200 OOO eszközbeszerzés 200 OOO 2016.12.07 

SASOK 
13. Sport Egyesület 230 OOO bérleti díj 230 OOO 2016. 12. 15 

nevezési dijak, 
Grácia Fair Sport versenyengedélyek, 

14. Egyesület 180 OOO eszközbeszerzés 180 OOO 2016. ll. 24. 

KÖS ZI 
15. Sport Egyesület 90 OOO bérleti díj 90 OOO 2016.12.09 

Összesen 3 OOO OOO 3 OOO OOO 

A támogatási összegek tételes elszámolásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály végezte a megállapodások 8. 
pontjában meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kiterjedt a támogatási összeg 
rendeltetésszerű felhasználására és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának vizsgálatára 
(hitelesítés módja, másolatok beazonosíthatósága). 
A tagszervezetek a pályázataikban tervezett programokat megvalósították, a pályázaton elnyert 
összegeket a támogatásról szóló megállapodásban foglaltaknak megfelelően használták fel. A 
tagszervezetek a részükre nyújtott támogatással a megállapodásban meghatározott határidőig 

szabályosan elszámoltak, a támogatás felhasználásáról szöveges beszámolót készítettek, valamint 
tájékoztatást nyújtottak a 2016. évi tevékenységükről, elért eredményekről. 

l. LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete- 200 OOO Ft 
Az egyesület szakosztályi kereteken belül sportolási és versenyzési lehetőségeket biztosít 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A sakkszakosztályban 22 felnőtt és 6 ifjúsági versenyzőt 
indítottak a Budapesti Sakk-csapatbajnokságban, ahol 2. helyet értek el. Ifjúsági játékosaik közül 
Juhász Áron II. helyezést ért el a Magyar Bajnokságon és nemzetközi mesteri címet szerzett. 
Teniszszakasztályuk tömegsport szakosztályként működik, 19 fős létszámmal. A Kőbányai Tenisz 
Bajnokságon 2., a Richter Bajnokságban 1., és 3., helyen végeztekjátékosaik 
Lövész szakosztályuk létszáma a gyerekeknél 20 fő, felnőttek esetében 5 fő versenyző. 
Az egyesület a pályázati programjának és a megállapodásnak megfelelően a támogatási összeget a 
sakkszakosztály versenyeken való nevezési, regisztrációs és licencdíjaira, pályabérlésre és a 
sakkszakosztály részére eszközök vásárlására fordította. 

2. Big-BEM Táncsport Egyesület- 230 OOO Ft 
Az egyesület versenytánccal foglalkozik, 32 sportolója közül 22-en kőbányai lakosok, illetve a 
kerületben járnak iskolában. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) támogatásával 2016. december 4-én került megrendezésre a 
Jubileumi Bem Kupa. Az ország minden részéről, 46 táncklubból 208 táncos érkezett a nagy 
közönséget vonzó eseményre. Az egyesület versenyzői által az év során elért eredmények közül a 
legkiemelkedőbbek: Magyar Bajnokság 4. helyezés, Országos Bajnokság l O. helyezés. 
Az egyesület a pályázati programban megfogalmazott célnak megfelelően a támogatási összeget 
teljes mértékben a Bem Kupa költségeire-érmek és serlegek vásárlására, valamint az eredmények 
számítógépes rögzítésének szolgáltatására - használta fel. 
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3. Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület- 250 OOO Ft 
Az egyesület pályázati programjában megfogalmazott cél az edzések folyamatosságának biztosítása 
és a csoportok megtartása volt. A foglalkozások számát bővítették akrobatika edzésekkeL Ehhez 
nyújtott segítséget a megítélt támogatás, hiszen az egyesület a megállapodásnak megfelelően a 
támogatási összeget a Körösi Nonprofit Kft. és a Fekete István Általános Iskola termeinek bérleti 
díjára fordította. Az egyesület 2016. évi eredményeiből kiemelést érdemel, hogy közel 100 fő 
versenyzővel vett részt a Super Fitness Show versenyen. A Magyar Testépítő és Fitness 
Szövetségnél negyedszer nyerte el "Az év legtöbb versenyzőt delegáló egyesülete" címet. 
Versenyzőik közül Oravecz Anna 2016-ban a gyermek Fitnesz Világbajnokságon ezüstérmet 
szerzett. 

4. NÓVA Sport Egyesület- 200 OOO Ft 
Az egyesület lehetőséget nyújt az érdeklődök számára a hagyományos japán harcművészeti ág, a 
karate megismerésére, mozgásművészetének elsajátítására óvodás kortól felnőtt korig. 
Az egyesület a pályázati programjának megfelelően a támogatási összeget teljes mértékben a 
Svájcban megrendezésre kerülő Wadokai Europa bajnokságra való csoportos utazás költségeire 
fordította, melyre 14 fő versenyző kvalifikálta magát. Az egyesület tagjai az Európa Bajnokságon, 
két ezüst és hét bronzéremmel gazdagították gyűjteményüket. 

5. Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület- 180 OOO Ft 
Az egyesület 1990-es megalakulása óta hiánypótló szerepet tölt be az időskorúak sportolási 
lehetőségeinek biztosítása és versenyeztetése révén, atlétika sportágban. Atlétáik életkora 45-92 év 
között mozog. Saját rendezésű kiemeit eseményük a hagyományos Fortuna Senior Atlétika verseny, 
melynek 25. jubileumi rendezvényére 2016. augusztus 6-án került sor 87 fő részvételével. A 
legidősebb versenyző férfiaknál egy 89 éves gyulai, a hölgyeknél pedig egy 82 éves németországi 
nevező volt. A rendezvényen a sportversenyek mellett ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat is 
biztosítottak a résztvevők és nézők számára. A támogatási összeget a verseny rendezési költségeire 
fordította az egyesület (orvosi ügyelet, érem, szalag, ajándéktárgyak). 

6. Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete - 200 OOO Ft 
Az egyesület elsődleges célja az 50 év felettiek egészséges életmódjának segítése, közösség építése 
a sport segítségéveL Állandó résztvevői és védnökei a Kőbányai Tízkarikás Játékoknak. A 
támogatási összeget a versenyre való felkészüléshez szükséges eszközök, illetve egyéb, egész évben 
működő foglalkozásaik megtartásához használható felszerelések beszerzésére fordították (petanque 
készletek, darts táblák, torna szőnyegek, csocsó asztal). Az eszközök révén lehetövé vált 
foglalkozásaik számának bövítése. 

7. BIOFIT Sportegyesület- 220 OOO Ft 
Az egyesület fennállása óta foglalkozik amatőr sportolók mellett versenyzők felkészítésével is 
fitnesz és testépítés sportágakban, akik jobbnál-jobb eredményeket érnek el. Az egyesület 
eredményei közül kiemelést érdemelnek a fitnesz iskola versenyzőinek hazai és nemzetközi 
eredményei: korosztályos kategóriában Benkő Regina hetedszer vívta ki a világbajnoki címet, 
junior világbajnokságon Ágoston Dorottya arany-, Szabó Nikolett ezüstérmet szerzett. A felnőttek 
mezőnyében Bata Szilvia Európa-bajnok, Colnár Ágota pedig világbajnok lett. Az "Év 
legeredményesebb utánpótlás versenyzője" címet 2016-ban Benkő Reginának ítélte a Magyar 
Testépítő és Fitness Szövetség. Az elért eredményeknek köszönhetően lett a Biofit Sportegyesület 
elnöke az "Év utánpótlás edzője". 
A támogatásnak köszönhetően az egyesület sok gyereknek tudott segíteni a versenyeken való 
részvételben. Az egyesület a támogatási összeget nevezési díjak kiegészítésére és speciális eszköz 
beszerzésére (mobil körzsámoly) fordította. 

8. Stílus KőbányaiÚszóiskola-és Sport Egyesület- 200 OOO Ft 
A Stílus SE úszásoktatással és versenyeztetéssei foglalkozik 3-18 éves korig, az Újhegyi Uszoda 
vonzáskörzetében. Egyesületükből a tehetségeket a KSC úszószakosztályába irányítják, akik közül 
többen már nemzetközi sikereket is elértek (pl. Késely Anna). Tevékenységükben az utánpótlás-
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nevelés mellett fontos szerepet játszik a sérült gyermekek integrált foglalkoztatása is. Létrehoztak 
egy rekreációs csoportot a már nem versenyző fiatalok számára, akik heti háromszori 
rendszerességgel karbantartó edzéseken vesznek részt. 

Az egyesület a támogatási összeget a pályázati programjában szereplő, saját rendezésű IV. Major 
Zoltán Emlékverseny megrendezésére használta fel (uszodabérleti-díj, oklevelek, érmek, kupák, 
irodaszerek, ajándékok vásárlása). A versenyen megközelítőleg 150 fő versenyző és ugyanennyi 
szurkoló vett részt. 

9. Sportliget Sportegyesület- 200 OOO Ft 
Az egyesület vízilabdával foglalkozik, hétköznaponként az esti órákban 6 éves kortól 18 éves korig 
és egy felnőtt csapatnak tart edzéseket A Budapest Bajnokságban különböző korosztályú 
csapatokkal szerepelnek. Budapesten tevékenységük egyedülállónak számít, mert céljuk a 
tömegsport és az élsport közötti szakadék betöltése. Jelenleg 94 fő igazolt sportolója van az 
egyesületnek. 

Az egyesület a pályázati programjában szereplő egyik cél, az edzőtábor megvalósítására fordította a 
támogatási összeget, uszodai bérleti díj fedezésére. Az edzőtáborral a hátrányos helyzetű és a 
bajnokságban nem szereplő gyerekeknek kedvezményes edzőtáborozási lehetőséget biztosítottak, 
ezáltal segítve a családokat a nyári szünidő tartalmas eltöltésében. 

10. Barcza Gedeon Sport Club- 200 OOO Ft 
Az egyesület gyermeksakkai foglalkozik, a pályázati programjának és a megállapodásnak 
megfelelően a támogatási összeget nevezési díjakra, sakkversenyekre való csoportos szállás és 
utazás költségeire fordította. 
A benyújtott szakmai beszámolóból kiderül, hogy az egyesület évente számos országosan is jelentős 
sakkversenyen vesz részt. Az egyesület sportolói nemzetközi színtéren is megmérettették magukat, 
ahol sakkozóikkal szép sikereket értek el. A gyermek országos csapatbajnokságon 5 csapattal vettek 
részt. Az országos rapid bajnokságon három arany, egy ezüst és egy bronzérmet szereztek 
sakkozóik az egyéni versenyszámokban, valamint a UI O-es csapat is bronzéremmel gazdagodott. 

ll. Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége- Szakbizottságok-220 OOO Ft 
A Kőbányai Sportszövetség a három szakbizottsága részére nyújtott támogatást a pályázati 
programnak megfelelően használta fel. A támogatási összegből a Természetjáró szakbizottság 
túrákra való csoportos utazásához BKV jegy vásárlását, versenyek lebonyolításához szükséges 
mobil eszközök beszerzését és a Teke Szakbizottság, valamint a Tenisz Szakbizottság által rendezett 
versenyek költségeit fedezték. 

12. SUTEMI Harcművészeti Sportegyesület- 200 OOO Ft 
A SUTEMI SE lehetőséget nyújt a hagyományos japán harcművészeti ág megismerésére, a karate 
mozgásművészetének elsajátítására az érdeklődő diákok számára. 
Az egyesület a pályázati programjának és a megállapodásnak megfelelően a támogatási összeg egy 
részét bérleti díjakra, a fennmaradó összeget edzések tartásához szükséges eszközök vásárlására 
fordította. 2016-ban az egyesület versenyző i sikeres övvizsgát tettek, valamint színes programokkal 
teli edzőtáborozáson vettek részt, néhány esetben családokkal közösen. 

13. SASOK Sport Egyesület- 230 OOO Ft 
A Sasok SE az egyik legsikeresebb a magyarországi Taekwon-do egyesületek közül. A 
foglalkozásaikon 6 és 70 év között minden korosztály megtalálható, akik számára az Taekwon-do 
mozgáskultúrája mellett elkötelezettségből, kitartásból és egymás tiszteletéből is példát mutatnak. 
A 2016-os év a sok verseny mellett a megfelelő edzőterem keresésével telt, melynek megtalálása és 
kialakítása az év végére realizálódott. Az önkormányzati támogatás nagymértékben hozzájárult a 
bizonytalan időszak miatt lecsökkent létszám terheinek csökkentéséhez, pályázati programjuknak 
megfelelően a terembérleti díjak egy részét fedezték az összegből. 

14. Grácia Fair Sport Egyesület- 180 OOO Ft 
Az egyesület ritmikus sportgimnasztikával foglalkozó szervezet, mely lehetőséget ad gyerekeknek a 

4 



sportág magas szintű elsajátítására az élsport és a tömegsport számára is. Sportolóik között számos 
országos bajnok és Magyar Kupa győztes található. Tomászaik közül három versenyző válogatott 
keret tagként képviseli Magyarországot a különböző nemzetközi versenyeken. 
Az önkormányzati támogatásból részben a Budapest Bajnokság nevezési díjait, valamint a 
fellépéseken, versenyeken az egységes megjelenést szolgáló emblémázott melegítők beszerzésének 
egy részét fedezték az összegből. 

15. KÖSZI Sport Egyesület - 90 OOO Ft 
Az egyesület természetjárással és labdarúgással foglalkozó szervezet, mely megalakulása óta a 
tartalmas szabadidő eitöltés lehetőségének biztosítását vállalja. Tagjainak száma 29 fő, de több száz 
kőbányai lakos részére nyújtanak színes programokat. A teremlabdarúgó szakosztály a felnőtteket 
heti rendszerességgel megmozgató közösség. Edzéseiket a Szent László Általános Iskola 
tornatermében tartják. A támogatási összegből a terem bérleti díjak egy részét fedezték, ezzel 
könnyítve azon tagok terheit, akik nem tudják vállalni a betizetési kötelezettségeiket, ezért akár a 
sportolásról is kénytelenek lennének lemondani (felsőoktatási intézményben tanuló diák, 
munkanélküli). 
A tagszervezetek beszámolóit az előterjesztés 2-16. melléklete tartalmazza. 

Az előterjesztés 17. melléklete összegszerűen tartalmazza azokat a költségelemeket, amelyekre az 
egyesületek a támogatást felhasználták Az egyes költségfajták százalékos arányát az alábbi diagram 
szemlélteti. 

Támogatások 

15,0<ii 

10,0% 

5,0% 

0,0% 

Eé rle ti tlijak Esz közbeszerzés, NPvqzési, Atigazolási, VerSPny rendezés Csnportos utaz ás, 
felszerelés szállás 

A pályázati elszámolások teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál megtekinthető. 

A tagszervezetek vezetői köszönetüket fejezték ki az Önkormányzat számára a kapott 
támogatásokért, amellyel az Önkormányzat hozzájárult a céljaik megvalósításához. 
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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. 
alpontja alapján a Bizottság dönt a feladatkörét érintő tevékenységet folytató civil szervezetnek 
nyújtott támogatás elszámolásáról, valamint a szervezet beszámolójáróL 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. február" ~.[ ," 
----77 .. c) 
///~ 
/~nyi Gábor 

i szempontból ellenjegyzem: 

~~ 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2017. (II. 21.) határozata 
a kőbányai sportegyesületek 2016. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága a 

l. LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete, 
2. Big-BEM Táncsport Egyesület, 
3. Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület, 
4. NÓVA Sport Egyesület, 
5. Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület, 
6. Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete, 
7. BIOFIT Sportegyesület, 
8. Stílus KőbányaiÚszóiskola-és Sport Egyesület, 
9. Sportliget Sportegyesület, 
l O. Barcza Gedeon Sport Club, 
ll. Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége- Szakbizottságok, 
12. SUTEMI Harcművészeti Sportegyesület, 
13. SASOK Sport Egyesület, 
14. Grácia Fair Sport Egyesület, valamint 
15. KÖSZI Sport Egyesület 

2016. évi sportcélú támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
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Szakmai beszámoló ,,:,,:,~"'""k:[~:Q~~~;'~tpJ~ -
LOMBIK TSE -Itt'- --, 

2016. évi tevékenységünk és eredmén~~f'tii{~Hr :r;r~~kii dc Eiöadó: j 

A Lombik TSE szakosztályi kereteken belül és sportrebW~~j~Ji~/fcod{f~kmrk ~J?~l<=:tf)j?.J 
felnőtteknek mind a versenysport mind a tömegsport területén sportolási lehetőséget 
nyújtanak, elsősorban Budapesten. 

Lövész - sakk és tenisz sportágakban működtetjük szakosztályainkat 

Sakk szakosztályunk keretén belül 22 fő felnőtt és 6 fő ifjúsági (ebből 4 minősített) 
versenyző részére szerveztük a programjainkat 
2015-2016. évben VI. helyen végzett csapatunk a Budapesti Sakk-csapatbajnokság kiemeit I. 
osztályában. 

A jelenleg is zajló 2016/17. évi Budapesti Sakk-csapatbajnokságban most a II. helyen állunk. 
3 fő nemzetközi mester (Paschali William, Juhász Kristóf, Juhász Áron,) és 2 fő FIDE mester 
(Prorok Máiion és Gelle István) továbbá 9 fő meste1jelölt minősítésű játékosunk van. 
Ifjúsági játékosaink közül Juhász Áron 2016 évben II. lett a korosztályos magyar bajnokságon 
és tagja volt a Magyar Ifjúsági V álo gatottnak az I~júsági Európa Bajnokságon, valamint 
megszerezte a nemzetközi mesteri címet. 

Évek óta, 2016. évben is mi rendeztük az Orszá'gos Vegyipari Sakk-kupát 28 fő részvételével. 
A felnőtt versenyt a nemrég még ifjúsági Horváth Attila nyerte, megismételve a tavalyi 
sikerét. A csapatversenyben is elsők lettünk. 

2015-16. évben elindítottunk a Budapesti Sakk Szövetség bajnokságán egy négyfős ifjúsági 
csapatot. 

Egyesületünk versenyzoJe Nagy László a szervezöje a nemzetközi hírnevű, havonta 
megrendezésre kerülö "Első szombat" és a "Pénteki rapid" sakk-versenyeknek 

Tenisz szakosztályunk 

igazi tömegsport szakosztály, akik áprilistól-novemberig a Richter Nyrt. Pihenő parkjában /X. 
ker. Kőér u. 2/D./ tartottuk az edzéseiket, télen a Kőér utcai Tenisz Klubban bérelt pályán 
edzenek. Létszámuk 19 fő. 

A Kőbányai Tenisz Csapatbajnokságon, valamint a Richter Házibajnokságán is indultunk. A 
Kőbányai Tenisz Csapatbajnokságon a II. helyet, a Richter bajnokságon az I., a III., és a IV. 
helyezéseket értük el. 

Lövész szakosztályunk 

részben a BKV lőterén, részben a Keresztury Általános Iskolában működik. Létszámunk 
2016. évben 20 fő diák és 4 fő felnőtt versenyző. 
Az általános iskolában több mint 25 éve folyamatosan légpuskás szakkört üzemeltetünk, a 
diákok részére. A diákjaink részt vesznek a budapesti diák versenyeken. 

A felnőtt /éleslövészet/ 

Versenyzőink, a Budapest X. Kerepesi úti 22. Iőteret bérleti díjjal veszik igénybe, mert 
korábban az általunk használt X. kerületi Zágráb utcai lőtér jelenleg nem üzemel. Felnőtt 
versenyzőink közüla senior korosztályban Cseh Gyula, Dr. Szabó Roland a 2016-os Budapest 



bajnokságon, többször is a 2-6. hely között végeztek. Németh Ádám 11995./ a Kada utcai 
Általános Iskolában végzett ifjúsági versenyző 2016-ban többször elérte a felnőtt I. osztályú 
minősítést. 

A kapott támogatásból 
50 OOO Ft-t sporteszközök (sakkóra, készlet) vásárlására fordítottuk 
150 OOO Ft-t nevezési díjakra, versenyengedélyekre, tagdíjakra és pályabérlésre használtuk 
fel. 

Eredményeinkhez nagymértékben hozzájárult a Kőbányai Önkormányzat támogatása is! 

Budapest, 2016. november 10. 

Köszönettel· 

v~/-' . ..... ·· .. --~/ 
. ......,_,.,....]){ Körmendy György 
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versenytánc szakosztályaként működtünk 1996-tól. Jelenleg 32 sportolónk közül 

22 kőbányai illetve iskolánkban tanuló gyermek választotta e diákolimpiai 

sportágat heti 8 órában szabadidejének aktív eltöltésére. Táncosaink közül 22 

utánpótlás korcsoportú és 1 O felnőttel egészül ki csapatunk. Az edzéseket Nagy 

Gyöngyi tánctanár és Prepuk László sportoktató vezeti. Az idei év legszebb 

eredményei: Magyar Bajnokság IV. hely. Országos Bajnokság 1 O. hely. 

Idén először rendeztük meg 2016. május 1-jén Kőbányán a Tánciskolások 

Szabadidős Versenyét, melyen 18 klub képviseltette magát. A Big-Bem TSE 

sportolói 3 aranyérmet és 2 ezüstérmet szereztek. 

A következő évben is tervezzük tánciskolás verseny megrendezését, mert 

iskolánkban az 1-6. évfolyamon tanórai keretek között táncot tanuló gyerekeket 

szeretnénk szabadidős sport fE31é irányítani. 

Legnagyobb sikerünk azonban az önkormányzat támogatásával 

megvalósuló jubileumi 25. B13m kupa volt: 2016. december 4-én. A pályázati 

összeget érmek, kupák és a számlálóbírók kifizetésére használtuk fel. A Bem 

kupa az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagyon sikeres volt. Az ország mindetn 

részéről 46 klubból és Horvátországból érkező 208 táncos hangulatos, sok 

közönséget vonzó rendezvényen mérte össze tudását. A táncosok és a szülők 

már félévvel előre is jelzik jeiE3ntkezésüket a következő rendezvényünkre, amely 

tény önmagáért beszél. A 26 és 27. Bem kupára 2017 tavaszán és őszén kerül 

majd sor új helyszínünkön a mogyoródi Grosics Gyula Sportcsarnokban. 

A nyáron július 22-július 29. közötti 8 napon át Balatonlellén tartottuk 

felkészítő sporttáborunkat, melyen 24 táncosunk vett részt. Úgy érzem, sikerült a 

következő versenyévadra felkészíteni sportolóinkat 

Talán egyesületünk is hozzájárul Kőbánya Önkormányzatának, azon 

céljához, hogy minden gyerek mozogjon, s ez által egészségesebb legyen. 

,):\~(\Gta~ 
2016. december 12. Big-Bem TSE 



Szakmai beszámoló a 3/2016 (II. l 9) határozat alapján folyósított pályázati támogatás 
felhasználásáról 

Marcipán tánc és Fitnesz Sportegyesület 

A pályázat legfontosabb célja a folyamatosság megőrzése volt. A tanfolyami, versenyző 
előkészítő, versenyző, csoportjaink megmaradtak. Az edzők és a versenyidőszakok 
figyelembevételével a felkészülési tervet megvalósítottuk!A tervezett és működő edzéseket 
kibővítettük plusz akrobatika edzésekkeL A Super Fitness Show versenyen közel l 00 
versenyzőnk vett részt a különböző kategóriákban. A Magyar Testépítő és Fitness Szövetség
nél ,ismét elnyertük a legtöbb versenyzőt delegáló egyesület címét. " díját. 
Oravecz Anna kőbányai versenyzőnk 2016-ban a gyermek Fitness Világbajnokságon II. 
helyet érte el ! 
Edzések tanfolyamok helyszínei: 
-Körösi Csoma Művelődési Központ KÖSZI hétfő, szerda,csütörtök. 

Minden tagunk nevében köszönjük a pályázati támogatást! 

2016. október 6. 

í 
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KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET 
Elnök: Faragó Tibor Cím: 1105, Budapest, Bolgár u. 18. Telefon: 06-1-306-60-67 www.wado-kai.hu 

President: Faragó Tibor Adresse:H-1105 Budapest, Bolgár u. 18. Hungary, Phone(36-1) 306-60-67 

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁLYÁZATA 

081041 Versenysport-és utánpótlás nevelés támogatására 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a "081041 Versenysport- és utánpótlás 
nevelés támogatására" tárgyú pályázatára, "csoportos utazás Európa Bajnokság" költségeire vissza 
nem térítendő önkormányzati pénzeszközt nyújtott egyesületünknek, 200.000 Ft. az az 
szásznyolcvanezer forint értékben. 

A támogatás egészét a Svácjban megrendezendő 44. W adokai Európa Bajnokságra való autóbuszos 
utazás költségeire fordítottuk. 

Egyesületünk a 2016.11.12.-én Svácjban (GoEasy Sport & Freizeit Arena Hardstrasse 10, CH-5301 
Siggenthal Station, Switzerland) megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon vett részt. 

A 2016-os versenyévadban 14 fő versenyzőnk kvalifikálta magát a nemzetközi bajnokságra: 

Szabó Szabina Kata Female Ul 4 
Jakab Réka Kata Female Senior 

·-·-
Jakab Luca Katalin Kumite Female Ul 6 +54kg r--:---··;· .. '~<(' ~·: ~\:~ :F 

Faragó Emese Kumite Female Ul 8 +59kg és Kumite Male Team!l]l~ 

Biró Boldizsár András Kata Male Ul 4 . ··:·L{JRoft(; (l( ~~/(9 Jí~ ..... 
Széll Dávid Kata MaleU16 és Kata Male TeamU16 
Széll Márk Kata Male Ul 6 és Kata Male Team Ul 6 
Széll Kristóf Kata Male Team U16 
Faragó Csanád Kata Male TeamU14 
Kozsán Balázs Kata Male TeamU14 és Kumite U14 +50kg 
Papp Csongor Kumite Male U16-52kg 
Billédi Gergő Kumite Male U16 -57kg 
Iszlai Áron Kumite Male U16 -57 kg 

l 
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Kovács Levente Kumite Male U21 -68kg 

A versenyzők több hónapos alapos felkészülés után a versenyen az alábbi pontszerző helyezéseket 
érték el: 

3. helyezés Szabó Szabina Kata Female Ul 4 
7. helyezés Jakab Réka Kata Female Senior 
Jakab Luca Katalin Kumite Female Ul 6 +54kg 
3. helyezés Faragó Emese Kumite Female Ul 8 +59kg 
3. helyezés Faragó Emese Kumite Male Team Ul 8 



5. helyezés 
3. helyezés 
2. helyezés 
3. helyezés 
3. helyezés 
2. helyezés 
3. helyezés 

Biró Boldizsár András Kata Male U14 
Széll Dávid Kata MaleU16 és 
Széll Dávid, Széll Márk, Széll Kristóf Kata Male TeamU16 
Faragó Csanád, Kozsán Balázs, Biró Boldizsár Kata Male TeamU14 
Kozsán Balázs Kumite U14 +50kg 
Billédi Gergő Kumite Male U16 -57kg 
Kovács Levente Kumite Male U21 -68kg 

A versenyről részleteket az Európa Wadokai Karate Szövetség (Federation ofWado Kai Europe) és 
a Sportciatán lehet olvasni: 
http://www. wadokai.eu/European-W ado-Kai-Karate-Championship-20 16.html 
h!!ps :/ /www .sportdata.org/karate/ set -online/veranstaltung info main.php ?vernr=2514 

Mellékletek: 

az Európa Bajnokság eredményei az Európa W adokai Karate Szövetsé honlapjáról, 
az elszámoláshoz szükséges számla hiteles másolata (rájuk vezetve a szerződésben 
meghatározott tartalmú szöveg), 
számlaösszesítő (a tételes elszámoláshoz), 
bankszámlaki vonat, 
másolat az egyszeres könyvvitel beszámolójáról és mellékleteiről, 
éves Hírlevél az egyesület egyéb szakmai munkájának nem a támogatásból finanszírozott 
szakmai tevékenységéről. 

Budapest, 2016. december 12. 

"~~~ 
'--FaragÓ'TiBor 

Nóva SE Elnök 

NÓVA SPORT EGYESÜLET 
1106 Budapest, Bolgár u. 18. 
Adóig.szám: 18168011-1-42 

Banksz: OTP 11704007-20208183 

2 



Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület 
1144 Budapest, Vezér utca 69/A. 
E-mail cím: magyar.maria@citromail.hu 
Tel: 06 30 913 6354 

Pályázati támogatás 

f',,-.-

t) i 

elszámolása és szakmai értékelése {h-'-<f 

! Fir.l\:~·~ 0 ~?; l t .··· • / / :i~ c;' 
25. országos Fortuna Atlétikai Pályaverseny 2016. augusztJs~ á~_a tervel(~erf~~~fel~lÓen ' 
került megrendezésre a XVI. kerületi IKARUSZ pályán. ·· · . · . ..... ··. . .. ... . ..... 

Az éjszakai vihar ideális körülményeket teremtett a versenyzéshez, a pályák és a levegő 
felfrissül!, a kijelző 18 fokot mutatott, ami a tavalyi versenyen bizony 38 Celsius volt! 

A versenyen 59 férfi és 28 női versenyző indult. 
A legidősebb férfi Kovács István 89 éves Gyulai versenyző és a Pallai Gyula 84 éves 
Veszprémi versenyző volt. 

Nőknél a legidősebb Susanne Wissinger 82 éves alaptó tag Németországból és Lóki 
Tamásné 81 éves Pécsi versenyző, akiről már "a leggyorsabb nagymamaként" írnak a médiák 
évek óta. 

A két legfiatalabb Kling Réka 13 éves, Strigenez Zoltán 14 éves mindketten Tamási 
versenyző i. 

A versenyzők Magyarország 22 városából érkeztek: 

Székesfehérvár, Debrecen, Szombathely, Veszprém, Gyula, Nagykanizsa, Igmánd, Tamási, 
Pécs, Szekszárd, Kecskemét, Győr, Zagyvarékas, Sárvár, Szeged, Gödöllő Tatabánya, 
Farmos, Hódmezővásárhely, Nyírkáta, Püspökladány, Zamárdi. 

Budapest l O egyesülete, KESZE, UTE, Fradi, Honvéd Zrinyi, MAC, Szervátültetettek, TFS, 
Csepel, Aktivitás egyesület képviseltette magát, valamint Németországból l fő alapító tagunk 
érkezett. 

Az eseményre érkezőkanevezést követően ajándék kártyájukat a 25. jubileumi rendezvény 
alkalmával egy Fortuna feliratos sapkára és egy tornazsákra cserélhették be, amelynek nagyon 
kellemes meglepetésnek bizonyult. 

Ingyenesen üzemelő Büfénkben zsíros kenyér, kávé, szörpök és gyümölcs 1s várta a 
versenyző ket. 

Plusz szolgáltatásként térítésmentesen egészségügyi szürővizsgálatot is igénybe vehették a 
sportolók, ahol EKG, vér-oxigénszínt, vérnyomás és vércukormérés mellett tanácsadásban is 
részesültek. 



EredményhirdetéseD Fortuna feliratos egyedi érmet vehetett át valamennyi versenyző, 
amelynek különlegessége a tavaly verseny fotóival teletüzelelt éremszalag. 

A versenynapot egy tányér meleg ebéd zárta, amely mellett felszabadultan beszélgettek, 
kikacsolódtak a sporttársak 

A verseny egyik száma emlékverseny is volt "lgrényi Ferenc emlékverseny" néven került 
sor aféJ:fi súlylökésre. 

" Igrényi Ferenc volt az a sportember, aki három évtizeddel ezelőtt elindította 
Magyarországon a senior atlétikai mozgalmat, és akinek oroszlánrésze volt abban, hogy 1991-
ben Magyarországon rendezzék meg a Senior Atlétikai Európa bajnokságot. Az egykori futó 
86 évesen, napold<al halála előtt is még dobószámokban versenyzett." 
Az eredményhirdetés serleg clíjazását a H. Zrínyi SE ajánlotta fel, amelyeket a győzteseknek 
Igrényi Ferenc Leány adott át. 

A versenyt a kőbányai Fortuna Senior Szabadidő SE rendezte a Kőbányai Sportszövetséggel 
együttmüködve, a Kőbányai Önkormányzat és a Nemzeti Együttmüködési Alap pénzügyi 
támogatásávaL 

Eseményeink méclia megjelenése is páratlanul gazdag volt, amelyeket a csatolt mellékletben 
részletesen feltüntettünk 

Színvonalas, jubileumi ünnepléshez méltó eseményünkhöz nyújtott támogatásukból az alábbi 
kifizetéseket számoljuk el. 

Orvosi ügyelet és egészségügyi szürővizsgálat 
Graffit Com Bt. Érem+ szalag+ betét 
Emblémázott sapka- jubileumi ajándék 
Mindösszesen 181 986 Ft 

40 OOO Ft 
79 248 Ft 
62 738 Ft 

Támogatásukat senior atlétáink nevében ezúton is tisztelettel megköszönöm. 

Budapest, 2016. október 20. FORTUNA 
Senlor ~~Jd6 SpoltegyesQJet 

Adó:szám: 19021083-1-42 ( 
Leválcfm: 1144 Bp., vmr u.69r'a 1•6~ . U ~ 

\_;\}JJ~'i<U ~~ 
Magyar Mária 

elnök 



25. Fortuna Atlétika Pályaverseny Média elérhetőségei 

ll Elektronikus újságok, honlapok: 

Beharangozó cikkek a verseny előtt versenykiírás mdléklettel: 

http://1 Okcrkult. hu/sportbuszkcscgcink/34-hclvi -sport/973 6-fclso-korhatar-ncl kucl.html 

A Magyar Szabadidősport Szövetség honlapján: 
http://vvvvw.ma~.911.J.!ll/aktualitasok-tJJ2_page.~1_&:iJlP~5 

Versenyfelhívás, majd beszámoló a versenyről fotókkal: 

A Kőbányai Spotszövetség honlapján: 
vvww.kobanyaisportszovetseg.hu 

Beszámoló a versenyről a cikk végén fotógalériával: 
http://l Okerkult.hu/sportbuszkcsegeink/34-helvi-sport/9845-a-kor-nern-szamit.html 

Szenior Atléták (SZAMOSZ) honlapján eredménylistával: 
lillP ://vvl'< }V. sz<:JJ}lO~?:Jmúml.~xoPhJ-!lY~x_~_enyn~mm: 

21 ATV Regionális híradója: 

Kőbányai Hírek újság szeptemberi számának elektronikus letöltése: 
http ://www .ko banva.hulindex. php?module=videos&action=pla y&id=489 15. percétől 
látható 

3/ Nyomtatott sajtó: 

Kőbányai Hírek 2016. szeptemberi számának 7. oldalán tudósítás a versenyről: 
hJill.J/wvvw .koJ!~'lnTidlu/ do~§/ko b_EEYJ!Ltmb1~:YY.§iJJi2l.L~_,_mlf1y~@.flft~J_7 02~;[866 'Z_fg.9:.~06l48 Z 
Q4b908 
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KéSbányai Ezüstkorúak Szabadidősport EgyJ~HU/WJU~ 
Cfm: 1105 Ihász u. :26. 
Tel: 06 20 443 70 48 

2016-ban kitűzött 
foglalkozásokat vezetünk 
működtetünk. 

' 
i t !ös,;" :J ... / ...•. db L~lőc.dö: l :;;eli~klöt 

,=(áo/Y.J.9J()~~~l.~ . ~--= .. :+-·~Q~-:(~_;,"~ 
céljaink közt szerepelt, hogy új · 
be, melyet klub keretében 

Ezzel egyrészt a megrendezésre kerülő III. (Senior 
Olimpiára) Tízkarikás játékokra való felkészülésben segítenénk 
a jelentkezőket, másrészt növeini szeretnénk az so év feletti 
férfiak kulturált szabadidős tevékenységeinek körét. 

Ezért is örültünk a pályázati kiírásnak, melynek 
keretében 2 készlet petanque-t, 2 elektromos kijelzésű darts 
készletet és csocsó asztalt tudtunk beszerezni. Mivel megfelelő 
helyiséget az asztalitenisz számára nem találtunk , ezért a zenés 
torna foglalkozáshoz vásároltunk szőnyegeket. 

Köszönjük, hogy a pályázati összegből lehetövé vált a 
foglalkozásaink bövítése és még több ember számára tudunk 
szabadidős tevékenységet biztosítani - akár rossz idő esetén is. 

Budapest,2016.12.09. 
--<~~~ /~~-

Majorszky Klára 
elnök 
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Szakmai beszámoló 2016.évről 

Lassan két éve, hogy klubunk új helyre költözött, de munkánk intenzitása, eredményessége 
mit sem változott. Ugyan úgy tárt karokkal vátjuk a sportolni vágyó közönséget. Sok új arcot 
hozott az új hely, és most is vmmak, akik amatőrök maradnak, és vannak akik szívesen 
versenyeznének is. Ez így van rendjén, hiszen megfér egymás mellett a kettő, mindkettőben 
lehet sikeres az ember. Az egyikben a győzelem az egészség, a kitűnő kondi, a másikban ezek 
mellett még érmek, serlegek, címek is jutnak a küzdőknek. Mindkét tábort támogatjuk 
lelkesen edzőinkkel, szakmai tudásunkkal, sokéves tapasztalatunkkal, versenybírói 
felkészültségünkkel, edzőtáborok szervezésével, rendezvényeken való részvétellel, pályázati 
források megszerzésével. 

Szinte csak felsorolással említeném ez év eredményeit, mert mélyebbre hatolva bizony hosszú 
lista lem1e. Erre mi persze nagyon büszkék vagyunk! 

• 

• 

• 

• 

Felnőttben: Balla Zsuzsanna vb 5. helyet szerzett, Bata Szilvia Európa-bajnok lett, 
Colnár Ágota pedig vilagbanok! Hidasi Szandra a tavalyi 2. hely után idén megnyerte 
az Amatőr Olympiát Prágában, az Európai Arnold Classicon pedig a kategória 
győzelem után az abszolút győzelmet is bezsebelte. A férfiak között Raffai Zsolt lett 
vb 6. 

Juniorban: a tavalyi év végével kell kezdenem, hiszen december közepén volt a junior 
világbajnokság Salvadorban, ahol Ágoston DoroHya abszolút világbajnok lett! Idén 
tavasszal a spanyolországi Európa-bajnokságon Maer Brenda 2., míg Darvas Luca 
6.lett. A Dominikában megrendezett világbajnokságon Szabó Nikolett ezüstérmet 
szerzett. Mindhárom lányunk indult ősszel a nagy nemzetközi versenyeken, amik 
felnőtt korosztályú versenyek. Az Európai Arnold Classicon Niki 2., Brenda 5. lett. A 
prágai Amatőr Olympián Luca és Niki nyert holtversenyben, míg Brenda 3. lett. A 
felnőtt világbajnokságon Lengyelországban is elindult Szabó Niki és Darvas Luca. 
Niki 7., míg Luca 5 .lett. Luca a fenőtt Eb-n is az 5. helyet szerezte meg. 
Korosztályos kategóriákban: a szerbiai világbajnokságon Konyik Orsolya 7., Jánasa 
Evelin l O.,míg Benkő Regina ismét, immár hetedszer világbajnok lett! Regi 
végignyerte az összes gyermek korcsoportot 9 éves korától! És természetesen az 
Eb-n sem adta alább, itt is megvédte bajnoki címét. Ezen a versenyen Orsi 4. lett, 
Evelin 8. és Toman Amira is 8. Ezek után nem meglepő, haRegi lett az "Év utánpótlás 
versenyzője", Niki az "Év fitness versenyzője" és edzőjük Koós Katalin az "Év 
utánpótlás edzője"immár 5. alkalommal. 

Bizony erős az utánpótlás, egyre több új versenyző indult az őszi versenyeken. "Szinte 
már hagyomány" mondta egy illető az idén is megrendezésre került Ajándék Kupa 
versenyre. Igen, ez már a 4. alkalom volt, hogy várhattuk rendezvényünkön a 
gyerekeket Sokan segítettek, hogy létre jöjjön ez az esemény, cégek, egyéni segítők, 
lelkes szülők, a Kőbányai Sportszövetség, a Kocsis Sándor Sportközpont, a Nagy 
Sportágválasztó. Ezért is lehetett, hogy idén már 170 gyerkőc mutatta meg tudását a 
színpadon. Sok ajándék, tapsoló nézők, vidám gyerekek, elégedett edzők többet nem is 

kívánhatunk, eseti eg annyit hogy j öv ö re az v. A j áncték Kr~~ó[~z.?'!!-"lh a; sr~ .be. 

"•'J'é). ~r~c«ó' ~c[ Jet((; r l~ 
: •'' 

,,,;-~~ .. db ,-



• A versenyek mellett idén is sok más helyen szerepeltünk, ott voltunk a Streetball 
Fesztiválon, az Óvónők Sportnapján, a "Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe" 
jótékonysági gyermek rendezvényen, és részesei lehettünk a X. kerület Diótörőjének. 
Igen, mi is lehetőséget kaptunk 4 előadás keretében a Körösi Csoma Szabadidő 
Központ karácsonyi müsorában egy nagysikerü kezdeményezésben. Az intézmény 
vezetője a siker láttán hagyományt szeretne az előadásból! A gyermekek is nagyon 
élvezték, hogy másokkal együtt dolgozhattak a sikerért, élőzenére produkálhatták 
magukat. 

• Ilyen sokrétü szereplés és sikerek után a terveink is nagyszabásúak maradtak, hiszen 
készülünk jövőre mind a felnőtt, mind a junior Eb-re, vb-re, (Spanyolországtól 
Franciaországon át Romániába) minél több nemzetközi versenyre, a gyermek 
korosztályokban is Európa-és világbajnokságra és természetesen az V. Ajándék 
Kupára. 

Az edzéseken 3 edző foglalkozik a versenyzőkkel és tanfolyamosokkaL De besegítenek a klub 
már idősebb versenyzői is, hiszen van mit csinálni, és ők is hasonló foglalkozásban 
gondolkoznak, vagy ebben az irányban tanulnak éppen. A tanfolyamosok és ovisok heti 3 
alkalommal érkeznek edzésre, 90 perces foglalkozáson vesznek részt. Az idősebb versenyzők 
már 5-6-szor edzenek egy héten, 2-2,5 órát. Mindenki szívesen tölti itt az idejét, hiszen ahogy 
írtuk, megvan az eredmény is. 

Budapest,2016.december 15. 

( (p·-) ((_/'{-rt.._!;} "' 
Koós' Katalin 

SE elnök BIOFIT SE 
1102 Bp., Állomás u. 4. fsz. 3. 

Asz.: 18025754+42 
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KÓBÁNY AI SPORTSZÖVETSÉG SZAKBIZOTTSAGAL .elneve:z~sű . :páJyázJJnkl<_fll_ 
három, a Teke Szakbizottság, a Tenisz Szakbizottság és a Természetbarát Szakbizottság 
lakossági programjaira pályáztunk 

Szakmai beszámolónkban rögzíthető, hogy 
munkatervében szereplő kerületi szintű 
maradéktalanul megvalósította. 

mindhárom szakbizottságunk az éves 
sportrendezvényeit illetve bajnokságait 

I. Természetbarát Szakbizottság saját rendezéső versenyei az alábbiak voltak 
l. - 5+ l fordulás Kőbányai Diáktúra verseny általános és középiskolai kategóriában 
2. Természetvédelmi bemutató túrák (évi 5 forduló) 
3. Kőbánya Kupa Tájékozódási verseny (BÉKE KUPA tömegesítő versenysorozat III. 
fordulója) 
Természetjárói taglétszám: 300 fő nem igazolt és 1200 fő igazolt kőbányai természetjáró. 
A pontos létszámadatokat 2016 évre majd december hónapban tudjuk véglegesíteni, meti még 
tartanak a túraprogramok. 

11./ Teke Szakbizottság saját rendezéső versenye: 
A Kőbányai Egyéni Tekeverseny és Teke Csapatbajnokság. 
A tárgyév elején benevezett csapatok minden hónapban egy alkalommal (szombati napokon) 
a BKV Tekecsarnokában a 6 sávos pályán 120 dobásos (60 teli és 60 tarolás) versenyen vettek 
és vesznek részt. Év végén majd valamennyi forduló eredménye összeadódik és az alapján 
alakul ki a végső sorrend. A díjakat egy ünnepélyes keretek között megrendezésre kerülő záró 
Teke versenyt követően adjuk át a díjazott csapatoknak. Erre várhatóan január hónapban 
kerül sor. 

Teke csapataink legeredményesebb versenyzői Kőbányai Aranykéz néven területi 
bajnokságra is beneveztek, ahol várhatóan az élmezőnyb{:n végeznek ez évben is, ugyanis 
több éve komoly fölénnyel nyerik a bajnokságot. 

III./ Tenisz Szakbizottság saját rendezéső eseményei: 
Kőbányai Amatőr Tenisz Csapatbajnokság 2 féléves bontásban, tavaszi és őszi bajnoki 
fordulókkal lezajlott. Résztevő csapatok száma: 6 csapat, egyéni versenyzők száma: 63 fő 



EGYESÜLET. GYŐZELEM. VERESÉ:G. DÖNTETLEN. PONTOK 
> 
> KÖÉR SE. 7. 2. l. 15 
>LOMBIK MATRIX. 5. l. 4. 14 
>FABULON. 6. 2. 2. 14 
> PIETRA. 6. 3. l. 13 
>MEDICOR. 3. 6. l. 7 
>ZRINYI. O. 10. O. o 

Az eredményhirdetésre és díjátadásra ünnepélyesen az Ihász utcai nagyteremben kerül sor 
november hónapban a Sportszövetség és a Kocsis Sándor Sportközpont munkatársaival 
közösen. 

Pályázati elszámolásunkat az alábbiak szerint készítettUk el: 

• a diáktúra programokhoz BKV tömbjegyek vásárlása a bérlettel nem rendelkező 
diákok részére. 6 csomag tömbjegy: 15 OOO Ft. 

• természetjárók tájfutó versenyeinek és szabadtéri sportrendezvényekhez, a helyileg 
felállított versenyirodákba hordozható (összecsukható, stabil ) szék vásárlása 59 980 
Ft értékben, valamint irányító táblák készítéséhez fa rudakat vásároltunk 745 Ft 
értékben. A székeket teljes összegben az irányító táblából20 Ft-t számoltunk el. 

• Tenisz szakbizottság csapatai részére a bajnokságra illetve versenydijakra 
teniszlabdákat vásároltunk összesen 98 OOO Ft-ért, amelyből 30 OOO Ft-t pályázat 
terhére számoltunk el. 

• Teke Szakbizottság amatőr versenyéhez kért pályázati támogatás: tekecsarnok bérleti 
dija 6 forduló x 33 OOO Ft/forduló = 198 OOO Ft, amelyből 115 OOO Ft összeg a 
pályázat terhére került elszámolásra. 

Támogatásukat a kőbányai gyermek és felnőtt lakosság szabadidős programjaihoz ezúton is 
tisztelettel megköszönj ük. 

Budapest, 2016. október 25. 
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Barcza Ciedeon Sakk Klub 

Barcza Gedeon SC sakkszakosztály 2016. évi tevékenységének beszámolója 

Az idei évünk rendívül nehéznek ígérkezett szakosztályvezetőnk, Ádám György elvesztése 

miatt. Ezek után országos elismerést váltott ki, hogy egyesületünk életében nem volt törés és új 

vezetőnkkel, Grimm Györggyel a munkák folytonassága biztosítva lett. Emellett az 

eredményeink még a tavalyi szintet is felülmúlták (pedig a legtöbb esélyes ifjúsági versenyzőnk 

páratlan éves volt a korcsoportjába.n), ami szintén általános meglepetést keltett szakmai 

berkekben. 

A három országos bajnokságközüla rapidon szerepeltünk a legjobban: 3 egyéni aranyérmünket 

Kreiter Lilla (Ulü), Kovács Lilla (U14) és Egyed Judit (U16) szerezte. Ezüstérmes lett Ngo 

Tan Don (Ul 8), míg bronzot nyert Paksai Nikoletta (U8). Emellett számosértékes helyezésünk 

is volt. A csapatok versenygésében 8(!) együttessel vettünk részt, akik közül az Ul O-es csapat 

(Palczert Mátyás, Tancz János, Kreiter Lilla, Szilágyi Márton) bronzérme emelkedik ki. 

A korcsoportos normál idejű bajnokságon Balatonlellén Egyed Judit megnyerte az U16-os 

lányok versenyét és ezzel jogot szerzett (az év feléig nálunk sakkozó nővérével, Viktóriával 

együtt) a prágai Európa-bajnokságon való részvételre. Itt Judit végül egy pluszt ért el és a 

mezőny első felében végzett. 

Az országos gyermek és ifjúsági csapatbajnokságnak is Hajdúböszörmény adott otthont, ahol 

mi indítottuk a legtöbb csapatot, számszerint ötöt! Ez összesen 31 versenyző játékát jelentette. 

Az Ulü-es versenyben jobbik gárdánk (Palczert Mátyás, Palczert Hajnalka, Tancz János, 

Németh Zétény, Máthé Gergely, Szilágyi Márton) hajszállal maradt le a dobogóról, ám talán 

még ennél is nagyobb siker volt, hogy a Ul 8-as bajnokságban a második számú alakulatunk 

(Pásztor Flóra, Pásztor Dániel, Posztós Marcell, Zlotov Viktor, Grimm Balázs, Kovács Lilla) 

négy NB I-es klubot is megelőzve 9. lett! "Kis szépséghiba", hogy a saját első csapatunk is 

mögöttük végzett. .. A verseny egyetlen 100%-os tábladíját a lü!<Ew:fff~~:s_.~_:~_}i_1~~-Y,-·_J_l_·_iM_;_>_-~_}J~~Í-~}1}li/á'_l 
~ye~e! Ezen ,az esemé~y~~ búcsúztattuk az ifi korból ki öregedő fgo .. Tan .. Dórr ~l~-E-~m~tr,rt_ ·. '.-···· -:- _ 7-'J 
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Barcza (jedeon Sakk Klub 

Számunkra az esztendő legfontosabb sakkeseménye az I. Ádám György nemzetközi 

emlékverseny volt, amit novemberben igyekeztünk a megszekott színvonalon megrendezni a 

Chesscom Hotelben. Ezen 8 ország ifjú sakkozói vettek részt és nagy örömünkre sikerült a 

csapatversenyben itthon tartanunk a kupát. Ezt Egyed Judit, Görög Álmos, Kelemen Szabolcs, 

Kozsik Bende, Grimm Balázs, Mészáros Márta harcolta ki, de a második csapatunk (Palczert 

Botond, Zlotov Viktor, Palczert Mátyás, Palczert Hajnalka, Hajdu Márton) nagy küzdelemben 

elért 4. helyezése is bravúr számít! 

Mindezeken kívül - visszahívásos alapon - részt vettünk egy lengyelországi és egy szlovákiai 

nemzetközi versenyen is - tisztességes eredményekkeL Növendékeink nagyon élvezték ezeket 

a tapasztalatszerzésre kiváló tomákat, melyeket a jövőben is tervezünk megvalósítani. 

Az iskolai versenyeken is jól szerepeitek a nálunk tanuló gyerekek, akik közülnagyon sokan 

már a felnőttek között is rendelkeznek eredményekkeL Íme: 

A diákolimpián az amatőrök között Aranyérem: Mészáros Márta L3. 

Az értékszámosoknál: Aranyérem: Palczert Mátyás Fl; Ezüstérem: Egyed Judit LS. 

Szeptemberben a hagyományos nemzetközi tomán Naszályorr a felsős csapatversenyben 

elnyertük a kupát a Palczert Botond, Kelemen Szabolcs, Kozsik Bende, Zlotov Viktor 

összeállítású gárdával, míg az alsósok közt a 2. és az 5. helyzést szereztük meg a következő 

játékosainkkal: Palczert Mátyás, Palczert Hajnalka, Máthé Gergely, Hajdu Márton, illetve 

Szilágyi Márton, Ónodi Tamás, Becsei Attila, Galgóczi Ágoston. 

A budapesti felnőtt csapatbajnokságok mindhárom osztályban 2-2 (összesen hat) csapatunk 72 

játékosa játszik fordulónként, amivel messze a legnépesebb egyesület vagyunk! Az első 

osztályban a 3. és 4. hely lett a miénk, ám a többi gárdánknak sem voltak kiesési gondjai. Erre 

büszkék lehetünk, mert a csapatainkban döntő részben ifjúsági versenyzők szerepelnek. 

Az NB II. Erkel csoportjában szerepelt a legerősebb felnőtt csapatunk a Barcza-BEAC és a 2. 

helyen végzett, kevéssellemaradva a feljutásróL 

Alapitva 1987, 1106. Budapest, Hárslevelű u. 12/4 



Barcza (jedeon Sakk Klub 

A budapesti ifjúsági csapatbajnokság "hivatalos" osztályában megvédtük első helyünket, ám a 

másik két gárdánk sem vallott szégyent. 

Az "amatőröknél" tavasszal 4 törpecsapattal indulunk, sa 40 résztvevő között kivívott 4., 15., 

18., 38. helyzéseink a realitásoknak megfeleltek. Ezeken a szombati napokon összesen 28 

játékosunk ült a tábláknál, ami szintén rekord! 

Mindezek mellett képviseltük magunkat az összes sportágválasztó eseményen is - nagy sikerrel. 

Természetesen augusztusban megtartottuk a 23 éves hagyománnyal rendelkező sakktáborunkat 

is 35 saját nevelésű tanítványunk számára. 

Sok évtizedes utánpótlás nevelőmunkánkra büszkék vagyunk, melyben idén is nagy segítséget 

jelentett a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatás. 

Tisztelettel kérjük beszámolónk elfogadását! 

Budapest, 2016. december 10. 

Jakobetz László s.k. 

vezetőedző 

Ösz Gábor 

egyesületi elnök 

Alapítva 1987, 1106. Budapest, Hárslevelű u. 12/4 
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SASOK Sportegyesüleh .'1'~~-~,w:o~-do Szakosztály 
Budapest - KíSkurthalas ..:!·Pécs 

\ 

1108 Budapest, Tavas u. 1/C/A VIIV78. 
Tel: +36-30-329-0383, +36-20-349-38-22 

sasoktkd@gmail. com 
\Vww.sasoktaekwondo.hu 
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~Qbf}ll~(f:lf', cr-: CG. .J 
2016 év elején újra saját edzőtermet nyitottunk az aTerern Sportkomplexum Örs 

Vezér téri új bázisán. Itt a tervek szerint összharcművészeti küzdősport centrumot 

alakít ki az aTerern Fighting Center Kft. Ezen belül egy teljesen különálló 300 

négyzetméteres terület kialakítását kezdték meg. Amíg ennek elkészültére vártunk, 

folyamatosan tartottuk edzéseinket a Sportkomplexum már használatba vett 

edzőtermében. 

Sajnos a költözésünk Újhegyről az Örs Vezér térre átmenetileg kissé lecsökkentette a 

létszámunkat, ezért óriási segítség volt a Kőbányai Önkormányzat részéről a megítélt 

terembérleti díj támogatás. 

Azóta újabb tárgyalások és önkormányzati támogatás segítségével folyik az új Sasok 

Sportközpont kialakítása a Hungária körút 5-7. szám alatt, ahol végre színvonalas 

feltételek mellett komoly szakmai munkát végezhetünk majd. 

A KőBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁT EZÚTON IS SZÍVBŐL KÖSZÖNJÜK! 

2016. december 15. 
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Szakmal beszamolo 1 , i·'''n,,",.,,i ;;;." ,, 

Egyesületünk szeptember és június között minden évben Jf~t~~~'~s ,q J&Qt\g" /5-(J.-sf~JC 
versenyeztetési feladatokat lát el az Újhegyi Uszoda vonzá~körzetébenl~)ő!gC1_g:~ 
éves korosztály számára és immár a Kocsis Sándor SportkÖ~@~ttal· / ~ .. 

l '- !'.-.'•'- ·• ,, "\JI) ~-.I(~( __ :._Jö. 
együttműködve felnőttek részére is. l . :•~(:!/;:del 

Délutá nonként heti 1-2-3-szori gyakorisággal ta rt csoporto~~Jp~,Jf. · .. 'J'fG:,. 
oktatást a kezdőszinttől haladó szintig, ahol integráltan foglalkozunk enyhén 

sérült gyermekekkel is (mozgáskoordináció zavar, figyelem zavar, enyhe értelmi 

fogyatékosság,hiperaktivitás stb) valamint a kiválasztott tehetséges gyermekek 

közüla 6-8 éves korosztálynak heti3-szori gyakorisággal verseny előkészítő 

csoportban foglalkozásokat, az ebb<51 a csoportból kinövö8-10 éves korosztályt 

leigazolva heti3-szori gyakorisággal edzük és versenyeztetjük, majd a kimagasló 

tehetségeket átirányítjuk a KSC Úszó szakosztályába, ahol már több általunk 

nevelt sportoló ért el hazai és nemzetközi sikereket is (pl.: Késely Aj na) 

Létrehoztuk egy rekreációs csoportot ahol a versenyzői múlttal rendelkező, de 

már versenyezni nem akaró gyermekeknek tartunk heti3-szori 

rendszerességgel karbantartó edzést. 

Nyaranta 6 héten keresztül napközis úszótábort szervezünk az Újhegyi 

uszodában, megkönnyítve a családok gyermekeik elhelyezési problémáit a 

szünidőben. 

Az oktatásokat 3 edző és oktató végzi főállásban, valamint 4 fő társadalmi 

rnunkában. 

2016. december 14. 

elnök 
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Beszámoló a ........................ sz. pályázathoz 
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Egyesuletunk a 2016 evben a .. !.: ....................... szamu palyazaton nyert 200.000.·-

Ft támogatást a IV. Major Zoltán Ernlékverseny rendezési költségeihez 

használta fel, az uszoda bérietei díjá1nak kifizetésére és a díjazáshoz szükséges 

érmek, kupák, oklevelek, különböző ajándékok megvásárlására, költségeire 

fordítva. 

A versenyt 2016. december 4-én rendeztük az Újhegyi Uszodában, az egyesület 

tanítványai és a meghívott egyesületek részvételével. 

A verseny két részből állt: 

- kismedencés verseny 3-6 éves korosztálynak, ahol időmérés nélkül 

minden gyermek megmutathatta a tudását és sikerélményt és motivációt 

szerezhetett 

(minden résztvevő aranyérmet kapott) 

nagymedencés úszóverseny6-12 éves korosztálynak: a verseny 25 m-es 

gyorsúszás, korosztályonkénti és nemenkénti értékeléséből á,llt ahol az 

első három helyezett éremdíjazásban részesült és minden résztvevő 

oklevelet kapott. 

A verseny kellemes sport délután volt kb. 150 gyermek és legalább ennyi 

hozzátartozó részvételével, ahol a nagyszülők, rokonok bepillantást nyerhettek 

a gyerekek úszás tudásába . 

Köszönjük a támogatást, hiszen a versenyt kizárólag önerőből nem tudtuk volna 

megrendezni. 
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Szakmai beszámoló 

A Sportliget Vízilabda Egyesület immár 22 éve működik az Újhegyi Uszodában. 

Hétköznaponként este 19-21 óra között tartunk edzéseket 6 éves kortóilS 

éves korig, korosztályos lebontásban, valamint egy felnőtt csapatunk is van. 

Utánpótlás csapatainkkal és a felnőtt korosztállyai a Budapest Bajnokságban 

szerepelünk hosszú évek óta. 

Az egyesület fontos feladatának tekinti a sport mellett a tanulást, így mind az 

edzések számát tekintve, mind az egészséget és a jó közösségi szellemet szem 

elöl tartva végezzük szakmai munkánkat. 

Teret és lehetőséget biztosítunk minden gyermeknek a vízilabdázás örömeinek 

megismerésére, tehetségtől és adottságoktól függetlenül. Tevékenységünk 

Budapesten jelenleg egyedülálló, hiszen a tömegsport ésazélsport közti 

szakadékat hivatott betölteni. 

Az elmúlt két évtizedben több kimagasló tehetséget irányítottunk budapesti 

élcsapatokhoz, és közellOOO gyermeket ismertettünk meg a vízilabda sporttal. 

Támogatjuk, kedvezményes tagdíj fizetési lehetőséggel a hátrányos helyzetű 

családok gyermekeinek sportolását. 

Nyaranként edzőtáborokat szervezünk. 

Jelenleg 94 leigazolt sportolóval számolunk. 

2016.12.14. 
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Beszamolo a ............................ sz. péllyazathoz 

Egyesületünk a fenti számon megítélt 200.000.- Ft pályázati támogatást az 

egyesület hátrányos helyzetű és a bajnokságokban nem szereplő sportolóinak 

szervezett nyári táborának és a bajnokságban induló sportolók augusztusi 

felkészülő edzőtáborának finanszírozásához használta fel. 

Az edzőtábort 2016 augusztusában az Újhegyi Uszoda strandján tartottuk, ahol 

a résztvevő gyermekeknek napi egy óra vízi edzést ( úszástésegy labdázást), 

valamint egy szárazföldi edzést vezényeltünk le, ahol az erősítő és lazító tornán 

t(íl különböző játékos sorversenyekkel ill. csapatjátékokkal színesítettük a 

programot. 

Köszönjük a lehetőséget és a támogatást! 
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2016. januárjában sportolóink övvizsgán vettek részt, melynek sikere (valamennyi, a ( 
vizsgán részt vevő karatékának sikerült magasabb övfokozatot szereznie) még a 
2015-ös év munkájának eredményét tükrözte. Az övvizsgát követően intenzívem 
kezdtünk készülni a felkészítő versenyekre. 
A tavaszi edzőtáborunkat sokadjára, ismét Ceglédbereelen tartottuk. Ezt már előző 
évben is nagyon élvezték a sportolóink, mert kevesebb teljesítmény és több játék, 
élményfürdő szerepelt a programban. A sok szabadidős elfoglaltság mellett volt 
bojitsu, önvédelmi edzés is. Nagy sikere volt a tábor melletti kaland parknak is, 
melynek teljesítése szintén felért egy erősítő edzéssel. Különlegességként 
elsősegély nyújtó feladatokkal ellátott versenyt is rendeztünk. A gyerekek sérültet 
szállítottak, élesztettek, mentőt "hívtak", kötöztek .... 
A tavaszi kétfordulás felkészítő versenyek évadzáró megmérettetése május elején 
került lebonyolításra. 
Ebben az évben is két csoportban tartottuk a nyári táborunkat A kezdő és haladó 
gyerekekkel június első felében a Balatonszárszóra utaztunk (ide most négy családot 
is vittünk, akik együtt vettek rész a foglalkozásokon) edzőtáborozni. Az intenzív napi 
háromszori futó, erőnléti, technikai edzések szüneteiben, ha az időjárás engedte, a 
strandra is lejutottunk. A tábor utolsó délelőttjén övvizsgát tartottunk, ahol a legtöbb 
karatékánknak sikerült az előírt erőnléti és technikai szintet teljesíteni. Az esti 
sajonara partin lehetőség nyílt egyéb érdeklődési körüket megismerni. Láthattunk 
modern és akrobatikus táncot, tréfás jelenetet, japán népdal előadást. 

Az új tanév elején, a ternatikának megfelelően, elsősorban erőnléti alapozó 
edzéseket tartottunk, felkészültünk az őszi versenyekre. Nagy meglepetésünkre e~JY 
kisgyerekként egyesületünkben versenyző, ma már egyetemista tagunk látogatott le 
újra és jár azóta folyamatosan edzései nkre. 
Idén ismét megrendeztük és részt vettünk a 2016 szeptemberében szövetségünk 
által szervezett Budapest Open Nyílt Nemzetközi Karate Bajnokságon. 

2016 decemberének végéig (az iskolai téli szünet kezdetéig) folytatjuk rendszere!s 
edzéseinket Mikor is az évzáró búcsúztatónkon, mint minden évben, számot 
vetettünk ez évi teljesítményeinkrőL 

A 2014-es évben kezdtünk tatamit vásárolni a fenn maradt tagi befizetésekből 
valamint önkormányzati támogatásbóL Ennek kiegészítését folytattuk ebben a 
gazdaságiévünkben is. 

2016.12.05. 
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l 7trlti 't ll l Gracia Fair SE szakmai beszámolŐj~t:.~ ·· .', 
1 2016. évi önkormányzati támogatád'htz /l .. · ···1 
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foglalkozó szervezet, amely lehetőséget ad a gyermekeknek arra, hogy napi rendszerességgel, 
magas szinten sajátítsák el a sportágat 

Előnyös, mert kecsessé teszi azokat is, akik nem kívánnak versenysporttal foglalkozni. A 
tehetséges, illetve a kellő szargalommal és jó adottságokkal rendelkező kislányoknak 
lehetősé-gük nyílik a versenysportban való részvételre is. 

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 versenyzőnic 
Topic Dária, 
Hauser Judit és 

Kolhoffer Fanni képviselték egyesületünket a Magyar együttes kézi szer válogatott színeiben, 
különböző világversenyeken. 

Kiss Barbara a Junior együttes kéziszer válogatot-tal 9. helyezést ért el a 2011-es minszki 
Európa bajnokságon. 

Ludányi Laura 2012-ben,Nyiznyi Novgorodban rendezett egyéni Európa bajnokságon 
szalaggyakorlattal 13. lett, ami a magyar csapat legjobb eredménye volt. 

3 juniorversenyzőnk: Kiss Boglárka, Ludányi Laura, és Pigniczki Fanni a junior együttes kézi 
szer csapat tagjaként a l O. helyet szerezte meg a 2013-as bécsi Európa bajnokságon. 

Ez a csapat az előző években többször végzett pontszerző helyen a különböző nemzetközi 
világversenyeken, a moszkvai világkupán pedig bronzérmet szerzett. 

Büszkén mondhatjuk, hogy "2014 re az egyesület jelenlegi 2 felnőtt és az 5 junior korú 
tornászból pedig 3 versenyző magyar válogatottságot szerzett, 

2015 évben felnőtt korosztályba lépett Kiss Boglárka pedig második szám ú magyar 
tornászként négy világkupán, egy Európa bajnokságon és egy világbajnokságon képviselte 
sikerrel a Magyarországot. 

2015 év új vívmánya, hogy egy új szakágat, az esztétikus gimnasztikát is kipróbáltuk. Az a 
megtiszteltetés ért minket, hogy e szép sportág szezonnyitó világkupáját mi rendezhettük 
meg. 

Felnőtt csapatunk ezen a viadalon, mint újonc, a 18. helyet szerezte meg. 

2016. évben 3 válogatott tornászunk képviselte az országot sikerrel, l O esztétikus gimnasztika 
tomászunk pedig jelenleg a májusi Helsin!dben megrendezendő világbajnokságra készül. 

( )l\ l ;,:\ ~ '!: 
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2016. évben a Brnói Világbajnokságon az esztétikus csapat, mint újonc a 12. helyen végzett. 



Az egyesületet irányító szakemberek: 
BerekIrina vezetőedző, FIG bíró 
Fata Anita edző, bíró 
Mráz Kornélia balett mester 

Pályázati támogatásukból a 2016. évi Budapest Bajnokság nevezési díjait, valamint a 
fellépéseken és a versenyeken az egységes megjelenést szolgáló emblémázott válogatott 
melegítők egy részét vásároltuk meg. 

Támogatásukat tisztelettel megköszönjük. 

Budapest, 2016. november 22. 

Fata Anita 
elnök 



Szakmai beszámoló 

A 1999 februárjában alakult KÖSZI SE töretlenül képviseli azt a célt, hogymint civil szervezet 

segítse a Kőbányán élők értelmes szctbadidő eltöltését, szem előtt tartva tevékenységében a 

közösségteremtő szerepet. Az egyesület taglétszáma jelenleg 29 fő felnőtt. A célunk nem a 
taglétszám növelése, hanem a jelenlegi létszám megtartása és segítségükkel tartalmas 

programok, hasznos szabadidő eltöltési lehetőségek nyújtása egy jó hangulatú közösségben. 

A KÖSZI SE heti rendszerességgel felnőtteket megmozgató, hagyományosan jól működő 

közössége a teremlabdarúgók csoportja. Az évet 18 fővel kezdték, majd az év folyamán két új 

taggal létszámuk 20 főre emelkedett. 

Ebben az évben szerdai és vasárnapi napokon összesen 38 alkalommal játszottunk állandó 
helyünkön, a Szent László Általános Iskolában. Az iskolai szünet időszakában, az elmúlt évek 

gyakorlatát követve, szabadtéri pályán játszottunk, és erre kényszerültünk a tornaterem 
októberig tartó felújítása alatt is. 

Az elmúlt évek során teremlabdarúgó ::>zakosztályunk több kerületi és vidéki csapattal alakított 

ki nagyon jó kapcsolatot. Júniusban vidékre költözött tagunk lakóhelyén, Monoron részt vettünk 

egy nyolccsapatos tornán, ahol az erős mezőnyben negyedik helyezést értünk el. A focit 

követően társunk kertjében került SOI1 a szokásos, tavaszi idényt záró közös vacsoránkra. 

A vidéki kapcsolatainknak köszönhet6en idén évente vettünk részt a zalaegerszegi GRA TH 

egyesület által szervezett, más hasonló csapatokkal együtt edzőtáborozáson. Idén ugyan 

elmaradt a hagyományos esemény, de egerszegi kapcsolatunk tovább él, sportbarátaink 
csapatának legfiatalabbjai közül ketten Budapesten tanulnak, ők több alkalommal is eljöttek 

közénk "vendégjátékra". 

A szakosztály a befizetett tagdíjak és a pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően 

fedezni tudta kiadásait, amelynek legnagyobb részét a terembérlet tette ki. A támogcttási 

összeg lehetövé tette, hogy enyhítsünk a betizetési kötelezettségeken, ezzel is segítve azon 

csapattársakat, akik anyagi nehézségeik miatt kényszerülnek rá, hogy lemondjanak a 
rendszeres testmozgásról, a csapatban való részvételről. 

Hiszünk abban, hogy egy társadalom működésének az alapja, az ilyen kis közösségek léte. Sok 
ehhez hasonló közösségre van szükség. 

A KÖSZI SE elnöksége ebben a szell~~mben vezeti az egyesületet és bízunk benne, hogy még 

sok esztendőn keresztül számolhatunk be arról, hogy mit tettünk a Kőbányán és 
vonzáskörzetében élőkért. 

Támogatásukat megköszönve. 

Budapest, 2016. december 07. 



17. melléklet az előterjesztéshez 
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Felhasználás jellege szerint 

s. 
Eszkozbesz 

Sportegyesület neve Szerződés Elszámolás erzés, Nevezés i, Csoportos 
sz: 

Támogatás sze ri nt Elszámolt benyújtásána Bérleti felszerelés átigazolás i, Verseny utazás, 
összege (Ft} felhasználható összeg (Ft} kidőpontja díjak vásárlás tagdíjak rendezés szállás 

bérleti díjak 
nevezési díjak 

1. Lombik Technikai SE 200 OOO eszközbeszerzés 200 OOO 2016.11.10 85 OOO 50 OOO 65 OOO o o 
2. Big-Bern TSE 230 OOO versenyrendezés 230 OOO 2016.12.14 o o o 230 OOO o 

Marcipán Tánc és 
3. Fitnesz SE 250 OOO bérleti d íjak 250 OOO 2016.10.27 250 OOO o o o o 

4. Nóva SE 200 OOO csoportos utazás 200 OOO 2016.12.14 o o o o 200 OOO 

5. Fortuna Senor SE 180 OOO versenyrendezés 180 OOO 2016.10.27 o o o 180 OOO o 

6. KE SZE 200 OOO eszközbeszerzés 200 OOO 2016.12.14 o 200 OOO o o o 
nevezési díjak, 

7. Biofit Sport Egyesület 220 OOO eszközbeszerzés 220 OOO 2015.12.15 o 70 OOO 150 OOO o o 
Kőbányai 

versenyrenaezes 
nevezés i d íjak 

Sportszövetség eszközbeszerzés 
8. Szakbizottságok 220 OOO csoportos utazás 220 OOO 2016.10.27 115 OOO 60 OOO o 30 OOO 15000 

nevezesi alJaK 
csoportos utazás 

9. Barcza Gedeon SC 200 OOO csoportos szállás 200 OOO 2016.12.15 o o 97 500 o 102500 

10. Sasok SE 230 OOO bérleti d íjak 230 OOO 2016.12.15 230 OOO o o o o 
bérleti díjak 

11. Stílus SE 200 OOO versenyrendezés 200 OOO 2016.12.14 100 OOO o o 100 OOO o 
12. Sportliget SE 200 OOO bérleti díjak 200 OOO 2016.12.15 200 OOO o o o o 

bérleti d íjak, 
13. Suterni SE 200 OOO eszközbeszerzés 200 OOO 2016.12.07 180 OOO 20 OOO o o o 

nevezés i d íjak 
14. Grácia Fair SE 180 OOO eszközbeszerzés 180 OOO 2016.11.24 o 80 OOO 100 OOO o o 
15. KÖSZI SE 90 OOO bérleti díjak 90 OOO 2016.12.09 90 OOO o o o o 

Összesen 3 OOO OOO 3 OOO OOO 1 250 OOO 480 OOO 412 500 540 OOO 317500 

41,7% 16,0% 13,7% 18,0% ... 10,6% 


