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Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának 
pályázati felhívásáról szóló 92/2016. (III. 22.) HB határozatával döntött arról, hogy pályázatot ír ki. 
A pályázatra rendelkezésre álló keret 2 OOO OOO Ft volt, egy pályázó legfeljebb 250 OOO Ft 
támogatást kaphatott. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a sportolók egyesületével vagy a sportági szövetséggel kötött támogatási szerződés 
útján nyújtott támogatást a pályázók részére. 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében elkülönített keretösszegből a Bizottság a 
kőbányai tehetséges sportolók 2016. évi támogatásáról szóló 237/2016 (VI. 21.) HB határozatával 
és 348/2016 (X. 18.) HB határozatával ítélt oda támogatást a pályázók részére az alábbiak szerint: 

s. Elszámolás 

sz: Támogatott neve Támogatás Szerződés szerint Elszámolt benyújtásának 
összege (Ft) felhasználható összeg (Ft) időpont.ia 

1. Majoros Dávid 90 OOO sporteszköz vásárlás 90 OOO 2016. 10. 24. 

2. Lacsek Alexa 150 OOO 
nemzetközi edzőtábor 

150 OOO 2016. 10. 28. 
részvételi költség 

3. Szabó Szabina Györgyi 30 OOO EB részvételi költség 30 OOO 2017. Ol. 12. 

4. 
Faragó Emese és 

130 OOO 
EB és edzőtábor 

130 OOO 2017. 01. 12. 
Faragó Csanád részvételi költség 

5. Sárkány Vivien 250 OOO VB részvételi költség 250 OOO 2016. 1 O. 27. 

6. Juhász Balázs 90 OOO 
Grappling EB 

90 OOO 2016. 10. 27. 
részvételi költség 

7. Juhász Péter 30 OOO EB részvételi költség 30 OOO 2016. 10. 27. 

8. Paunoch Zoltán Zsolt 30 OOO EB részvételi költség 30 OOO 2016. 10. 27. 

9. Oravecz Anna 100 OOO VB részvételi költség l 00 OOO 2016. 10. 27. 

nemzetközi versenyen 
10. Pakot Anna 100 OOO részvételi költség 100 OOO 2016. ll. 14. 

ll. Smelka Károly Richard 210 OOO felszerelés vásárlás 210 OOO 2017. Ol. 23. 

12. Pakot András Gusztáv 60 OOO sporteszköz vásárlás 60 OOO 2016. 12. 23. 

13. Pintér Zoltán Dániel 42 500 EB részvételi költség 42 500 2016. 12. 14. 

14. Popelka Lili 30 OOO EB részvételi költség 30 OOO 2016. 12. 14. 



15. Berregi Balázs 42 500 EB részvételi költség 42 500 2016. 12. 14. 

16. Berregi Bernadett 35 OOO EB részvételi költség 35 OOO 2016. 12. 14. 

17. Boros Viktória 35 OOO EB részvételi költség 35 OOO 2016. 12. 14. 

18. Takács Alexandra 35 OOO EB részvételi költség 35 OOO 2016. 12. 14. 
EB és edzőtábor 

részvételi költség, 
19. Kozsán Balázs 100 OOO felszerelés vásárlás 100 OOO 2017. 02. 12. 

EB és edzőtábor 
20. Bíró Boldizsár 30 OOO részvételi költség, 30 OOO 2017. Ol. 12. 

nemzetközi versenyen 
részvételi költség, 

21. Molisz Zoltán Balázs 70 OOO felszerelés vásárlás 70 OOO 2017. Ol. 15. 

22. Horváth Tamás Péter 150 OOO felszerelés vásárlás 150 OOO 2017. Ol. 15. 
nemzetközi versenyen 

részvételi költség, 
23. Pallag Csenge 100 OOO felszerelés vásárlás 100 OOO 2017. Ol. 15. 

24. Herbák Tamás 30 OOO felszerelés vásárlás 30 OOO 2017. Ol. 15. 

25. Volenik Gabriella 30 OOO felszerelés vásárlás 30 OOO 2017. Ol. 15. 

Összesen 2 OOO OOO 2 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 sportolók a pályázataikban tervezett programokat megvalósították, a pályázaton elnyert 
összegeket a támogatásról szóló megállapodásban foglaltaknak megfelelően használták fel. A 
befogadó szervezetek a sportolók részére nyújtott támogatással a megállapodásban meghatározott 
határidőig szabályosan elszámoltak, az elért eredményekről szöveges beszámolót készítettek. 

l. Majoros Dávid (Kőbányai Torna Club) - 90 OOO Ft 
Majoros Dávid a Kőbányai Torna Club kerékpáros szakosztályának igazolt sportolója. A támogatás 
egy speciális edző görgő vásárlására irányult, melynek segítségével a sportoló időjárástól 
függetlenül készülni tud a versenyekre. A benyújtott szakmai beszámoló kitér az eszköz beszerzését 
követő két nagyobb jelentőségű nemzetközi, illetve hazai versenyre, kiemelve az elért l. és 3. 
helyet. 

2. Lacsek Alexa (Grácia Fair Sportegyesület) - 150 OOO Ft 
Alexa már 5 éves kora óta ritmikus gimnasztikázik. A szülők által benyújtott pályázat egy 
nemzetközi (Bulgária) edzőtáborban való részvétel költségeire irányult. Az edzőtáborban tanult új 
gyakorlatával az utolsó napon rendezett "ki mit tud" versenyen különdíjban részesült. A támogatási 
összeget a Sportegyesület az edzőtáborba utazás és szállás költségeire fordította. 

3., 4. Szabó Szabina Györgyi, Faragó Emese és Faragó Csanád (NÓVA SE)- 160 OOO Ft 
A sportolók a kőbányai NÓVA Sportegyesület igazolt versenyzői wadokai-karate sportágban. 
Tevékenységük szarosan kötődik Kőbányához, hiszen kisgyerek-koruk óta a KÖSZI-be járnak 
edzésre. Aszülők által benyújtott pályázatok ugyanahhoz a sporteseményhez kapcsolódtak, a 2016. 
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novernber 12-én Svájcban megrendezett Európa Bajnokságon való részvétel költségeinek és az EB
re felkészítő edzőtábor költségeinek támogatására irányultak. A szakmai beszámolóból kiderül, 
hogy a saját korosztályukban nagyon szép eredményt értek el, a lányok egy-egy egyéni, Csanád 
pedig egy egyéni és egy csapat bronzérernrnel gazdagította a gyűjternényét. A támogatási összeget a 
Sportegyesület megállapodásban rögzített költségekre (nevezési díj, utazás, szállás költség, 
edző tábor, felszerelés vásárlás) fordította. 

5. Sárkány Vivien (Kőbánya Sport Club) -250 OOO Ft 
Vivien a Kőbányai Sport Club (a továbbiakban: KSC) birkózó és surno szakosztályának igazolt 
versenyzője, aki a 2012. évi Világbajnokságon szerzett aranyérme óta folyamatosan kiemelkedő 
eredményeket ér el nemzetközi bajnokságokon rnind az ifjúsági, rnind a felnőtt versenyzők között. 
A Mangóliában rendezett világbajnokságon Vivien 7. helyezést ért el, amellyel kivívta a 20 l 7. évi 
Világjátékokon való részvétel jogát. A KSC a támogatási összeget a megállapodásnak megfelelőerr a 
világbajnokság részvételi költségének fedezésére fordította. 

6. Juhász Balázs (KSC)- 90 OOO Ft 
Balázs a KSC birkózó-szakosztályának igazolt versenyzője, akinek az Olaszországban rendezett 
Grappling Európa Bajnokság való részvételéhez nyújtott támogatást az Önkormányzat. Junior 
világbajnokként éremesélyesként utazott a versenyre, ahol a dobogó 3. fokára állhatott, bronzérmet 
szerzett. A KSC a támogatási összeget a megállapodásban rögzítetteknek megfelelőerr használta fel. 

7., 8. Juhász Péter és Paunoch Zoltán Zsolt (KSC)- 60 OOO Ft 
A sportolók a KSC birkózó és surno szakosztályának igazolt versenyzői. Mindketten első 

alkalommal rnérettették meg magukat a nemzetközi rnezőnyben a Lengyelországban megrendezett 
Európa Bajnokságon, ahol Juhász Péter bronzérmet szerzett, Paunoch Zoltán a hetedik helyezet lett. 
A KSC a támogatási összeget a megállapodásnak megfelelőerr a Európa-bajnokság részvételi 
költségének fedezésére fordította. 

9. Oravecz Anna (Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület) -100 OOO Ft 
Anna 2014 óta a magyar válogatott oszlopos tagja. Az utóbbi két évben fitnesz rnellett 
táncversenyeken is indul. 2016-ban az IDF Tánc Világbajnokságon két új kategóriában rnutatkozott 
be. A benyújtott pályázat a 2016. május 25-29. között az olaszországi Brixenben megrendezett tánc 
világbajnokságon való részvétel költségeinek részbeni térítésére irányult, rnelyről Anna egy egyéni 
világbajnoki címrnel és egy csapat ezüstéremmel térhetett haza. Az Egyesület a sportoló pályázati 
programjának és a megállapodásnak megfelelőerr a támogatási összeget az egyéni koreográfia 
tanulásához igénybe vett terern bérleti díjára, a versenyre való utazás és szállás költségeire 
fordította. 

10. Pakot Anna (Magyar Póni Klub Szövetség) -100 OOO Ft 
Pakot Anna lovastorna sportágban versenyez, 2006 óta a Magyar Póni Klub Szövetség 
(továbbiakban: Szövetség) leigazolt versenyzője. A támogatás 2016. évi nemzetközi versenyekre 
való költségeire irányult. A Szövetség a teljes támogatási összeget a franciaországi Le Mansban 
rendezett világbajnokság utazás költségeire fordította (üzemanyag, kiküldetés ). P ak ot Anna a 2016. 
évi országos bajnokságon egyéni bajnoki círnet szerzett, a világbajnokságon 17. helyezést ért el. 

11. Smelka Károly Richárd (Ferencvárosi Torna Club)- 210 OOO Ft 
A támogatott atlétika sportágban versenyez, a Ferencvárosi Torna Club leigazolt sportolója, a 
korosztályos nemzeti válogatott tagja. A sportoló a 2016. évi eredményei közül nehéz lenne egyet 
kiemelni, hiszen a serdülő koros~tályban rninden hazai és nemzetközi magasugró versenyen 
aranyérmet szerzett. Az önkormányzati támogatás nagymértékben hozzájárult a nehéz anyagi 
körülrnények között élő atléta félkészülési lehetőségeihez és az elért eredményekhez. A 
Ferencvárosi Torna Club a pályázati programnak és a megállapodásnak megfelelőerr a támogatási 
összeget teljes rnértékben a felkészÜlést segítő speciális felszerelések beszerzésére fordította. 

12. Pakot András Gusztáv (Kőbányai Torna Club) -60 OOO Ft 
András a Kőbányai Torna Club kerékpáros szakosztályának igazolt sportolója. A támogatás egy 
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versenykerékpár vásárlására irányult, mely megkönnyítette a sportoló versenyekre való 
felkészülését A benyújtott szakmai beszámolóból kiderül, hogy a kerékpár beszerzését követő 
versenyen a támogatott l. helyen végzett U13-as kategóriában. 

13-18. Pintér Zoltán Dániel, Popelka Lili, Berregi Balázs, Berregi Bernadett, Boros Viktória és 
Takács Alexaoda (KSC) - 220 OOO Ft 
A sportolók a KSC birkózó. és sumo szakosztályának igazolt versenyzői, akik első alkalommal 
vehettek részt Európa Bajnokságon. Tizenkét ország résztvevői közül a KSC sportolói két arany és 
két bronzérmet, valamit két 5. helyezést értek el. A KSC a támogatási összeget a megállapodásnak 
megfelelően a Európa-bajnokság részvételi költségeinek fedezésére fordította. 

19., 20. Kozsán Balázs és Bíró Boldizsár (NÓVA Sportegyesület) -130 OOO Ft 
A sportolók a kőbányai NÓVA Sportegyesület igazolt versenyzői wadokai-karate sportágban. A 
szülők által benyújtott pályázatok a Svájcban megrendezett Európa Bajnokság részvételi, felkészítő 
edzőtábor és felszerelés vásárlás költségeinek fedezésére irányultak. A két sportoló tagja volt a 
bronzérmet szerző U 14-es csapatnak, valamint Balázs egy egyéni bronzéremmel is gazdagodott. 
Az Egyesület a sportolók pályázati programjában megfogalmazott célnak megfelelően használta fel 
a megítélt támogatást. 

21-25. Molisz Zoltán Balázs, Horváth Tamás Péter, Pallag Csenge, Herbák Tamás és Volenik 
Gabriella (Sasok Sportegyesület)- 380 OOO Ft 

A sportolók a Sasok Sportegyesület igazolt sportolói Taekwon-do sportágban. A benyújtott 
pályázatok nemzetközi versenyeken való részvételre és felszerelés vásárlásra irányultak. A 
megvásárolt felszerelések a nemzetközi versenyeken kötelező eszközöket és sportruházatot 
tartalmazza. Molisz Balázs a kolozsvári versenyen egy ezüst és egy bronzérmet szerzett, Pallag 
Csenge 4. helyezett lett. 

A sportolók, illetve egyesületeik által benyújtott beszámolók az előterjesztés 2-14. mellékletét 
képezik. 

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

A sportolók köszönetüket fejezték ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásokért, amellyel 
az hozzájárult a céljaik megvalósításához. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 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. 

r-

Budapest, 2017. február "Á.i " 

Törvényességi szempon):ból ellenjegyzem: 
~ -
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------------------------

l. melléklet az előterjesztéshez 

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

.. ./2017. (II. 21.) határozata 
a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának elszámolásáról 

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

l. Majoros Dávid- Kőbányai Torna Club, 
2. Lacsek Alexa- Grácia Fair Sportegyesület, 
3. Szabó Szabina Györgyi- NÓVA Sportegyesület, 
4. Faragó Emese és Faragó Csanád- NÓVA Sportegyesület, 
5. Sárkány Vivien - Kőbánya Sport Club, 
6. Juhász Balázs -Kőbánya Sport Club, 
7. Juhász Péter- Kőbánya Sport Club, 
8. Paunoch Zoltán Zsolt - Kőbánya Sport Club, 
9. Oravecz Anna- Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület, 
l O. Pakot Anna- Magyar Póni Klub Szövetség, 
ll. Smelka Károly Richárd- Ferencvárosi Torna Club, 
12. Pakot András Gusztáv - Kőbányai Torna Club, 
13. Pintér Zoltán Dániel - Kőbánya Sport Club, 
14. Popelka Lili - Kőbánya Sport Club, 
15. Berregi Balázs - Kőbánya Sport Club, 
16. Berregi Bernadett - Kőbánya Sport Club, 
17. Boros Viktória- Kőbánya Sport Club, 
18. Takács Alexandra- Kőbánya Sport Club, 
19. Kozsán Balázs- NÓVA Sportegyesület, 
20. Bíró Boldizsár- NÓVA Sportegyesület, 
21. Molisz Zoltán Balász-Sasok Sportegyesület, 
22. Horváth Tamás Péter- Sasok Sportegyesület, 
23. Pallag Csenge- Sasok Sportegyesület, 
24. Herbák Tamás- Sasok Sportegyesület, valamint 
25. Volenik Gabriella- Sasok Sportegyesület 

egyéni támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

5 



Tájékoztatásul/intézkedésre: VIli. HIVATAL KUPA bowling verseny meghívó 

VÁLASZ VÁLASZ MINDENKINEK 

Kovács Róbert 
i( 2017.02.14. 11:26 

Címzett: Dr. Szabó Krisztián; 

TOVÁBBÍTÁS 

megjelölés olvasottként 

Másolatot kap: Szilágyi Mária; Dr. Ács Viktória Éva; 

Radványi Gábor; Farkas-Gál! Gizella; 

1 melléklet 

Hint·" pdt 
az összes letöltése 

Feladó: ATTE <iroda@atte.sport.hu> 
Dátum: 2017. február 6., hétfő 17:36 
Címzett: Kovács Róbert <polgarmester@kobanya.hu> 
Másolatot kap: Kovács Róbert <polgarmester@kobanya.hu> 
Tárgy: VIli. HIVATAL KUPA bowling verseny meghívó 

Tisztelt Kovács Róbert Polgármester Úr! 

Elnézését kérem, hogy levelünkkel zavarom, de remélem Ön és munkatársai számára szimpatikus 
programot tudunk javasolni. Délelőtt kezdtük kiküldeni meghívón kat, és az eltelt rövid idő alatt 
már Újpest, Ferencváros, Újbuda, Angyalföld és Rákospalota Polgármesteri Hivatala jelezte részvételi 

szándékát. 

Bízunk benne, hogy Önök is megtisztelik részvételükkel eseményünket. 

Üdvözlettel: 

Kiss László 

TiszteltKovács Róbert 

Polgármester Úr! 



Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Telefon: 061 1 273-18-61 
Fax: 061 l 273-18-62 

www.kobanyabrinqa.hu www.kobanyarq.hu 
2. oldal 

Szakmai beszámoló 
K/3187 4/1/2016111. 

A Kőbányai Önkormányzat által támogatott sportolónk, Majoros Dávid, számára egy 
Bne Arion AL 13 típusú kerékpáros edzőgörgőt vásároltunk a támogatási összegből. 
A kedvezőbb ár miatt egy német kerékpáros webáruház oldalán vásároltuk meg az 
eszközt (www.bike-discount.com). 

l. ábra: Elite Arion AL 13 típusú görgő 
Forrás: http :/ /www. bike-discount.de/enlbuy /elite-arion-al-13-

664 99 

2. ábra: Majoros Dávid a támogatásból 
megvásárolt görgőn 

A görgő megvásárlása megkönnyíti Majoros Dávid felkészülését és a jövőbeni 
kerékpáros versenyekre, különösképpen a téli szezon sajátos kerékpáros szakágára, 
a cyclo-cross megmérettetésekre. Télen és ősszel egészen mások az útviszonyok és 
az időjárási körülmények egy kerékpáros számára, ami akár több veszélyt is 
jelenthet. A görgő segítségével beltéren is elvégezhető az edzésmunka. 

A görgő megvásárlása óta sportolónk az alábbi két cyclo-cross kerékpáros 
versenyen vett részt és a következő eredménnyel zárta azokat: 

• Cyclocross.hu kupasorozat 1. futam: Koloreross- Kazincbarcika, 2016.10.08. 
U13-as korcsoport, 3. hely, ahol csak két szlovák versenyző előzte meg. 
Verseny honlapja: https://www.facebook.com/events/16711 09503204465/ 
Eredmények: http ://balaton-team. com/images/20 16 eredmenyek/barcikacx. pdf 

• Weinviertler Radcup: King & Queen of Seeschlacht - Bécs (Langenzersdorf) 
2016.10.16. U13-as korcsoport, 1. hely. 
Verseny honlapja: http://www.free-eagle.at/index.php/kqs-menu-home/275-
lang-lebe-d ie-q ueen-lang-lebe-der -der -koen ig 



nyai Torna Clu 

}, ábra: •Weinviertler Radcup: King & Queen of 
Seeschlacht 

f.:;:mís: http://www.free-eagle.at/index.php/kqs-menu
.tJL:~. 2 7 5 -lang-lebe-die-queen-lang-lebe-der-der-koenig 

Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Telefon: 061 l 273-18-61 
Fax: 061/ 273-18-62 

4. ábra: Cyclocross.hu kupasorozat l. futam: 
Koloreross - Kazincbarcika 

Forrás: Dr. Kovács Kristóf (KTC SE) 

Kőbányai Torna Club a 90.000 Ft-os támogatást a támogatási célnak megfelelően 
~ználta fel. 
~. Kőbányai Torna Club az összeget a támogatott sportoló, Majoros Dávid, és 
szülő/gondviselő döntésének megfelelően használta fel a sporteszköz 
t'111egvásá rlására. 

Köszönjük a Kőbányai Önkormányzat támogatását, hogy egyesületünk sportalája 
számára lehetövé tették a még hatékonyabb felkészülést a versenyekre. 

Budapest, X. kerület, 2016. október 18. 

/ 
í 

í 

Eisenkrammer Károly 
elnök 

Kőbányai Torna Club 

Majoros Miklós 
sz ülő 
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Szakmai beszámoló \ .:; 

Lacsek Alexa a Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Humánszolgáltatási Bizottsága határozata alapján 150.000 Ft-os vtssza nem 
térítendő támogatásban részesült, melyet a Grácia Fair SE útján kapott meg. 

Egyesületünk beszámolója a felhasználásról: 

A 150.000 Ft-os támogatásból, melyet Alexa számára biztosítottunk, az alábbiak szerint lett 
felhasználva, illetve tudtunk hozzájárulni egyébként jóval magasabb költségekhez: 

Bulgária 
szállás költség: 142268 Ft 
utazási költség: 7732 Ft 

A támogatásból megvalósított feladatok: . , . ... . ;c., ,. , 

i 1?-/ 2/t {Y '1-G I9_I9.J:it r; 111 ft G 
A ritmikus gimnasztika őshazája, hazánktól keletre található, 1 az orosz és balkán o~ágok ·-
vidéke. Ezért is fontos, hogy versenyzőink, akiket a leendő nemzeti váloga.tottságra; llletve a. . 
2024-es olimpiára szeretnénk felkészíteni, minél hamarabb belerázódjon a ,,keleti" 
versenyszférába, edzés stílusba, megismerhessék a nemzetközi edzők elvárásait, 
megjegyezzék a nevét, későbbiekben további edzőtáborokra kapjon meghlvást, szokja az 
utazások körülményeit, más országok ételeit, egyedi szokásokat, időeltolódásokat. Alexa sok 
új élménnyel gazdagodott és sikerült egy kicsit belerázódni a nagy nemzetközi életbe. 

Ebben a sportágban folyamatos a külföldi utazás és a vele járó teendők, aggodalmak. Ennek a 
megtanulása is a támogatás egyik célja. Az út során megtanulta Alexa, milyen, amikor 
változik a busz útvonala, máskor, máshol kell átszállni, figyelni a csomagjaira. 
Az edzőtáborban nagyon önállónak kellett lenniük, hiszen 2 edző volt a 24 gyerekkel egy 
szállodában. 3 ágyas szobákban laktak, melyet folyamatosan ellenőriztek, és értékeltek az 
edzők aszerint, hogy rend van-e. (Jól teljesített Alexa, hiszen mindene megvolt, mire 10 nap 
után hazaért). 

Edzések délelőtt és kora délután is voltak, ill. a nyári melegben a tengerpart adta 
lehetőségeket is kihasználták: homokban futottak, röplabdapályán ismerkedtek többféle 
labdasporttal csapatépítő programokon keresztül. 
Az edzéseket egy helyi bolgár edző is tartotta, akitől sok új és hasznos ismerethez jutottak, ill. 
volt egy finn edzővel töltött edzés is, amikor az esztétikus gimnasztika sportág elemeit 
gyakorolták. (Finnországból indult ez a sportág, ők a legjobbak egyike ebben a torna 
sportban). 
Az edzőtábor végén a helyi "ki mit tud" versenyen gyakorlatával külön díjban részesült, 
oklevéllel jutalmazták. 

Az edzőtábor után nemzetközi versenyen vett részt, ahol egyéni gyakorlatokkal és esztétikus 
csapat gyakorlattal is indult. Mindkét versenyenj§,l szerepelt, gyakorlataiban látszottak a 
tábor idején elsajátított mozdulatok, a fejlőd,és-.~~" 
Köszönjük a lehetőséget és támogatást! // .r-~/? ~ ~ 

l c--/-~. ~e-c .::;' 
Budapest, 2016.09.14. / 

1 Fata Anita 
~ 

i 
~ 

\ 

Grácia Fair SE elnök 
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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 FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁLYÁZATA 

081041 Versenysport-és utánpótlás nevelés támogatására 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
K/31880/112016111. 

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 egyesületük versenyzőinek, 160.000 Ft. az az 
szászhatvanezer forint értékben. 

100.000,-Ft-ot azaz százezer forintot Faragó Emese az Európa Bajnokság szállás és utazási 
költségeire, valamint edzőtáborok költségeire. 
30.000,-Ft-ot, azaz harmincezer forintot Szabó Szabina Györgyi Európa Bajnokság szállás és 
utazási költségeire. 
30.000,-Ft-ot, azaz harmincezer forintot Faragó Csanád Európa Bajnokság szállás és utazási 
költségeire. 

A támogatás jelentős részét a Svácjban megrendezendő 44. Wadokai Európa Bajnokságra való 
autóbuszos utazás költségeire fordítottuk mindhárom versenyzőnk részére, valamint Faragó Emese 
nyári Balatinszentgyörgyi karate szaktáborban való részvételének egy részének költségeire. 

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 a pályázatban szereplő három fő versenyző nk az alábbi kategóriákban 
kvalifikálták magukat a nemzetközi bajnokságra: 

Szabó Szabina 
Faragó Emese 
Faragó Csanád 

Kata Female Ul 4 
Kumite Female Ul 8 +59k:g és Kumite Male Team U18 
Kata Male TeamU14 

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

3. helyezés 
3. helyezés 
3. helyezés 
3. helyezés 

Szabó Szabina Kata Female U14 
Faragó Emese Kumite Female U18 +59kg 
Faragó Emese Kumite Male Team Ul 8 
Faragó Csanád, Kozsán Balázs, Biró Boldizsár Kata Male TeamU14 



A versenyről részleteket az Európa Wadokai Karate Szövetség (Federation ofWado Kai Europe) és 
a Sportdatán lehet olvasni: 
http :/ /www. wadokai.eu/European-W ado-Kai-Karate-Championship-2016 .html 
https :/ /www. sportdata.org/karate/ set-online/veranstaltung info main. ph p ?vernr=2514. 

Mellékletek: 

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

Budapest, 2017. január 9. 

2 



Szakmai beszámoló 

a kőbányai tehetséges sportolók pályázatán 

elnyert támogatás felhasználásáról 

Sárkány Vivien 250.000,- Ft 

Sárkány Vivien a Kőbánya Sport Club versenyzöje az Önkormányzat pályázati 

támogatása révén utazhatott el Mongóliába, a 2016. évi Szumó Világbajnokság 

helyszínére. 

A sikeres Európa-bajnoki szereplést követően bizakodva készültünk a versenyre. 

Vivien az edzőtáborokban, az egyesület edzésein, valamint a válogatott keretben is 

egyénre szabott program alapján végezte edzéseit 

Nagy teher volt a versenyzőnkőn, hiszen ő volt az a versenyző, akitől biztos érmes 

helyezést várt a szakvezetés az eddigi eredményei alapján. A Világbajnokság egyben 

válogató is volt a 2017. évi Világjátékokra, ami még tovább növelte az esemény súlyát, 

rangját. 

Vivien, idén, sajnos, nem tudta megismételni előző esztendei, kiemelkedően sikeres 

teljesítményét, a VII. helyen végzett. 

Kitűzött céljaink csak részben valósultak meg, elmaradt a dobogás helyezés, viszont 

sikerült kiharcolni a kvótát, lesz magyar, kőbányai, KSC-s sportoló a Világjátékokon! 

Vivien a mostani eredménye, valamint a 2015. évi vb bronzérem és az Eb szereplések 

után járó pontjaival kivívta az indulás jogát a világ legnagyobb szumó rendezvényén, 

a 2017. évi Világjátékokon! 

A támogatást, melyet ezúton is köszönünk, a pályázati célnak megfelelően, egy 

tehetséges fiatal sportoló nemzetközi versenyen való indulásának segítésére 

használtuk fel. 

Köszönettel: 



Szakmai beszámoló 

a kőbányai tehetséges sportolók pályázatán 

elnyert támogatás felhasználásáról 

Juhász Balázs 90.000,- Ft 

Sportalánk az igen rangos versenyen a harmadik helyet szerezte meg dicsőséget 

hozva Magyarországnak, Kőbányának és a KSC csapatának. 

A Kőbánya Sport Club versenyzője az Önkormányzat sport pályázatán elnyert 

támogatásnak köszönhetően vehetett részt a 2016. évi Grappling Európa

bajnokságon. 

Junior világbajnokként érem esélyesként indult a viadalon. Nagyon erős mezőny gyűlt 

össze Olaszországban, a verseny színhelyén. Balázs, a szakvezetők véleménye 

szerint, sajnos, bírái tévedés áldozata lett, aminek következtében vereséget 

szenvedett a döntőbe jutásért folyó küzdelemben. 

Versenyzőnk nem roppant össze és óriási küzdőszellemben készült a bronz 

mérkőzésre, amit magabiztos birkózással meg is nyert. 

A támogatást, melyet ezúton is köszönünk, a pályázati célnak megfelelően, egy 

tehetséges fiatal sportoló nemzetközi versenyen való indulásának segítésére 

használtuk fel. 

Köszönettel: fJg /{ 
l ./'// 

_,c::::::::::::' ~ --::::::...~ .· / ' 

András ;· u· ,. . · , ,n .. , . Í , ., t:! A. N·/' \ 
szakosztályvezető ·'>POl~ r C' t.··'\. l 

.,,n·--. .,..· -Uf3J .>b,_/ 
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Szakmai beszámoló 

a kőbányai tehetséges sportolók pályázatán 

elnyert támogatás felhasználásáról 

Juhász Péter 30.000,· Ft 

Paunoch Zoltán 30.000,· Ft 

A Kőbánya Sport Club három versenyzővel képviselte Magyarországot, Kőbányát és 

az egyesületet a 2016. évi Junior és Felnőtt Európa-bajnokságon. 

A lengyelországi versenyen Juhász Péter, Paunoch Zoltán és Sárkány Vivien állt a 

küzdőtérre. 

Az igen erős nemzetközi mezőnyben jól teljesítettek sportolóink. 

~ U-18 

~ U-18 

100 kg 

60 kg 

Juhász Péter 

Paunoch Zoltán 

lll. hely 

VII. hely 

Juhász Péternek és Paunoch Zoltánnak első ízben nyílt lehetősége a nemzetközi 

mezőnyben történő megmérettetésre. Mindketten derekasan helyt álltak, Péter 

bronzérme a jövőbeli eredményességet illetően, főleg bizakodásra ad okot. 

Vivien már rutinos versenyzőnek számít, s bár erre a versenyre vonatkozóan ő nem 
nyújtott be pályázatot, sikerei mindenképp említésre méltóak: 

~ U-21 +85 kg Sárkány Vivien 
~ U-21 OPEN Sárkány Vivien 
~ U-23 +85 kg Sárkány Vivien 
~ U-23 OPEN Sárkány Vivien 
~ U-21 Csapat Sárkány Vivien 
~ Felnőtt OPEN Sárkány Vivien 

l. hely 
ll. hely 
lll. hely 
lll. hely 
lll. hely 
lll. hely 

A támogatást, melyet ezúton is köszönünk, a pályázati célnak megfelelően, két 

tehetséges fiatal sportoló nemzetközi versenyen való indulásának segítésére 

használtuk fel. 

Köszönettel: l 
11L~~ 

~-:: ____ ---/~eri András 

szakosztályvezető 



Beszámoló 

a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (IL 19.) önkormányzati rendelet alapján kifizetett 
"Tehetséges Kőbányai Sporto1ók" támogatására elnyert támogatásról 

A pályázaton nyertes Oravecz Anna az IDF Tánc Világbajnokságon vett részt 2016.05-26-
29-ig Eressanone- Brixen (Italy)-ben. 
Két versenyszámban indult. A "Free ShowSmall Group Adult" kategóriában,ahol 
Világbajnoki címet nyert a "Free Show Forrnation Adult"-ban pedig ezüst érmet. 

A százezer forint pályázati támogatást az alábbi módon használta fel: 
l. az egyéni edzések bérleti díját részarányosan lebontva számára (21. 712 Ft.), 
2. a kint tartózkodás szállás költségét ( 50.348 Ft.), 
3. akiutazás buszbérleti díj rá eső részét ( 27.940. Ft). 

A pályázati segítséggel Anna részt tudott venni a versenyen ,ahova önerőből nem tudott 
volna eljutni. 

Marcipán Tánc és Fltr.,;.~~ 
Közhasznú Sporl.ílgye;u\c:t 

i103 Bp., Gutorter o. 

Az egyesületünk és AmÍa nevében köszönjük a támogatást! Adószám: 181'/48~,1-1-4 2 

2016. szeptember 26. 

l ,:::\r\c..: .• ,-:"';n· 'J(}~:;',~·.J. 

l l/ l -~ A O<iJ?) ') J l) r.;~ ;,1 T GC 
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Pakot Anna Lovastorna 2016. évi szakmai beszámolója 

Előzmények, személyi feltételek 

2015 évben két ló kiképzését is elkezdtük. Két nagy reménységünk Kincses (Repi) és Pokerface (Royal Red). 

Annával hamar összeszoktak, így fél év után Repivel már nemzetközi színekben is el tudtak indulni, ami nagy 

teljesítményre utal mind a ló, lókiképző, rnind Anna részéről. 2016 ban Royalt is bevetettük, mert nagyon 

szépen doglozott, fejlődött edzéseken. 

Versenyek 

Budapest Bajnokság (Budapest)- 2016. május 

Lovastorna egy kü!önleges csapat sportág, ahol mind a ló, futászárazó és versenyző teljesítményét 

összességében mérik. Anna szépen kezdte az évet csapatban, és egyéniben is. Téli felkészülés jól sikerült, 

tornatermi edzések megtették a hatását, így Anna fizikumával nem volt baj. Roynak nagyon újak voltak a 

versenykörülmények, bár a jóindulatára lehetett számítani, még látszott, hogy frissen kiképzett ló, így a 

dobogás helyezés még nem sikerült 

CVI Budapest Bajnokság (Budapest) és Frenstat, Ebreisdorf, Pezinok 

Szép számmal gyűltek össze a nemzetközi versenyzők minden versenyen. Az erős mezőnyben nagy rutinnal 

fix volt a döntőbe jutás, és a 6 fölötti pontszámok is jó előjelnek számítottak. Annának 6,5 re volt szüksége, 

ami tudása alapján nem volt kétséges, hogy eléri. EB-re való biztos kijutás valahogy csak az utolsó versenyen 

Pezinokban sikerült 7,042 pontszámmal túlszárnyalt minden képzeletünket. így nagyon örültünk az 5. 
helyezés nek. 

Eredményeket a Magyar Lovastorna Szövetség honlapján meg lehet nézni: 
http://lovastorna.lovasszovetseg.hu/index.php?page=200 

Le Mans Junior VB 

A Lovastorna Szövetség idén valamennyire tudta támogatni az utazó versenyzöket, így a családi kasszára 
kevesebb teher hárult. A szezonban versenyzett lovak nehezen bírták az utazást és a stresszt, így Anna 
Everkerry Woody Cofee nevű pónival készül a VB-re. Egyedüli versenyző volt aki saját egyesületi lóval tudott 
versenyezni egyéniben. Ez Habsburg Eílikának köszönhető, aki állhatatos munkájával folyamatosan képzi és 

jó kondícióban tartja a lovakat. Görgei Zsófiával ketten szereztek kvalifikációt, és úgy alakult, hogy mindketten 

Woodyval indulnak így szerencsésen együtt készültek, ami megkönnyítette az edzések:efVersenyer1;6íllka, 

Woody Anna hármas nagyon szépen teljesítettek, különösen a 7, 19~ poHtö·s." kü'~b~n.·.'gy.'öny, .. rO,égy'. pe~.n~~~~~~· 
lehettünk szemtanúi, így a legjobb magyarként 17. helyen végzett. lkt<Jtk.td:i4()/~.~· ... f.'~4.Y. .. . E~ .. : 

<L~~.. .. ·?"'··· 

1 t.:.lö~.~'~<;\ / L". tjdöÓ 

: J; r/\ J 9'i-Z:l r~,,!r;~r:: , ,j 



OB Kaposvár 

Anna továbbra sem fáradt hozta formáját, így idén elöszőr Junior Országos bajnoki címet szerzett egyéniben. 

Lovastorna nemzetközi szinten nem olcsó, így a szülök, egyesület megtesz mindent a tehetséges 

versenyzökért Gyermekeket megtanítjuk küzdeni, hogy elérhessék álmaikat Ezeket a pozitív értékeket 
későbbi életükben is hasznosítani tudják. Lovastorna nem csak egy sport, sokkal inkább életforma, ami 

felelőségre nevel, megbecsülésre, kitartásra, miközben harmóniátvisz az ifj(J versenyzök életébe. 

További célok 

• Folyamatos fejlődés, lóállományunk fiatalításával és létszámának növelésével. Olyan lovak kiképzése 

amelyek vágtában is tudnak edzeni és versenyezni sportolóink alatt. 
• Minden versenyzönk egyénre szabott, a fejlödését legjobban szo!gáló, képzést kapjon. 
• A lovas egyéni versenyszámok mellett, páros és csapat kategóriákra is felkészíteni sportolóinkat 

• A sikeres Junior csapat mellett, egy utánpótlás csapat versenyre való felkészítése. 

• Téli alapozással felkészülés a 2016. évi, versenyévadra. 



(. __ ·, 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Előzmény: 

A Támogató, a X Kerület Főváros Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
348/2016. (10.18.) számú határozatában a Támogatott Ferencvárosi Torna Club (PTC) Smelka 
Károly Richárd atlétika-versenyzőjét 200 ezer forinttal támogatta a 2016. évi költségvetés 3/2016. 
(II.l9.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 23. sorában biztosított fedezetbőL 

Az PTC a támogatási szerződésben rögzített feltételek alapján összeállította a támogatási cél 
megvalósításáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóját 

Általános tájékoztatás: 
Az FTC-ben versenyző, kőbányai lakos Smelka Károly Richárd atléta 2016. évben az alábbi 

kimagasló eredményeket érte el: 
2016.02.06 serdülő Országos Bajnokság fedett pálya 

Magasugrás l.hely l. 77 cm 
2016.03.06. Serdülő fedett pályás Összetett Országos Bajnok~ág . 

5 próba 3. Hely 183 cm l du v 
l 

2016.03.12. Dortmund nemzetközi verseny ' 
Magasugrás l. Hely 1.87cm i<JL1G~5{9D~';f//l 

2016.05.31. Országos egyéni Diákolimpia döntő 
Magasugrás l. Hely 1.85cm 

2016.06.26. Négy Főváros válogatott Viadala Ljubljana 
Magasugrás l. Hely 

2016.07.09-10. Serdülő Magyar Bajnokság 

Magasugrás l. hely Ik/3He~tOflotfL!L. . 1Zirv~o.6 -~-. 

Az elnyert pályázati összeg a nehéz anyagi helyzetben lévő Richárd számára hatalmas 
segítséget nyújtott a 20 l 7. évi versenyekre való felkészüléshez, megkönnyítette a mindennapi 
edzésekhez szükséges felszerelések beszerzését. 
Richárd a nyugodt, kiegyensúlyozott felkészülésének, és eredményeinek köszönhetően sikerült a 
korosztályos válogatottba is bekerülnie. 

Pénzügyi beszámoló 

Tekintettel, hogy támogató a támogatást kizárólag a szerződésben meghatározott cél 
megvalósításával közvetlenül összefüggő sporteszköz és sportfelszerelés vásárlására fordítható, így 
pénzügyi elszámolásunkban Smelka Károly Richárd számára vásárolt és általa használt 
sportfelszereléseket és sporteszközök költségeit számoljuk el a támogatás terhére. Tételes 
elszámolásunk a beszámolónk mellékleteiben található. 

Köszönjük támogatásukat! 

Budapest, 2017. január 16. 

Ferencvárosi Torna Club 



l<öbányai l"orna Club 

Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Telefon: 061 1 273-18-61 
Fax: 061 l 273-18-62 

Szakmai beszámoló 

.A Kőbányai Önkormányzat által támogatott sportolónk, Pakot András Gusztáv, számára egy 
Specialized típusú versenykerékpárt vásároltunk a támogatási összegből. A Drót Szamár 
Kerékpárboltban, http://www.drot-szamar.hu/ 
Cím: 1104 Budapest, Kada utca 130. 

l. ábra: A támogatásból vásárolt Specialized kerékpár 

A kerékpár megvásárlása megkönnyítette Pakot András Gusztáv felkészülését a 
most decemberben, a KTC által szervezett kerékpáros versenyre, ahol 
korosztályában az első helyet érte el. Ezzel a kerékpárral a 2017-es szezonban is 
eredményesen fog szerepeini sportolónk. 
Eredmény az új kerékpárral: 

• Kőbányai Bringapark Kupa - (2016.12.11.) U13 kategória l. hely 
http://www.vuelta.hu/upload/userfiles/BringaPark%20Kupa/Bringpark Kupa er 
edmeny 12.11.pdf 

2. ábra: Pakot András Gusztáv támogatásból megvásárolt kerékpárral: 
Kőbányai Bringapark Kupa (Magyar Kupa futam) 2016.12.11 



J(öbányai Torna Club 

Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Telefon: 061 l 273-18-61 
Fax: 061 1 273-18-62 

www.kobanyabringa.hu www.kobanyarg.hu 
3. oldal 

Pakot András Gusztáv 60.000 Ft-os támogatását a támogatási célnak megfelelően 
~erékpár vásárlásra használtuk fel. 
Köszönjük a Kőbányai Önkormányzat támogatását, hogy az egyesület sportalája 
számára lehetövé tették a még hatékonyabb részvételt a kerékpáros versenyekre. 

Budapest, X. kerület, 2016. december 12. 
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Eisenkrammer Károly 
elnök 

Kőbányai Torna Club 
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Beszámoló 

Utánpótlás Szumó Európa Bajnokság 

2016. 10. 13- 16. 

A Kőbánya Sport Club birkózó és szumó szakosztálya a 2016. év válogató versenyeialapján 

hat versenyzővel, /négy leány és két fiú l kivívta a jogot a kontinens viadal on való részvételre. 

A rendezvény 2016. 1 O. 13 - 16. között Németországban, Brandenburgban került 

megrendezésre. Versenyzőink két korcsoportban U12 és U14 voltak érdekeltek. Az 

eseményen tizenkét ország: BUL, EST, LTU, POL, GER. GEO. HUN, ROM, BLR, RUS ITA, 

UKR versenyzői vettek részt. Birkózóink felkészülése nagyon jól sikerűlt, ugyanis a hazai 

mezőny legyőzése után ketten az Európa-bajnokságon sem találtak legyőzőre. Két 

versenyzőnk a dobogó harmadik fokán, kettő pedig az ötödik helyen zárta a rendezvényt. 

Eredményeink: 

~ U12 40 kg Borsos Viktória l. hely 

~ U12 50 kg Takács Alexandra lll. hely 

~ U12 50 kg Popelka Lili lll. hely 

~ U14 60 kg Berregi Balázs V. hely 

~ U14 +65 kg Berregi Bernadett l. hely 

~ U14 +70kg Pintér Zoltán V. hely 

A csapat sajnos a szakosztály támogatása nélkül tudott csak részt venni az Európa

bajnokságon, mert nem terveztünk ilyen sikeres lehetőséget az év elején. Az Önkormányzat 

pályázati lehetőséget írt ki, mely esélyt nyújtott az esetleges indulásra. Mindenki beadta a 

pályázatát remélve a kedvező elbírálást. Szülői támogatás nélkül nem lett volna esély ilyen 

kiemelkedő eredményt elérni. 

Tisztelettel köszönjük az Önkormányzatnak, hogy kiírásával lehetőséget 

vets~~y~p~n.~k a· nemz~-f~~~V~~rhtéren is bizonyítani a megszerzett tudást. 

. :L1<)J&1 1~~~~ rd 
l Tisztelettel: 
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NOVA 
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 
BUDAI>EST F VÁROS X. ICER.ÜLET 

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY I ö~fRii~~a~;zAT 
PÁLYÁZATA tktatószám:.~;l<f.~/J .. . f.v.!~ .. .. L .... 

081041 Versenysport-és utánpótlás nevelé támogatás~7 JAN 1 3. 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ -· ... ·-·"'-~--------o~ 
K/31880/4/2016/II. Elösrám: .. /.~ ....... db Előadó: 

melléklet -

.. J_ 5J~~~gwg;,l[ r:r _a ··c; · 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzat a "08 041 Versenysport- és utánpótlás 
nevelés támogatására" tárgyú pályázatára, "csoportos utazás Európa Bajnokság" költségeire vissza 
nem térítendő önkormányzati pénzeszközt nyújtott egyesületük versenyzőinek, 130.000 Ft. az az 
szászhatvanezer forint értékben. 

l 00.000,-Ft-ot azaz százezer forintot Kozsán Balázs az Európa Bajnokság szállás és utazási 
költségeire, valamint nevezési díjak költségeire és sportfelszerelés vásárlására. 
30.000,-Ft-ot, azaz harmincezer forintot Bíró Boldizsár Európa Bajnokság szállás és utazási 
költségeire. 

A támogatás jelentős részét a Svácjban megrendezendő 44. Wadokai Európa Bajnokságra való 
autóbuszos utazás költségeire fordítottuk mindkét versenyzőnk részére, valamint Kozsán Balázs 
nevezési díjak és sportfelszedés költségeire. 

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 a pályázatban szereplő két fő versenyző nk az alábbi kategóriákban 
kvalifikálták magukat a nemzetközi bajnokságra: 

Biró Boldizsár András Kata Male Ul 4 
Kozsán Balázs Kata Male TeamU14 és Kumite Ul 4 +50kg 

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

5. helyezés 
3. helyezés 
3. helyezés 

Biró Boldizsár András Kata Male Ul 4 
Biró Boldizsár, Kozsán Balázs, Faragó Csanád, Kata Male TeamU14 
Kozsán Balázs Kumite Ul 4 +50kg 

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

l 



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 vonatok, 
másolat az egyszeres könyvvitel beszámolójáról és mellékleteiről, 
éves Hírlevél az egyesület egyéb szakmai munkájának nem a támogatásból finanszírozott 
szakmai tevékenységéről. 

Budapest, 2017. január 9. 
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SASOK Sportegyesület, Taekwon-do Szakfi$?~.~*Jy:; 
Budapest - Kiskunhalas - Pécs 

1108 Budapest, Tavas u. 1/C/A VIII/78. 
Tel: +36-30-329-0383, +36-20-349-38-22 

sasoktkd(a),gmail.com 
www .sasoktaekwondo.hu 

SZAKMAIBESZÁMOLÓ 

a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
a kőbányai tehetséges sportolók részére egyéni támogatás céljára" 

kiírt pályázat elszámolásához 

A pályázaton elnyert 380.000 forint vissza nem térítendő támogatást a Sasok 

Sportegyesület pályázatban szereplő versenyzőinek nevezési költségeire és 

speciális sportfelszerelések vásárlására használtuk fel. 

Név szerint: 

a) Malisz Zoltán Balázs részére 15.000 Ft Európa Kupa nevezési díjra és 

55.000 Ft védőfelszerelések vásárlására; 

b) Horváth Tamás Péter részére 150.000 Ft védőfelszerelések vásárlására; 

c) Pallag Csenge részére 30.000 Ft Európa Kupa és 20.000 Ft Világkupa 

nevezési díjra és 50.000 Ft védőfelszerelések vásárlására; 

d) Herbák Tamás részére 30.000 Ft védőfelszerelések vásárlására; 

e) Volenik Gabriella részére 30.000 Ft védőfelszerelések vásárlására; 

A 2016-os évben két kiemelkedő eseménye volt sportágunknak. Az első június 24-26 

között Kolozsváron az Európa Kupa, ahol a magyar csapat lett a legeredményesebb 

összesítésben! A másik óriási verseny a Világkupa, melyet Budapesten, a SYMA 

Csarnokban rendeztek meg. Ez volt eddig a világszervezetünk legnagyobb létszámú 

versenye, ahol 5 versenynap alatt, 58 (!) országból 236 (!!) klub 1852 (!!!) 

versenyzője mérte össze a tudását 12 páston. Itt a Sasok csapata a klubok 

összesítésében a NEGYEDIK!!! helyen végzett! 236 klub k~zEIIL!',';; 
! ~;~, ... _ _;-
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SASOK Sportegyesület, Taekwon-do Szakosztály 
Budapest - Kiskunhalas - Pécs 

1108 Budapest, Tavas u. 1/C/A VIII/78. 
Tel: +36-30-329-0383, +36-20-349-38-22 

sasoktkdtá),gmail. com 
\vww. sasoktaekwondo.hu 

Ezen versenyeken a résztvevőknek és felszerelésüknek rendkívül komoly 

előírásoknak kell megfelelniük. Csak előre meghatározott márkájú és típusú 

felszerelések engedélyezettek, így a hazai versenyzőknek, főleg a gyermekek 

szüleinek óriási megterhelés ezeket egyszerre beszerezni. Emellett a nevezési díjak 

is 60 - 120 Euró között mozognak, ami nagyon megterheli a családok költségvetését. 

A Kőbányai Önkormányzat támogatása nélkül versenyzőink nem tudtak volna részt 

venni ezeken a rendkívüli eseményeken. 

Eredménylisták, statisztikák: 

http://wcup2016.pztkd.lublin.pl/index.php 

A verseny hivatalos oldala: 

http://itfworldcup2016. com/ 

Minden hazai információ a versenyről: 

http://www. tkdinfo. hu/vk2016 

A KőBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁT EZÚTON IS SZÍVBŐL KÖSZÖNJÜK! 

2017. január 15. 

Szala ábor 
Sasok Sportegyesület 

elnök 

SASOK SPORTEGYESÜL.t::T 
1108. Budaprut, Tavas u. 1/C/A!Vlii./78. 

Adószám: U/82068-1-4/. 
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