Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

.fl ?:J. számú előterjesztés

Előterjesztés a Képviselő-testület részére
Sulyok Eszter támogatási kérelmének elbírálásáról

l. Tartalmi összefoglaló

Sulyok Eszter édesapja, Sulyok István kéréssel fordult Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzathoz
(a
továbbiakban:
Önkormányzat),
amelyben
a
gyermek
sakkvilágbajnokságon való részvételéhez kér anyagi támogatást. A kérelem az előterjesztés 2.
melléklete.
Sulyok Eszter 200 5. július l O-én született, szüleivel a kerületben él, és a Kőbányai Kada
Mihály Általános Iskola tanulója. 2013 nyarán a kislány hivatalos korcsoportos (U8) magyar
bajnok lett, így meghívást kapott a 2013. évi sakkvilágbajnokságra, ami 2013. december 1729-e között kerül megrendezésre az Egyesült Arab Emirátusokban. A rendező ország a
hivatalos győzteseket meghívta, és vendégü! látja a verseny idején, így a versenyző utazási
költségeit és a kötelező regisztrációs díjat kell finanszírozni. Eszter repülőjegye 90 OOO Ft,
valamint a kötelező részvételi regisztrációs díja 170 euro. Természetesen ezen túl is kiadással
jár az utazás, hisz a gyermek csak kísérővel vehet részt az eseményen.
A Magyar Nemzeti Bank honlapján a hivatalos devizaárfolyam szerint 2013. november 8-án
egy euro 296,23 Ft. A támogatási kérelemben-a 2013. november 8-ai árfolyamon számolva
- mindösszesen 140 360 Ft szerepel (repülőjegy+ regisztrációs díj).
Ebben az évben egy esetben 150 OOO Ft összegben támogatott az Önkormányzat sportolót, az
egyesületén keresztül, így javasolom, hogy 150 OOO Ft összeget biztosítsunk Sulyok Eszter
részvételére a 2013. évi sakkvilágbajnokságon.

II. Hatásvizsgálat

Az összeg odaítélésével az Önkormányzat jelentős méctékben hozzájárulhat Sulyok Eszter
eddigi sikereinek továbbviteléhez. A nyolcéves kislány számára a világbajnokságon való
részvétel további ösztönzést, motivációt ad az általa választott sportág folytatásához, valamint
Kőbánya hímevét is öregbíti eddigi és várható sikereivel, eredményeiveL

III. A végrehajtás feltételei

A Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban: Sakkszövetség) főtitkára Mészáros Attila írásban
jelezte, hogy a fenti összeget a Sakkszövetség befogadja. A szerződéskötéshez szükséges
adatok rendelkezésre állnak. Ez a támogatási konstrukció magánszemély- a szülők- részére
nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget.

Javasolom, hogy az összeget a Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12.
melléklet 2. sora terhére biztosítsa.

IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2013. november

C!
}.1.
"

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Jegyzo

l. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. . /2013. (XL 21.) határozata
Sulyok Eszter támogatási kérelmének elbírálásáról
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sulyok Eszter
részére a 2013. ev1, Egyesület Arab Emirátusokban megszervezésre kerülő
sakkvilágbajnokságon való részvételhez bruttó 150 OOO Ft összeget biztosít a Magyar
Sakkszövetséggel kötött szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12.
melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartalék) terhére.

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

Feladatkörében érintett:

azonnal
a kerületfejlesztési és külkapcsolati
alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

szakterületért

felelős
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Tárgy: Támogatási kérelem

Sulyok István
1102 Budapest
Füzér u. 30. B/1/47.
+36 309777208
istvan@sulyok.hu

Tisztelt Kovács Róbert Polgármester Úr!
Támogatásukat szeretnénk kérni lányunk, Sulyok Eszter (szül..2005 .. július 10)
sakkvilágbajnokságon való részvételé hez, amit 2013. december 17-29 között Al Ain-ban, az
Egyesült Arab Emirátusokban rendeznek.
Eszter idén nyáron hivatalos korcsoportos (U8) magyar bajnok lett, így ö képviselheti
hazánkat a világversenyen. A rendező ország szövetsége minden ország hivatalos győzteseit
meghívta és vendégü! látja a 12 napos versenyen, így csak a versenyző és kísérő utazási,
illetve a kísérő ott tartózkodási költségeit kell a részvevőknek állniuk. Azonban a költségek még
így is jelentősek, tekintettel a repülő útra, illetve a közel két hetes kint tartózkodásra .. A gyerek
repülőjegye (biztosítással és poggyászjeggyel) 90000Ft. A kötelező részvételi regisztráció 170
euro.
Ennek ellenére mi is fontosnak éreztük, hogy kijuttassuk Esztert a versenyre hisz ez az
első nemzetközi megmérettetés nagyon sokat jelenthet neki.. Ez az élmény hatalmas lökést
adhat neki, olyan motiváló erő ez mely talán egész későbbi sakkpályafutására pozitívan hat
majd.
Jelenlegi egyesülete a PSE (Pénzügyőr Sportegyesület) napi 3 órás magánedzéssei
segíti a versenyre való sikeresebb felkészülést. .Mesteredzői: GM Héra Imre, FM Magyar Ottó.
Az edzők szakmai tapasztalata, mentalitása szavatolja a hatékony, minőségi munkát.
Iskolája, a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola is nagyon készségesen segíti a
gyereket az intenzív edzések miatt kiesett tananyag pótlásában. Tavalyi kiváló tanulmányi
eredménye továbbra sem romlik.
Bármilyen mértékű támogatásért nagyon hálásak lennénk, hisz ez csökkentetné a
családunkra háruló anyagi terhet és segítené egy lelkes kis kőbányai sportoló előmenetelét.
Mellékelten küldöm a gyermek eddigi eredményeit, okleveleinek másolatát és a kérelmet
támogató ajánlásokat.
Kérelmern pozitív elbírálásában bízva, tisztelettel:
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Ajánlás a támogatási kérelemhez

Sulyok Eszter (2005-07 -1 O) 2013 nyarán megnyerte a korcsoportos magyar
sakkbajnokságot. Ezzel a győzelemmel kiérdemelte és jogosulttá vált a 2013 évi
sakkvilágbajnokságon való indulásra, Magyarország képviseletére.
Eszter fejlődése folyamatos volt az elmúlt időszakban, melyet mi sem jelez jobban, hogy
már 2012-ben is a legjobb 7 éven aluli sakkozó lány volt Magyarországon (8 éves
korcsoportban mind rapid, mind a normál játékidejű kategóriában). 2013-ban is folytatva
sikereit, 8-ik életévének betöltését megelőzően a magyar rapidbajnokságban
holtversenyes első, míg a hivatalos normál játékidejű bajnokságot régóta nem látott
előnnyel nyerte meg.
Ezek a sikerek nem következhettek volna be Eszter tehetsége, akaratereje, elhivatottsága,
az edzők magas szintű munkája, és a szülők nem kis ~l~ozatvá!!_?lása n~!~_ü_l: _ _ _ _ __
Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen kiemelkedő tehetség, a megfelelő gondozás esetén, további
dicsőségeket hozhat egyesületének, nemzetközi versenyeken hazájának, a magyar sakk
sportnak. Ezért is döntöttünk úgy, hogy Esztert 2013 augusztusában leigazoljuk, és
segítjük a világbajnokságra történő felkészülésében.
Egy-egy ilyen tehetséges gyermek felkészítése, eljuttatása a világbajnokságra igen
komoly terheket ró az egyesületekre (pluszedzéseket, kell biztosítani a versenyzőknek), a
szülőkre (a gyermekmellé el kell még a szülői felügyelet- útiköltség, szabadságok), mi
tovább az iskolai tanároknak is (a felkészülés miatti hiányzásból eredő pótlások segítése
végett).
Csak a világbajnokságon történő részvétel igen jelentő anyagi terhet (több százezer forint)
jelent egy-egy családnak, melyet alkalmazotti bérből és fizetésből a mai világban nagyon
nehezen gyűjthető csak össze, sokszor támogatások nélkül nem is megy.
Úgy gondoljuk az egyesületnél, hogy Eszter tehetsége, motiváltsága, elkötelezettsége
érdemessé teszi a támogatásra, ezzel is jelentősen javuina a felkészülési lehetősége,
növelve a sikeres szereplés esélyét, Magyarország méltó képviseletét
Kérem a támogatási igény

lehetőségszerinti

Budapest, 2013. szeptember 24.
Tisztelettel:

/-)

Varga Balázs
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Pénzügyőr Sport Egye~91et

Sakk

Szakosztályvezető

vargapse@freemaiL hu
+36 30/210-7677

pozitív elbírálását.

AJÁNLÓLEVÉL

Sulyok Eszter (sz.: Budapest, 2005.07.10. an.: Kótai Gizella, OA.: 72569962410) tanulónk
2012. szeptember Ol-én kezdte meg tanulmányait a Kőbányai Kada Mihály Általános
Iskolában.
A szülők tájékoztatása alapján tudtuk, hogy Eszter rendszeresen jár sakk tanfolyamokra és
versenyekre. Ez a tény azonban nem befolyásolta a tanulmányi munkáját. Fejlett
feladattudattal érkezett az iskolába. Önmagával szemben maximalista, igyekszik a legjobb
eredményeket kihozni magából. Első osztályban a sakkon és az iskolai munkán kívül
tanulmányi versenyeken is jól szerepelt. Összességében az első évfolyamot példamutató
módon végezte el. Az év végi tanulmányi minősítése kiválóan megfelelt volt.
Augusztusban értesültünk róla, hogy Esztert nemzetközi versenyen szeretnék indítani. Az
iskola a versenyre való felkészülést biztosítja. Külön bánásmódban részesül.
A tanulmányi munkáját ugyan olyan intenzitással végzi, mintha minden órán részt venne. Az
anyagat rendszeresen pótolja. Az eddigi dolgozatait - a jelentős megterhelés ellenére mindegyiket ötösre írta meg.
Kitartó munkavégzése, kiemelkedő érdeklődése a tanulmányok iránt és természetesen nem
elhanyagolható értelmi képességei alapján nyugodt lelkiismerettel tudjuk ajánlani a támogatás
megadását.

Budapest, 2013. október 21.
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tanító
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Budapest, 2013. január 28.

a Magyar Köztársaság
20 ll. évi nyílt korcSoportos
egyéni rapid
sakkbajnokságán
a éven aluli
közöttelért

helyezésért

~~
M rti ··
a főbíró r .

Szombathely, 2011. június 12.

!Z~Cit[!·
Pergel László
versenyigazgató

Országos óvodás sakkbajnokság kerületünkben: kiemelkedtek a kőbány ...

Fnss hírek:

Aoró

»

Kőbánya. info

2012.02.25.

Pályázatok ci\il
szervezetcknek a
Kis-Pongrác
lakótelepen

írta: Adám Olga
hétfő,

keresés ...

Budapest, a világ
termálfóvárosa Kőbánya is beáll a
hévízhasznosítók
sorába

Országos óvodás sakkbajnokság
kerületünkben: kiemelkedtek a kőbányai
lányok!
2012. február 06.

l. oldal, összesen: 3 oldal
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Soha ilyen sok ovis gyerek egy versenyen nem ült még asztalhoz. S a kiemelkedő létszámú és színvonalú ovis
mezőnyben a rendező Barcza - Sakk-Ovt csapat ígéretes játékosa Orbán Gyula János szerezte a fiú bajnoki címet, s a

!ilnyok közőtt ts holtversenyes első !ett a "hazai" Sulyok Eszter, egyedUl - a szintén Kőbányán sakkozó - Karácsonyi

Föld alá mennck a
celebek Kőbányán

Kat3t engedve egy hajszállal maga elé.

Rekord iétszám volt az idei óvodások sakkbajnokságani Tóbb, mint 70 óvodás. és és még néhény kísérö versenyzö lilt
asztalhoz az idet e!sö "igazán téli" napon. Sok-sok elszánt szülő és gyerek indult útnak a nagy hó ellenére is akár tobb
száz kilometerről. tgazán komoly rangot adva ezze! 12 éve ehndított kis versenyemnek .) Ezúton 1s köszönarn nekik.
A verseny rangját pedig a Kőbányai Körösi Kulturális Központ által nyújtott kellemes kórülmények csak tovább emelték .)

Kezdődik
kőbánvai

a

termáfvízkutatás!

Megjelent a
Kőbánya .info
februári száma
A ffú döntő, és a győztes: Orbán Gyula János

Az

OVIS

korosztályban csoda lenne, ha mindenki profi lenne, idén

1s

a "ki nem játszott még sakKórával" kérdésre tóbb.

m1nt 20 kéz lendúlt a magasba. úgyhogy biztos, hogy az ovisok egy jelentős része most is ezt a verser.yt választotta első
próbánaK S remélhetőleg a sok hasonlóan kezdő e!lenfé! miatt az induló sikerélményt is meg tudták szerezni a

Ha egy buliban
vagy, te döntesz.
Döntsjól 1

foiytatáshoz!

Ez a mi "kis" saját versenyünk. a Paktom bt Sakk-Ovi a főrendezé a kőbányai székhelyű 8arcza Gedeon SC által
támogatva am1óta csak létezik ez a rendezvény, s létszám tekintetében idén IS kltettUnk magunkért. A mezőny negyede
saját nevelésű - tóbbnyrre kőbányai Újoncból állt, s további kb. tucatnyr gyereket tett ehhez hozza szrntén kőbányai KSC
IS, tehát a résztvevők közel fele érkezett kObanyai óvodábóll S további számos budapesti gyerek mellett Jöttek
résztvevők Szentendrérői,

Tokrö!, Pátyról,

Fótról. TapoleáróL Ajkáról, Rácahnásról, OunaúJvárosról, Gódöl!őről.

Úszóosztálv a
Fekete István
Altalános Iskolában

Pl11svörösvárról, KiSÚJSzál!ásról. KecskemétrőL Keszthelyrol, Kaposvárról, Szegedrö!, Nagykozárró!, DebrecenbőL
HaJdúböszörményböl, Győrből, Szombathelyrö!, Orosházáró!, Ktsvárdáró! (a te!1ess~g igénye n~fkul) szóval, ;gazán az
egész orsz.égbó!l
Oe nem csak létszám hanem eredmény tekintetében is sikeresek voltunk az idei baJnokságon a kor8bb1 éveknél is
nagyobb létszámú és erösebb mezonyben lett bajnok a saját nevelésil Orbán Gyula János 6, 5 ponttal. Messzirő! jött

Tűzifa kőbányai

rászoruJók részére

vetéiyt3rsaft küldve maga mögé szaros csatában·
1. Oroáfl Gyula János 6,5 p. (Budapest), Eszterlánc Magyar-Angol Montessori Óvoda: Earcza - Sakk-Ovi
2. Lenavai Oh vér 6p (Győr) Csigabiga Palota

3. Járó BanJámm 6p (~~agykozár) ~~apkozrotthonos óvoda
4. VidaAron 5,5p (Budaörs) Fari<asréti Pagony Óvoda

Együtthaladók
Kó'bányán

5. Venter Ádám 5,5p (Hajdúböszörmény) Debrecenr Egyetem Gyakorló ÓvadaJa

6 Janecskó Pál Sp {K:sv3rda) Szent LászlóKatolikus Óvoda
{ osszesen 55 fiú

résztvevő)

Elindul a k6hánvai
LÉLEK-progratri

Az érmesek
A lányok rnező~:ye viszont "t-'1etyben" volt s:i<eresr Báí többen - Inkább a fe!nóttek edzők - féltették oket a fiúktól, így
ku!on mezényben rnér";:őztek, a legjobbak sok más ve(senyunkón má( bizonyították hogy ::1

Üj P+ R parkolúk
épülnek Kóbányán

kózot11s B!r-'1ezönyben

lettek volna Így v;sz.ont a i71ány egymassal harcolta vegig a 7 fordulót, s erós Köbánya; s!ker ,cer;:;!<edett

1 Kcrécs·Jny; Kata 6p (Budapest. X.) Zugló! Hétszfnv1rág óvoda KSC
2 Sulyck Esz~er· Sp {Bu:lar:;est X;. Mászóh-a 6voda 8arcza- Sakk~Ov1
3 Palczert

Ha]~~.::;ika

Sp 18u.japest, X;

~v1iCimackó

Kuckój3 Magánóvoda

http:.\nvw.kobanya. info/i ndcx.php?option=com content&viev,=article&id=3 819 :ors ... 2012.02.25.
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