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Bizalmas 
az előterjesztés 4-10. melléklete! 

a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a kőbányai tehetséges sportolók 2018. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 

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 72/2018. (III. 20.) HB határozatával pályázatot írt ki. 

A pályázat célja olyan egyéni és csapatsportágakban kiemelkedő teljesítményt nyújtó kőbányai 
sportolók támogatása, akik országos versenyen 1-6. helyezést, nemzetközi versenyen 1-10. 
helyezést értek el. A pályázati felhívás szerint egy pályázó részére legfeljebb 250 OOO Ft támogatás 
nyújtható. A részvételi fel tételeket a pályázati felhívás tartalmazza, amely az előterjesztés 2. 
melléklete, a benyújtott pályázatokat összefoglaló táblázatot a 3. melléklet tartalmazza. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. 
(II. 23.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) elkülönített keretösszegből a 
Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók egyéni 2018. évi támogatásáról szóló pályázat 
elbírálásáról szóló 209/2018. (VI. 19.) HB határozatával mindösszesen 545 OOO Ft támogatást ítélt 
meg a 2018. június 12-éig beérkezett pályázatok alapján 3 sportoló részére. 
A fennmaradó 1 45 5 OOO Ft terhére a pályázati felhívásban meghatározott 2018. szeptember 3-ai 
véghatáridőig további 7 érvényes pályázat érkezett. 

A pályázatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

Pályázó neve, 
Pályázat tartalma 

Pályázott összeg, Javasolt 
sportág, egyesület teljes költségvetés támogatás 

A svédországi Göteborgban 
2018. szeptember 22-én 

Leiter Anett megrendezésre kerülő svéd nyílt 
170 OOO Ft kyokushin karat.., bajnokságon való részvétel 

1. 
Ippon Kyokushin költségeinek, valamint a 170 OOO Ft 

Karate SE felkészüléshez szükséges 211 600 Ft 

edzőterem bérleti díjának 
fedezése. 

A romániai Sibiuban 2018. 

Pallag Csenge 
október 25. és 28. között 
megrendezésre kerülő IX. 250 OOO Ft 

taekwondo karate 
2. 

SASOK Sport 
Európa Taekwon-do Kupán, 250 OOO Ft 
edzőtáborokban , versenyeken 750 OOO Ft 

Egyesület 
való részvétel költségeinek 
fedezése . 
A portugáliai Santarémben 2018. 

Papp Csongor 
november 16. és 17. között 

65 940 Ft 
,., wado karate 

megrendezésre kerülő 46. 
65 940 Ft .) , 

Európai Wado-kai Karate 
Nóva Sport Egyesület 

Bajnokságon való részvétel 
131 880 Ft 

költségeinek fedezése. 



A portugáliai Santarémben 2018. 

Bíró Boldizsár 
november 16. és 17. között 

András 
megrendezésre kerülő 46. 100 OOO Ft 

4. 
wado karate 

Európai Wado-kai Karate 100 OOO Ft 

Nóva Sport Egyesü let 
Bajnokságon, edzőtáborokban és 227 200 Ft 
versenyeken való részvétel 
költségeinek fedezése. 

Gyovai Rafa Tamás Taekwondo versenyeken való 
186 OOO Ft 

5. 
taekwondo karate részvétel (nevezési díj , szállásdíj , 

186 OOO Ft 
SASOK Sport védőfelszerelés vásárlása) 

221 OOO Ft 
Egyesület költségeinek fedezése. 

Romero Alicia Külfö ldi versenyeken való 
Jennifer részvétel költségeinek és 250 OOO Ft 

6. taekwondo karate kü lfö ldi , illetve hazai 250 OOO Ft 
SASOK Sport edzőtáborokban való részvétel 560 OOO Ft 
Egyesület kö ltségeinek fedezése . 

Pakot Anna 
Az Egyesült Államokban, 

lovastorna 
Tryonban megrendezésre kerülő 

250 OOO Ft 
7. Magyar Póni Klub 

20 18. évi Lovas Világjátékokon 
va ló részvétel költségeinek -

Szövetség/Habs urg 
(utazás, nevezési díj, ló bérlése) 

720 OOO Ft 
Eilika Alapítvány 

fedezése. 

Javasolt támogatás összesen: 1 02 1 940 Ft 

A hét pályázat megfelel a pályázati kiírásnak, Leiter Anett pályázata az előterjesztés 4., Pallag 
Csenge pályázata az előterjesztés 5., Papp Csongor pályázata az előterjesztés 6. , Bíró Boldizsár 
András pályázata az előte1jesztés 7. , Gyovai Rafa Tamás pályázata az előterjesztés 8., Romero 
Alicia Jennifer pályázata az előterjesztés 9., Pakot Anna pályázata az előterjesztés 10. melléklete. 
Az Ippon Kyokushi Karate SE, a Nóva Sport Egyesület és a SASOK Sport Egyesület, valamint 
a Magyar Póni Klub Szövetség/Habsburg Eilika Alapítvány részéről benyújtott, pályázati 
felhívásban szereplő dokumentumok a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztályán megtekinthetők . 

Pakot Anna a pályázatában az adatlapon két befogadó szervezetet jelölt meg: a Magyar Póni Klub 
Szövetséget és a Habsburg Eilika Alapítványt. A pályázati felhívás 4.3. f) pontja alapján a pályázó 
egyesületének vagy sp01tági szakszövetségének nyilatkozata szükséges a támogatás 
befogadásáról. A Magyar Póni Klub Szövetség tájékoztatása szerint a sportegyesület nem fogadja 
be a támogatást (az előterjesztés 11. melléklete), az alapítványi formában működő szervezet pedig 
nem jogosult az önkormányzati támogatás befogadására. A pályázó egyes kötelező mellékleteket, 
az egyesület igazolását an-ól, hogy a sportoló vagy edző az egyesület aktív tagja, és aktív 
sporttevékenységet fo lytat, a versenykiírást, a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi 
igazolását a sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól határidőre nem csatolta a pályázatához. 
A fentiek miatt nem javasolom Pakot Anna sportoló részére a támogatás nyújtását. 

II. llatásvizsgálat 

Leiter Anett az Ippon Kyokushin Karate SE (1102 Budapest, Liget u. 11.) igazolt versenyzője 
kyokushin karate sportágban. Eddigi versenyzői pályafutását számos siker övezte. Diákolimpiai 
bajnok és utánpótlá magyar bajnok. Az U22-es korosztályban két európa-bajnoki második és egy 
harmadik helyezést ért el. A 2016. évi felnőtt magyar bajnokságon II. helyezést, a 2017. évi és a 
2018. évi magyar bajnokságokon első helyezést ért el. Az idei évben a lengyelországi Wroclawban 
megrendezett Európa-bajnokságon V. helyet szerzett. 
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Pallag Csenge a SASOK Sport Egyesület (1108 Budapest, Tavas u. 1/C/a VIII. 78.) versenyzője 
2013 szeptembere óta taekwondo karate sportágban. A taekwondo mellett 2016 novemberétől 
elkezdte a kick-bokszot is, amely sportágban a 2017. évi Európa-bajnokságon I. és III. helyezést 
ért el. Versenyzői pályafutását számos siker övezte. 2016-ban a budapesti Kick-boksz Világkupán 
light-contactban II. és III. helyet szerzett. 2017-ben magyar bajnok lett taekwondo és kick-boksz 
sportágakban. A 2018. márciusban megrendezett Taekwondo Magyar Bajnokságon ifi 
küzdelemben I. helyezést ért el. 

Papp Csongor a Nóva Sport Egyesület (1105 Budapest, Bolgár u. 18.) igazolt sportolója karate 
sportágban wado ágban. A sportoló minden évben részt vesz a Wado Karate Európa-bajnokságra 
kvalifikáló 3 fordulós Wadokai Magyar Bajnokságon és a hazai WKF versenyeken is. Számos 
kiemelkedő eredményt ért el az elmúlt években. A Wadokai Magyar Bajnokságon a felnőttek 
versenyében III. és II . helyezést, a juniorok versenyében I. helyezést é1i el. A Magyar Wadokai 
Karate Szövetség válogatott keretének tagja. 

Bíró Boldizsár András a Nóva Sport Egyesület igazolt versenyzője karate sportágban wado 
ágban. 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is eredményesen képviselte hazánkat az Európa
bajnokságon a csapatversenyben. A Wadokai Magyar Bajnokság fordulóiban rendszeresen 1-III. 
helyezéseket ér el. Az elmúlt három évben folyamatosan eredményesen vett részt a Wado Magyar 
Bajnokságon és a Wado Budapest-Vidék Bajnokságon. A Magyar Wadokai Karate Szövetség 
válogatott keretének tagja. 

Gyovai Rafa Tamás a SASOK Sport Egyesület igazolt versenyzője taekwondo karate sportágban. 
A Kőbányai Szent László Gimnázium 8. osztályos tanulója 2013 óta vesz részt az egyesület 
edzésein. Rendszeresen részt vesz a sportág hazai versenyein, sportbemutatókon és a sport által a 
közösségi munkában. Célja, hogy külföldi versenyeken elindulhasson. Édesanyja egyedül neveli. 
A versenyzéshez szükséges sportruházat és védőfelszerelés beszerzése, a nevezési díj kifizetése, 
valamint a szállásk „ ltség jelentős terhet rónak a családra. 

Romero Alicia Jennífer a SASOK Sport Egyesület igazolt sportolója taekwondo karate 
sportágban. A magyar válogatott tagjaként számos Európa- és Világbajnokságon eredményesen 
képviselte hazánkat és a X. kerületet. Egyetemi tanulmányai mellett sportol. A versenyekre való 
felkészülés költségeit, az edzőtáborok részvételi díjait, az előírt sportruházat és a sportfelszerelés
vásárlás költségeit csak részben tudják fedezni a szülei. 

Pakot Anna a Magyar Póni Klub Szövetség (6044 Kecskemét, Szarkás 460/a) igazolt lovastorna 
versenyzője. Hat éve rendelkezik első osztályú minősítéssel, válogatott versenyző. Az elmúlt két 
évben nemzetközi versenyeken II. , V. és VIII. helyezéseket ért el. Idén a kaposvári Nemzetközi 
Lovastorna Versenyen párosban II . helyezést ért el. 

A támogatások odaítélésével Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önk rmányzat) hozzájárul a tehetséges fiatal sportolók további sikereihez, akik így 
versenyeredményeikkel Kőbánya hírnevét öregbítik. A sportolók és családjuk részére az 
önkormányzati támogatás nagy segítséget jelent mind a felkészülésben, mind a versenyeken való 
részvételben. 
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III. A végrehajtás feltételei 

A kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának pályázati felhívásáról szóló 72/2018. (III. 
20.) HB határozat 2 millió forint keretösszegről döntött, amelyből 1 455 OOO Ft a Rendelet 13. 
melléklet 22. során rendelkezésre áll. 

A támogatásokat a sportegyesületekkel kötött támogatási szerződéssel biztosítja az Önkormányzat 
az egyesületek befogadó nyilatkozata alapján. 

A támogatások fo lyósításának feltétele, hogy a sportegyesületek a 2017. évről szóló 
beszámolójukat, az eredménykimutatásukat és kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, 
valamint közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági 
Hivatalnál letétbe helyezzék. 

Az előterjesztés 4- 10. mellékletei személyes adatot tartalmaznak, ezért nem tehetők közzé a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23 .) önkormányzati rendelet 16. § ( 5) bekezdése 
alapján, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésére is. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. szeptember „ f ~ · ". 

Dr. S a ó Krisztián 
jegyző 

pontból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

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

. . ./2018. (IX. 18.) határozata 
a kőbányai tehetséges sportolók 2018. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága megállapítja, hogy a tehetséges sportolók egyéni támogatására kiírt 
pályázati felhívásra beérkezett hét pályázatból hat érvényes. Pakot Anna pályázata érvénytelen a 
támogatást befogadó sportszervezet és a benyújtandó mellékletek hiánya miatt. 
2. A Humánszolgáltatási Bizottság a tehetséges sportolók egyéni támogatására kiírt pályázat 
alapján az 1. mellékletben meghatározott sportolók javára a megjelölt szervezeteknek támogatást 
nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
5/2018. (11. 23 .) önkormányzati rendelet 13. melléklet 22. sora terhére összesen 1 021 940 Ft 
összegben. 
3. A Humánszolgáltatási Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás 

végrehajtására, a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtételére, valamint a támogatási szerződések aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

1. melléklet a . ../2018. (IX. 18.) HB határozathoz 

Tehetséges sportolók egyéni támogatása 

A B c 
1. A pályázó neve Támogatott szervezet Támogatási összeg 

2. Leiter Anett Ippon Kyokushin Karate SE 170 OOO Ft 
3. Pallag Csenge SASOK Sport Egyesület 250 OOO Ft 
4. Papp Csongor Nóva Sport Egyesület 65 940 Ft 
5. Bíró Boldizsár András Nóva Sport Egyesület 100 OOO Ft 
6. Gyovai Rafa Tamás SASOK Sport Egyesület 186 OOO Ft 
7. Romero Alicia Jem1ifer SASOK Sport Egyesület 250 OOO Ft 
8. Összesen 1 021 940 Ft 
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2. melléklet az e l őterjesztéshez 

A Köbányai Önkormányzat pályázatot 
ír ki tehetséges kőbányai sportolók egyéni 
támogatására. 

1. A pályázat célja: 
A pályázat célja a kerületben élő vagy sportoló tehetséges versenyzők felkészülési feltételeinek 
javítása, versenyeken, bajnokságon való részvételük támogatása. 
Ennek érdekében a pályázat témakörei: 
a) nemzetközi versenyen való részvétel költségei (nevezési díj, szállás, utazás, szállítás), 
b) versenyre való felkészüléshez szükséges bérleti díjak (uszoda, pálya, terem stb.), 
e) versenyeken köte lező speciális sportfelszerelés és sporteszköz beszerzése. 

2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 2 OOO OOO Ft 

3. Egy pályázó által elnyerhetö támogatás: legfeljebb 250 OOO Ft 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 
4.1. A pályázaton az a sportoló vagy felkészítő edző vehet részt, aki 

a) Kőbányán legalább 1 éve bejelentett lakcímmel rendelkezik, vagy 
b) Kőbányán székhellyel, telephellyel rendelkező sportegyesületben versenyez, vagy lát el edzői 

feladatokat és 
e) a sportoló vagy az edző által felkészített sportoló (csapat) az adott sportági szakszövetség által 

a 2016 és 2017 évben szervezett országos bajnokságon 1-6., illetve nemzetközi versenyen 1-10. 
helyezést ért el. 

KŐBÁNYA 
az elö varos 



A sportoló vagy edző mint természetes személy sportegyesülettel (befogadó 
szervezet) együtt pályázhat, a támogatási összeg a sportegyesületnek kerül 
folyósításra. 
4.2. A pályázaton nem vehet részt, aki: 

a) olyan sportegyesület tagja, amely a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. 
01. 23.) önkormányzati rendelet alapján részesül működési célú 
támogatásban vagy 

b) diáksport egyesület <DSE) formában működő szervezet tagja. 
4.3. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet 

benyújtani, amelyen az alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább 
felsorolt iratokat kell csatolni: 
a) a pályázó sportoló vagy edző neve, címe, telefonszáma. e-mail címe 

(kiskorú sportoló esetén a szülő telefonszáma, e-mail címe), 
b) kőbányai lakcímmel rendelkező esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

másolata. 
e) a pályázó egyesü letének igazolása arról, hogy a sportoló vagy edző az egyesület tagja, és aktív 

sporttevékenységet folytat, 
d) a pályázó egyesületének adatai, képviselő e-mail címe. telefonszáma, 
e) a sportági szakszövetség igazolása a pályázó eredményeiről, 
f) a pályázó egyesületének vagy sportági szakszövetségének nyilatkozata a támogatás 

befogadásáról, 
g) a támogatni kért tevékenység részletes leírása legfeljebb egy oldal terjedelemben, 
h) nemzetközi versenyen való részvétel esetén versenykiírás, 
Da támogatni kért költségek részletes leírása, költségvetés készítése (bevételek és kiadások 

tervezése. önerő és a kért támogatás összege), 
j) nyilatkozat arról, hogy 

ja) a támogatást befogadó szervezetnek nincs köztartozása, illetve nem áll fenn tartozása az 
Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben. 

jb) a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás vagy 
egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban. 

jc) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e, 
k) a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület 

nyilvántartásban lévő adatairól, 
Da sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata, 
m) az előző évről szóló beszámoló Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezéséről 

szóló igazolás'. 
4.4. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
4.5. A támogatási időszak: 2018. január 1.- 2018. december 31. 

S. A pályázható költségek: 
a) Nemzetközi versenyen való részvétel költségei 

aa) nevezési díjak, utazás és szállásköltségek, szállítási költségek (ebben a kategóriában a 
versenykiírás is a pályázat kötelező melléklete), 

ab) a versenyt előkészítő edzőtáboron való részvétel költségei: programok, utazási és 
szállásköltség. 

b) Versenyre való fe lkészülés 
A felkészüléshez szükséges bérleti díjak (pl. uszoda, pálya, terem). 
Az elszámolásnál a bérleti szerződés másolatát mellékelni kell. 

e) Sportfelszerelés és sporteszköz beszerzése 
A pályázó versenyzéséhez szükséges, sportágához kapcsolódó 
speciális sportfelszerelés, sporteszközök vásárlása. javítása, felújítása. 

' A támogatási szerzödés megkötéséig pótolllató. 
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6. A pályázati összeg nem használható fel: 
a) jutalmazásra, bérkifizetésre. 
b) étkezésre. reprezentációs költségekre, 
e) egyéb személyi jellegű kiadásokra. 
d) saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására. 
e) közterhek megfizetésére. 

7. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 
A pályázatokat 2018. szeptember 3-án (hétfő) 17:00 óráig folyamatosan 
lehet benyújtani 
a) az elektronikus azonosítással rendelkező szervezeteknek az e-papír 

szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre. 
b) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon 
(1102 Budapest, Szent László tér 29.) vagy 

e) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolatí Osztálynak 
címezve az 1102 Budapest. Szent László tér 29. címen. Postai benyújtás esetén a pályázatnak a fenti 
határidő i g meg kell érkeznie a Hivatalba. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a 361 4338 227-es telefonszámon, vagy a 
HanzikAgnes@kobanya.hu e-mail címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti e-mail címen, vagy 
letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható. 

8. A pályázat elbírálásának menete: 
A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. Az adatlap hiányos kitöltése 
érvénytelenséget eredményez. A Hivatal szükség esetén a mellékletek tekintetében egy alkalommal 
elektronikus hiánypótlási felhívást ad ki, határidő megjelölésével. A hiánypótlási határidő 
meghosszabbítására nincs lehetőség. 

A pályázatokat a Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága a 2018. júniusi és októberi ülésén 
bírálja el a keretösszeg erejéig. A Hivatal a döntést követően 2018. június 30-ig, illetve szeptember 
30-ig e-mailben értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes pályázó egyesületével vagy 
sportági szakszövetségével az Önkormányzat támogatási szerződést köt. 

9. Az elszámolás módja. határideje: 
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok 
számolhatók el, melyek kiáll ítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakra esik, és 
melyek pénzügyi teljesítése a támogatási határidő végéig megtörténik. 

A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 2019. 
január 15-éig kell elszámolni. 

A sportegyesület a támogatás lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével 
együttműködni, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni. A pályázó a fel nem használt vagy 
nem szabályosan fe lhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni. 

ki,%:)~ ~<J-
Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere 
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Kőbányai tehetséges sportólok egyéni támogatása 2018. II. félévi pályázatok 3. melléklet az e lőterj esztéshez 

Név és sportszervezet Teljes összeg Önerő 
Igényelt 

Támogatás célja Eredmények Javasolt támogatás 
támogatás 

Leitcr Anett 
A 2018. szeptember 22-én megrendezésre U22 EB 2. és 3., 

1. 
lppon Kyokushin Karate SE 

211 600 Ft 41 600 Ft 170 OOO Ft kerü lő svédországi nyílt karate bajnokságon Magyar Bajnokság 2. és 1. 170 OOO Ft 
való részvétel. Felnőtt EB 5. 

Pallag Csenge 
A 2018. október 25 -28. között megrendezésre Nemzetek Kupája 3., 

2. 
SASOK Sport Egyesület 

750 OOO Ft 500 OOO Ft 250 OOO Ft kerülő mmániai nemzetközi Taekwondo Kick-Box Világkupa 3., 250 OOO Ft 
Európa kupa (gyermek és kadett) Magyar Bajnokság 1. 

Papp Csolígor 
A 2018. november 17- 18. között Junior Wadokai Világkupa 3. 

3. 131 880 Ft 65 940 Ft 65 940 Ft megrendezésre kerülő portugáliai 46. Európa Wadokai Magyar Bajnokság 65 940 Ft 
Nóva Sport Egyesület 

Wadokai Karate Bajnokság 1., 2. , 3. 

A 2018. november 17-18. között 
Wadokai Magyar Bajnokság 

4. 
Bíró Boldizsár András 

227 200 Ft 127 200 Ft 100 OOO Ft megrendezésre kerü l ő portugál iai 46 . Európa 
1., 2. , 3. 

100 OOO Ft 
Nóva Sport Egyesület Wado Budapest-Vidék 

Wadokai Karate Bajnokság 
Bajnokság 1. , 2. , 3. 

Gyovai Rafa Tamás 
Taekwondo versenyeken való részvétel Magyar Bajnokság 1. 

5. 
SASOK Sport Egyesület 

221 OOO Ft 35 OOO Ft 186 OOO Ft (nevezési díj , szállásdíj, védő felszerelés 7th Tigers Cup 1. 186 OOO Ft 
vásár lása) költségeinek fedezése. Spirit Open 2. 

Külföldi versenyeken való részvéte l Taekwondo Országos 

6. 
Romcro Alicia Jennifer 

560 OOO Ft 310 OOO Ft 250 OOO Ft 
költségeinek és külföldi il l. , hazai Bajnokság 1., 2., 3. 

250 OOO Ft 
SASOK Sport Egyesület edzőtáborokban való részvétel kö ltségeinek Országos Magyar Bajnokság 

fedezése. 1., 3., EB 1. 

Pakot Anna Az Egyesült Államokban, Tryonban Lovastorna versenyek 

7. 
Magyar Póni Klub 

720 OOO Ft 470 OOO Ft 250 OOO Ft 
megrendezésre kerü lő 2018. évi Lovas (Pezinok) 5., 8. A pályázat 

Szövetség/Habsburg Eilika Világjátékokon való részvétel költségeinek Nemzetközi Lovastorna érvénytelen 
Alapítvány (utazás, nevezési díj , ló bérlése) fedezése. verseny (Kaposvár) 2. 

Összesen 2 821 680 Ft 1 549 740 Ft 1 271 940 Ft 1 021 940 Ft 



11. mell éklet az előterjesztéshez 
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Nagy Attila ----~-..................... _ ........................................................................................... .. 

Feladó: 
Küldve: 
Címzett: 
Tárgy: 

Magyar Póni Klub Szövetség <info@poniklub.hu> 
2018. szeptember 6. 9:02 
Nagy Attila 
Fwd: Pakot Anna támogatás iránti kérelma 

---------- ForwaJded message ---------
From: Magyar Póni Klub Szövetség <i11fo@.12oniklub.hu> 
Date: 2018. szept. 6. , Cs, 8:53 
Subject: Pakot Anna támogatás iránti kérelma 
To: <nagy.attila(ii),kobanya.hj._1_> 

Tisztelt Nagy Attila! 

A Magyar Póni Klub Szövetség :lnökségi határozata értelmében Pakot Anna Kőbánya Önkormányzatához 
beny1\jtott támogatás iránti kérelmét nem áll módunkban befogadni . 
lndoklásunk a következő : A pályázatról csak a beadási határidő lejárta után értesültünk, így annak 
előkészítéséhez érdemben nem tudtunk hozzájárulni. Az esetlegesen elnyert támogatás elszámolásáért 
folelősséget nem tudunk vállalni. 

Üdvözlettel , 
Fáró Mirella 
Magyar Póni Klub Szövetség 




