
26':+ .·számú előterjesztés 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
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Előterjeszt és 
a Humánszolgáltatási Bizottság részére 

a kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága ( a továbbiakban: Bizottság) a kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú 
támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 84/2019. (III. 19.) HB határozatával pályázatot írt 
ki 2 OOO OOO Ft keretösszeggel a kőbányai sportegyesületek 2019. január l-jétől 2019. december 
31-éig terjedő időszakban szervezett sportprogramjainak a támogatására. A pályázóként 
elnyerhető támogatás maximális összege 250 OOO Ft. A pályázati felhívásban meghatározott 
határidőre - 2019. április 23 . 16.00 óra - 11 érvényes pályázat érkezett. A pályázatok részletes 
anyagai megtekinthetőek a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály 

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán. 

A pályázat célja a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 
működési feltételeinek javítása, utánpótlás-nevelésének segítése, versenyek, bajnokságok 
megrendezésének támogatása. Ennek érdekében a pályázat témakörei: 
~ saját sportesemények rendezése, 
~ nem saját rendezésű versenyen, bajnokságon történő részvétel, 
~ sportszakember-képzés, továbbképzés, 
~ sporteszközök vásárlása, 
~ bérleti díjak. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a pályázatot benyújtó tagszervezet nevét, a pályázott tevékenységet, 
a felnőttkorú és az utánpótláskorú kőbányai lakcímű, vagy kőbányai tanulói jogviszonnyal 
rendelkező tagok létszámát. A benyújtott pályázatok alapján a táblázat továbbá tagszervezetenként 
tartalmazza a pályázott, valamint a javasolt támogatási összegeket a pályázati feltételekre és a 
felosztható pályázati keretre tekintettel. A tagszervezetek támogatására rendelkezésre álló 
2 OOO OOO Ft tizenegy szervezet közötti felosztását az alábbiak szerint javasolom: 
Ssz. Pályázatot benyújtó neve, pályázott tevékenység, Pályázott összeg Javasolt tátnogatás 

kőbányai illetőségű tagok létszáma (Ft) (Ft) 

1. 
Barcza Gedeon Sport Club 

250 OOO 140 OOO 
nevezési díjak, szállásdíjak, busz bérleti díj ; 28 fö 

2. 
Big-Bem Táncsport Egyesü let 

250 OOO 200 OOO 
bírói és orvosi díj, érem, kupa; 32 fö 

3. 
Biofit Sportegyesü let 

250 OOO 175 OOO 
versenyengedélyek, nevezési díjak, szövetségi tagdíjak; 24 fő 

Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesü let 
4. orvosi szűrővizsgálat díja, busz bérleti díj , egységes sportruházat 250 OOO 175 OOO 

(póló) beszerzése; 126 fő, 

5. 
Grácia Fair Sport Egyesü let 

250 OOO 175 OOO 
versenyengedélyek, nevezési díjak; 15 fö 

Kőbánya i Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 

6. 
Teke, Tenisz, Természetbarát szakbizottságai 

250 OOO 210 OOO 
csoportos utazási költség, csoportos BKV jegy, érem, serleg, térkép, 

tekepálya bérleti díja; 97 fő 

Lombik Technikai Sportok Egyesü lete 
7. bírói díjak, nevezési díj , játékengedélyek, szövetségi tagdíjak, pálya 230 OOO 130 OOO 

bérleti díjak; 30 fő 

8. 
Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesü let 

250 OOO 220 OOO 
terembérleti díj ; 78 fő 



9. 
Nóva Sport Egyesület 

200 OOO 190 OOO 
sporteszköz beszerzés; 53 fő 

10. 
SASOK Sportegyesület 

250 OOO 210 OOO sportcsarnok bérleti díj a; 74 fö 

1 1. 
Sutemi Harcművészeti Sportegyesül et 

230 OOO 175 OOO 
terembérleti díj , nyári edzőtábor költségei ; 23 fő 

Összesen: 2 660 OOO 2 OOO OOO 

A határidőben benyújtott pályázatok - mellékletek nélkül - a fenti táblázat szerinti sorrendnek 
megfelelően az előte1jesztés 2-12. mellékletei . 

II. Hatásvizsgálat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
pályázati támogatással elősegíti a Kőbányán már hagyományosan, régóta működő kis 
sportszervezetek céljainak megvalósítását figyelembe véve a kerületi sportági prioritásokat. Az 
elnyert támogatási összeg változatos módon, a sportszervezetek igényei szerint járul hozzá 
működési feltételeik javításához. 

Ill. A végrehajtás feltételei 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 13 . § (8) bekezdése alapján a Bizottságnak rendelkezési jogkörébe utalt 
tartalékra kiírt pályázat elbírálását követően a Bizottság dönt az előirányzat módosításáról. 
A kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatására 2 OOO OOO Ft a Rendelet 12. 
melléklet 20. során rendelkezésre áll. 

A pályázaton elnyert támogatási összeget támogatási szerződés megkötését követően biztosítja az 
Önkormányzat a sportszervezetek számára. A támogatás folyósításának feltétele: 

1. a sportegyesület a 2018 . évről szóló beszámolóját, az eredménykimutatást 
(eredménylevezetés) és kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, valamint közhasznú 
szervezet esetében a közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezze, 
és ezt az Önkormányzatnak igazolja; 

2. a sportegyesület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pont c) alpontjában meghatározott, a civil szervezet részére az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § ( 6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez előírt átláthatósági 
nyilatkozatot benyújtsa az Önkormányzat részére; 

3. a szervezetnek ne legyen lejárt tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési 
szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társasággal szemben. 

A pályázaton támogatott sp01iszervezeteknek a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 15-
éig kell elszámolni. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt hat~ tot. r (:' 

Budapest, 2019. május „0 · " ~ 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

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

.. ./2019. (V. 14.) határozata 
a kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága megállapítja, hogy a kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú 
támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett 11 pályázatból 11 érvényes. 

2. A Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatására 
kiírt pályázat alapján az 1. mellékletben meghatározott sportszervezeteknek nyújt támogatást a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 
(II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 20. sora terhére összesen 2 OOO OOO Ft összegben. 

3. A Humánszolgáltatási Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás 

végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 

4. A Humánszolgáltatási Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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1. melléklet a .. ./2019 (V. 14.) HB határozathoz 

A B 

1. Tagszervezet neve, támogatott tevékenység Támogatási 
összeg 

2. 
Barcza Gedeon Sport Club 

140 OOO Ft nevezési díjak, szállásdíjak, busz bérleti díja 

3. 
Big-Bem Táncsport Egyesület 

200 OOO Ft bírói és orvosi díj, érem, kupa 
Biofit Sportegyesület 

4. versenyengedélyek, nevezési díjak, szövetségi 175 OOO Ft 
tagdíjak 

Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület 
5. orvosi szűrővizsgálat díja, busz bérleti díja, egységes 175 OOO Ft 

sportruházat (póló) beszerzése 

6. 
Grácia Fair Sport Egyesület 

175 OOO Ft 
versenyengedélyek, nevezési díjak 

Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek 
Szövetsége 

7. Teke, Tenisz, Természetbarát szakbizottságai 210 OOO Ft 
csoportos utazás költségei, csoportos BKV-jegy 

vásárlása, érem, serleg, térkép, tekepálya bérleti díja 
Lombik Technikai Sportok Egyesülete 

8. bírói díjak, nevezési díjak, játékengedélyek, 130 OOO Ft 
szövetségi tagdíjak, pályabérleti díjak 

9. 
Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület 

220 OOO Ft 
terembérleti díj 

10. 
Nóva Sport Egyesület 

190 OOO Ft 
sporteszköz beszerzése 

11. 
SASOK Sportegyesület 

210 OOO Ft 
sportcsarnok bérleti díja 

12. 
Sutemi Harcművészeti Egyesület 

175 OOO Ft 
terembérleti díj , nyári edzőtábor költségei 

13. Összesen: 2 OOO OOO Ft 

4 



- 2. melléklet az előterjesztéshez 
Kt"Of ~ '' L._1 f) ( Jt.rf/ cl "-<-' ---~ -, -, ( ,7 \ 

PÁLYÁZATI ADATLAP KŐBÁNYA 
Kőbányai sportegyesületek 2019. évi támogatására 

1. A pályázó adatai - --···---------- - -··------ -
A pályázó szervezet neve, Barcza Gedeon Sport Club 

- --·~ .. ·- - -·-
Székhelye: 1106 Budapest Hárslevelű u. 12/4. 

- ---··----
Adószáma: 18157224-1--42 

Képvi selő neve: Grimm György 
-------·-·--·-····-- ·--·--·---·- --- - - - --- --- -------- -·--- ---·-- ----
Telefonszáma: 30/7739944 E-mail címe: grimm@bgsc.hu 

·-------------- - ---- ----- ---
Bírósági bejegyzés dátuma: 1992.04.22 Száma: PK 68381/1992 

--·-··--- -··---·---·---- - - -
Közhasznúsági fokozata:!0 nincs [J közhasznú 

~ !D kiemelten közhasznú 
- -------- - - - --· - - --- - ----------------

A szervezet nankszámláJát vezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank 
------··-- --- - · - - -----·-- -----

Bankszámla száma: 10404089-40815808-00000000 

A pál_yázati cél megvalósításáért Grimm György 
fe lelős személy neve: ··-····-·---- ----- -- -------
A pá!yázati c~I megvalósf!ásáért 3017739944 

_ fele lős szernely telefonszama: ---- - -·---·-····-·---·--- --------------- - - ------

11. Az egyesület taglétszáma összesen 

Az egyesülettJen foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma (tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen): 

Kőbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző: 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2019. december 31-éig a 18. életévüket betöltik) 

es~-·-1 
l _ 2~ ____ ] 

!<óbányai lakcímmel rendelkező fel nőtt korú tagok száma (tagjegyzék alapján): [ -----;,--] \_~, 
; 1'5 l) 'Í .. ' 

··) ··-------------·-·- (.,; / . 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tuclatában kijelentem. hogy 
a) a pályazatban rnegaclott adatok és Információk a valóságnak megfelelnek, 
b) a szervezetnek nincs köztartozása. a szervezet nem áll végelszámolás, vagy felszámolás alatt. vele szemben csődeljá rás . 

vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs tolyarnatlJan, 
e) a szervezetnek nincs az Önkormányzattal. önkormányzati költségvetési szervvel és az Önkormányzat l<izárólagos 

tulajdonában lévő gazdasági társasággal szemben tartozása. 
d) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósitásával azonos célra. 

I 

e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményel<et biztosltja a nagycsaláclosol< részére, 

fl a szervezet a 2019. évi tagdíjat a Köbányai Sportszövetségnél befizette ~ igen 1·- nem \ {)- \) · 

g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási Joggal renclelkezlk·e. '·· igen .f?' nem /,,,, .... , 

h) a pályázó 2019-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat a Ital nyújtott támogatásban. i7 igen V nem/ __ .,,.----) ;t--~i_ ·-· 
i) a pé'!lyázó 2019-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: ~ Igen fi7' nen;-· /}./ 

, /,I 
Kötelezettséget válla lok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Föváros X. kerulet Kőbánya i önkormányzilÍ( 
felé a támogatási szerződésben rögzített llatáridöig elszámolok. 

Budapest, 2019 _ éprilis 18· 

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat KŐBÁNYA 
iJ.1 l! k) v :ti C~· 
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--··-···--··- --·--·- --- -·· ---- ·--····------- ---··------···--··-- ···-·- ---·----· 

A pályázó neve: Barcza Gedeon Sport Club 
- -------------------- ·------ -----

Ill. A pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása és a 2019. évre tervezett 

programok ismertetése (legalább egy oldal) ----··-··--·-·--··- -··---·--------·-·-·-----
A Barcza Gedeon SC - testvércsapatával a BEAC-cal együtt - az ország legnagyobb utánpótlás nevelö műhelye 1987 
óta. 
Minden évben közel 200 gyerekkel foglalkozunk és mindenhol mi indítjuk a legtöbb versenyzőt. Tavaly is az ifjúsági 
pontverseny élmezőnyében végeztünk és ezt idén is szeretnénk megismételni. 

A saját rendezésű országos óvodás bajnokságtól kezdve az egyetemisták országos bajnokságáig mindenhol jelen 
vagyunk a szervezésben is évtizedek óta. 
Ehhez rengeteg időre-energiára-pénzre van szükség, amit lelkes vezetőinkkel és számtalan aktivista beszervezésével 
teljesítünk. 

Idén a következő három korcsoportos bajnokságon kívánunk kiemelt létszámmal és fontossággal indulni: 

Április 17-20. Hajdúböszörmény - Országos egyéni és rapidbajnokság 
Június 21-28. Balatonlelle - Magyar korcsoportos egyéni bajnokság 
Október 28-31 . - Budapest- Országos ifjúsági és gyermek csapatbajnokság 

(Az áprilisi Hajdúböszörményi verseny kiírását csatoltuk, a júniusi és az októberi versenyek kilrása még nem történt 
meg - azokat pótolni fogjuk.) 

2019-ben is szeretnénk eleget tenni nemzetközi meghívásainknak: 

Június elején Szerbiában rendeznek nemzetközi ifjúsági versenyt. 
Június végén a szlovákiai Liptószentmiklóson rendezendö nemzetközi ifjúsági csapatversenyre van meghívásunk. 
Augusztus elején lengyel barátainknál fogunk tervezetten vendégeskedni. 
Augusztus végén pedig Erdélyben várják csapatunkat. 

Néhai szakosztályvezetönk emlékére pedig ősszel már negyedízben kívánunk nagy nemzetközi sakktomát szervezni: 
IV. Ádám György ifjúsági nemzetközi emlékverseny néven. 

-----········-------------- -------------·······-·--

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat KŐBÁNYA 
i1 ! t:lú V<J„Ú.."> 
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- - -·--····---
A Barcza Gedeon Sakk Club 1987-ben alakult utánpótlás-nevelési céllal, s ezt a törekvését máig megtartva, az ország 
legrégebbi ifjúsági sakkegyesülete. 
Az elmúlt három évtizedben - kivétel nélkül - minden országos és budapesti bajnokságon a legnépesebb létszámmal 
vettünk részt, ami általában 40-50 gyeITTJek, legmagasabb szintű versenyeztetését jelenti. Ez a tervünk idén is. 
Szerencsére azonban nem csalt az életkorunkkal és gyermekszámunkkal sikerül kitünnünk, hanem a minőségi 
munkával is. Büszkén elmondhatjuk magunkról, hogy a rendszerváltás utáni időszakot figyelembe véve a mi játékosaink 
nyerték hazánkban a legtöbb - sok száz - korcsoportos és diákolimpiai bajnoki címet! Bízunk az idei hasonló 
folytatásban. 
Ezt elsősorban összeszokott, kiváló szakembergárdánknak köszönhetjük, akik több mint 25 éve folyamatosan fedezik 
fel és képzik tovább a tehetséges. sakk iránt érdeklődő fiatalokat. Oktatóink és szakedzőink az iskolai sakk-szakköröktöl 
kezdve a mesteri színt eléréséig nevelik-oktatják-képzik a kicsiket és nagyokat, s ennek a munkának a gyümölcse. hogy 
30 év alatt három felnőtt olimpikon (köztük érmes is), számos magyar bajnoki címmel rendelkező válogatott, valamint 
korcsoportos Európa-bajnoki és világbajnoki dobogós versenyzőnk. 
Az idei tanévben is - az iskolákkal való jó kapcsolat miatt - taglétszámunk komoly mértékben növekedhet (ami 
természetesen az egyik alapcélkitűzésünk) , gyerekedzéseinken sokszor egy gombostűt sem lehet leejteni. ami nagy 
öröm számunkra! A gyerekek versenyeztetését zökkenőmentesen tudjuk biztosítani, hiszen 20 éve a mi klubunk rendezi 
hazánkban a legtöbb gyerektornát! 
Az óvodások bajnokságát mi találtuk ki és valósltjuk minden év januárjában, s ez így lesz most is. Emellett folyamatosan 
szervezzük az évente 10 fordulóból álló Sakksuli Kupa tornasorozatot, ahol a kezdöktöl az ifikor végéig mindenki talál 
magának versenyzési lehetőséget. 
Indulunk a fővárosban megrendezésre kerülő magyar gyermek- és ifjúsági csapatbajnokságon is, és mindkét 
kategóriában előkelő helyen szeretnénk végezni! Részt veszünk nagyszabású sportágválasztók és sakkfesztiválok 
rendezésében is, mint pl. a Magyar Sakkhagyományokért Fesztivál. Az év - számunkra legfontosabb és óriási 
szervezőmunkát igénylő - sakktomája az őszi Ádám György emlél<verseny, melyeket Kispesten rendezünk, barátunk és 
néhai vezetőnk tiszteletére. Erre a jelentős díjazású eseményre hat-hét országból érkeznek csapatok, ami a magyar 
ifjúsági sakkozás történetében - egyesületi szinten - még sosem fordult elő! Emellett hat kerületben!!! (Kőbánya , 
Kispest, Soroksár, Ferencváros, Budafok és az 1. kerület) mi rendezzük a diákolimpiákat a téli hónapokban, ami szintén 
nagy odafigyelést és szakértelmet követel, de több nemzetközi és országos versenyblrónk megbirkózik az efféle 
feladatokkal is. Csak úgy, mint a tavaszi három nagy rapidtorna (Egyetemisták és Főiskolások bajnoksága, Gazdagrét 
Kupa, MKKSZ Kupa) rendezésével, amit szintén évtizedek óta mi hozunk tető alá. Ezeken az eseményeken ifjúsági 
korú versenyzőink összemérhetik erejüket felnőtt sakkozókkal is, ami ebben a műfajban nem túl gyakori. 
Versenyjátszmák tekintetében negyedszáza gyerekgárdákkal veszünk részt egész évben a budapesti felnőtt 
csapatbajnokságon. ami nagyszerű iskola a fejlődés szempontjából. A nyári hónapokban 1993 óta megszakltás nélkül 
sal<ktáborokat szervezünk, s ezeknek az a kuriózuma, hogy soha, sehol nem kell nyilvánosan meghirdetnünk, mivel 
saját gyerektagjainkból is telt házzal működik ez a csapatszellemet összekovácsoló és egyben felkészítő esemény! 
Az általunk kinevelt ifjúsági sakkozók további pályafutását is figyelemmel kísérjük és egyengetjük. Nálunk ez nem okoz 
különösebb problémát, mivel a kezdetek óta a BEAC sakkszakosztályának leánycsapata vagyunk. Ez a nevelő és 
fogadó egyesület közötti - szoros és mindenki érdekeit egyaránt szolgáló - együttmüködés teszi, hogy a kiugróan 
tehetséges gyerekeket az NB-s osztályokban üelenleg Barcza-BEAC néven) játszó gárdánkba irányítjuk tovább -
legtöbbször vendégjátékosként. 
Mindezekhez és a foglakozások megtartásához természetesen állandó "hazai pálya" bérlésére van szükségünk, ami a 
jelenleg Újbudán, Budafokon, Kispesten és Kőbányán valósul meg. 
A rendszeres kapcsolattartás és tájékoztatás érdekében megújítottuk és állandóan frissítjük honlapunkat, ami a 
http://www.bgsc.hu/ címen érhető el. 
A fentiekből is jól látható, hogy kiemell1edően hosszú ideje és széleskörüen foglalkozunk az ifjúsági neveléssel, 
fiataljaink hazai és nemzetközi versenyeztetését folyamatosan biztosítjuk, ám az ifikor elhagyása után sem engedjük el 
kezüket, számítunk játékukra, illetve (csapat)vezetői feladatokkal bízzuk meg őket. 

______ ........ ____ .... _, ___ _ 
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- - ·- -·-··-··- -·-- - ·-··-·--····-·-·--····----- ----·-··- - -------- - - --··------·-- -- ----- --·- --
A pályázó neve: Barcza Gedeon Sport Club 

IV. A támogatás célja. a támogatni kért tevékenység részletes bemutatása 
(legfeljebb egy oldal) 

··--- ---- ------------- --- ---- ---------
A versenyeken való részvételi költségek {nevezés, szállás, étkezés, utazás) a nagy létszámú csapatainkra való 
tekintettel rendkívüli anyagi megterhelést jelent egyesületünknek. 

A nevezési költségek kikerülhetetlenek. 

A szállás és étkezés kiválasztásakor igyekszünk költségtakarékos megoldásokat választani, ami egyes esetekben a 
szervezők által felajánlott kedvezményes csomagokat jelentik, néhány más esetben viszont csak saját szervezéssel 
tudunk élni. 

A belföldi és a külföldi versenyek esetében egyaránt jelentős közlekedési költséggel kellett korábban is, és idén is 
számolnunk. 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőségünk lenne - szerződéskötés mellett - egy rendkívül kedvezményes árú 
kisbusz bérlésére, mellyel nem csak a célhelyszínre való eljutásunk oldódna meg, hanem a sok esetben szintén nem 
kis távolságotjelentö, szállás és versenyhelyszín közötti többszöri ingázást is meg tudnánk oldani. 

Mindezek alapján részletezve a támogatásra kért tevékenység az alábbiak: 

- Hajdúböszörmény: kb. 30 résztvevő nevezése, szállása és utaztatása 
- Balatonlelle: kb. 20 résztvevő nevezése, szállása és utaztatása 
- Budapest: kb . 40 résztvevő nevezése, szállása és utaztatása 

(Az áprilisi Hajdúböszörményi verseny kíírásat csatoltuk, a júniusi és a júliusi versenyek kiírása még nem történt meg -
azokat pótolni fogjuk.) 

- Szerbia: kb. 6-8 résztvevő utaztatása 
- Szlovákia-Liptószentmiklós: kb. 6-8 résztvevő utaztatása 
- Lengyelország-Jastrzebie Zdroj: kb. 6-8 résztvevő utaztatása 
- Erdély: kb. 6-8 résztvevő utaztatása 

"""'·-·--·---·--- - - --···--··---···- -·--·--··---·--·- ----
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V. Költségvetés 

·- ---------- --- ----- - ----- ----- -- ---·----

A költségnem megnevezése Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás 

--- - - - ------ ---------------------·--·-- - - ------------------ - ---- ·--··-

Nevezési díjak (a részletezfj 200 OOO Ft 100 OOO Ft 100 OOO Ft 
-------- - ---- --·- --- - - -

300 OOO Ft 200 OOO Ft 100 OOO Ft Szállásdíjak (a részletezettll 

Étkezési díjak (a részletezi 

- ----------------- - - - - - ----· ---·--------------·----
200 OOO Ft 200 OOO Ft 0 Ft 

---- ------ --·----------------~-------
Utaztatás-buszbérlés (a réti 300 OOO Ft 250 OOO Ft 50 OOO Ft 

·-----·-·-- - ------------ ---- -------------·-·--· .. ---·-------···-

Igényelt támogatás összesen: 250 OOO Ft Ft 

----- ------ ---- ----

VI. Csatolt mellékletek listája 

- - - - - -- - - -- ------ - --------·--------- ---- --------
---·------------ - --·--- --- --------·---- - - -- --------···- - ·------- igen ----~-~~1_ __ 

1. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról 

--- - --------- ----- --- -

2. Az egyesület tagjegyzék klvonatánal< másolata (18 év feletti tagok) 

- - --------- -

3. 

4. 

Versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes program. 
továbbképzés esetén szakmai program 

A sportegyesület 2019. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel. 
a támogatni kért lcöltségek részletes leírása 

,-
; 

r-;,-
---- -- ----- ----·---r--

- - - -------------- - ------·-··---·--·- -· 

!i A nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület 
nyilvántartásban lévő adatairól 

... ~----~--····-- -·----
6. A sportegyesület törvényes képviselője alálrási címpéldányának másolata 

7. 

8. 

Az elözö évről szóló beszámoló letétbe helyezésé ről szóló igazolás, vagy a postára 
adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről szóló 
igazolás, vagy a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

-------- - - -· 
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Utánpótláskorú tagok adatai 

- ---------- - - - - - ---·--------·--··----------- - -· ··· ·-·---·--···- --· 

Sor
szám Név Lakóhely Születési év 

Tanulói jogviszony 
helye 

Edző neve 

·---- -- ·-- --- ----------- - ------------··· - --

Zlotov Viktor Oltó u.1 2. 2001 

·- -·-- ·····--- - - .. --·----- - --·-----· 

2 Anderlik Sándor 2003 

- - ---·--·-------- -----·--

3 Glonczi Efraim 2003 

4 Selyem Márk 2003 

·-·- --- ·-- --

5 Simon Alexander 2003 

6 Imre Martin Dániel 2003 

7 Kósa Attila 2002 

8 Csizmadia Gábor 2002 

9 Nédli Péter 2003 

10 Kostyán Dominik 2005 

11 Orosz Dáneil 2006 

12 Kalas Tamás 2006 

Balázs Gergely 2006 

14 Felszner Márk 2006 

április 18. 
Budapest. 2019. - -... - ............ _ _____ _ 
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Szt. László Gimnázium Jakobetz László 

Pataky István SZKI Katona Csaba 

Pataky István SZKI Katona Csaba 

Pataky István SZKI Katona Csaba 

----- -···-- - - ·---- - -

Pataky István SZKI Katona Csaba 

Pataky István SZKI Katona Csaba 

- - ------ ·---- ....... _ .... _ .. 
Pataky István SZKI Katona Csaba 

Pataky István SZKI Katona Csaba 

Patalty István SZKI Katona Csaba 

Janikovszky Éva Alt.Isi< Nagy Erika 

D - - - - - - - ---- -- ------ - -·- --- .. 

Janikovszky Éva Alt.Isi< Nagy Erika 

D 
----·--·-·- -·- -····--- -.... 

Janikovszky Éva Alt.Isi< Nagy Erika 

D 

Janikovszky Éva Ált.lsk Nagy Erika 

D 

Janikovszky Éva Alt.lsk Nagy Erika 

D 
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Utánpótláskorú tagok adatai 

······ ·---·----- ·· ---· ----- ---
Sor· 

szám Név 

15 Bazsalya Eszter 

- - - - -----·---

16 Radics Flóra 

Lakóhely Születési év 
Tanulói jogviszony 

helye Edző neve 

2007 Janikovszky Éva , Nagy Erika 
D 

2008 Janikovszky Éva , Nagy Erika 
D 

·------.. -.. ------.. - ---------- -·------·-----··-- ---·------------.. ·-

17 Koboldy Nóra 2009 Janikovszky Éva , Nagy Erika 
D ·----·-------------·- -------·· .. -· .. ·--·-·-- .. ·-·-·----

18 Koboldy Áron 2011 Janikovszky Éva , Nagy Erika 
Cl 

--- ···· .. ···-··----···-·· .. ···--- ·- -....... ---- --------- ·------ ------·-----.. ·--·----

19 Czika Dominik 2009 Janikovszky Éva , Nagy Erika 
D --- ·-·------- - - ·----·--··--------------

20 Czíka Gabriella 2010 Janikovszky Éva , Nagy Erika 
D ·----· .... ·--· .. ·------

21 Slonszki Linett 

22 Menyhárt Melitta 

23 Huszár Bíborka 

2010 Janikovszky Éva, Nagy Erika 
D 

2010 Janikovszky Éva , Nagy Erika 

2009 

D 

Janikovszky Éva , Nagy Erika 
G 

··-·-- --.. ··--- -· ---···---- --·----.. ··- ·--------.... --.. - ---· 

24 Huszár Zoltán 2010 Janikovszky Éva , Nagy Erika 
G 

- - - --------------- ···---·---... - .... ··- ---.. ·---------·- --······ 

25 Demeter Ákos 2008 Janikovszky Éva , Nagy Erika 
D 

26 Szikora Bence 2009 Janikovszky Éva, Nagy Erika 
D ---··---·---·---··--- --- · .. --------· - ------·-·---· 

27 Paksai Nikolett Hárslevelű u.12. 2008 Ádám Olga 
·------- · ------------- . .... ___ ...... _._ 

28 Paksai Csongor Hárslevelű u.12. 2012 Ádám Olga 

- - ------ ·--------···· .. ----·--·-----------.. ·-------.. ·--- -------------···· 

Budapest, 2019. április 18. -----------·-
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Nyilatkozat 

. Grimm György 
Alullrott ---------------- ezúton akként nyilatkozom. hogy a „A kőbányai 
sportegyesületek 2019. évi sportcélú tamogatása" címmel kiírt pályázati felhívás kapcsán benyújtott adatlapban és 
;iz ahhoz csatolt egyéb dolcurnenturnokban szereplő személyes adataimnal< a tenderrel összefüggő nyilvántartásához 
és kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bel<ezdésének b) pontja alapján hozzájárulok. 

április 18. 
Budapest. 2019-- ------- ---
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3. melléklet az előterjesztéshez 
1/ c·o 1 
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PÁLYÁZATI ADATLAP KŐBÁNYA 
Kőbányai sportegyesületek 2019. évi támogatására 

l. A pályázó adatai 

A pályázó szervezet neve: Big-Bem Táncsport Egyesület 

Székhelye: 1103 Budapest, Farkasalma utca 2. 2/7 
- ---------- -------·--·---------- - - - - -------- --- - - ----------- -------
Adószáma: 18030844-1-42 

- - - ------·--------------------
Képviselö neve: Nagy Gyöngyi 

---·------- ---- ----
Telefonszáma: 20/540 2082 E-mail elme: big-bem@freemail .hu 
------------------------------- - ------------- ---
Bírósági bejegyzés dátuma: 201 0.05.19. Száma: PK 60.076/2010/2 
···--- - ---- ---- --- - - - -------- --
Közl1asznúsági fokozata:[Ílf nincs Í[J közhasznú [J kiemelten közhasznú 

A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP Bank 

Bankszámla száma: 11710002-20085164 
-------------------

A pályázati cél megvalósításáért Nagy Gyöngyi 
_ felelös_személy neve: _____________ _ ---------- -------- -------- -----
A pályázati cél megvalósításáért 
fe lelős személy telefonszáma: ----------

20/540 2082 

II. Az egyesület taglétszáma összesen 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma (tanfolyam. szakosztály, versenyzö összesen): 

l<őbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanulói Jogviszonnyal rendelkező Igazolt utánpótláskorú versenyző: 
(akik a 18. életévüket nem tö ltötték be. valamint akik 2019. december 31-éig a 18. életévüket betöltik) 

L-·-32 _ _] 

[-----] 
- - 32 ___ __ 

Köbanyai lakcímmel rendel kező fe l nőtt korú tagok száma (tagjegyzék alapján): G-"J 
Alulírott büntetőjogi fele l ősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) a pályázatban megadott adatok és Információk a valóságnak megfelelnek, 
b) a szervezetnek nincs köztartozása. a szervezet nem áll végelszámolás. vagy felszámolás alatt. vele szemben csődelj árás , 

vagy egyél), a megszüntetésére Irányuló eljárás nincs folyamatban. 
c) a szervezetnek nincs az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és az Önl<onnányzat kizárólagos 

tulajdonában l évő gazdasági társasággal szemben tartozása, 
d) a pályázat nem iranyul rnas torrasból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok részére. 

0 a szervezet a 2019. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetség né! t)efizette 17 igen [--· nem 

g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e. r-igen r;;-nem 

h) a palyázó 2019-ben részesült-e a Kőbányai önkormányzat által nyújtott támogatásban: í- igen f7 nem 

il a pályázó 2019-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyúított támogatásban: 1· Igen f7 nem 

Kötelezettséget vál lalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
felé a támogatási szerződésben rögzltett határidőig elszámolok. 

Budapest, 20'!9. ~~ f!. · _ 

,_JS"c~Mici<:A;-tr:_ -
a pályázi fürvényes képviselőjének 

aláírása 
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••-• ··-- · H-·-••••·--••H•·-·-- ···--·----- --------· 

A p;\ lyi'.J zó neve: Big-Bem Táncsport Egyesület 
-----·-.. ·-·-· _____________ .. ______ ______ _ 

Ill. A pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása és a 2019. évre tervezett 

prngramok ismertetése (legalább egy oldal) - ···---.. - .... ------ ---· - ·---
Az egyesület bemutatása: 
A Big-BEM Táncsport egyesület 20·10-ben alakult. 1996-tól a Bem DSE versenytánc szakosztá lyaként működtünk . 
Jelenleg 44 sportolónk l~özül 32 kőbánya i illetve iskolánkban tanuló gyermek választotta e diákolimpiai sportágat 
heti 9 órában szabadidejének aktív eltöltésére. 
Táncosaink közül 32 utánpótlás korcsoportú, és az elmúlt években12 senior táncossal egészült ki csapatunk . 
Az edzések helyszlnéül a Kőbányai Bem József Általános Iskola tornatermét béreljük. 
Az órák vezetésében elkülönítjük a technika és az erőnlét fejlesztését. Hétfőn és csütörtökön a haladó csoportnak 
szervezünk standard és latin-amerikai táncokból 2 technikai órát, majd ezt 1 óra erőnléti edzés követ; kedden és 
pénteken a kezdőket készltjük fel hasonló tematikában a későbbi versenyekre heti 3 órában. 
A standard és latin táncok oktatása mellett a szabadidős versenyeken is indulnak versenyzőink szóló, duó és 
lányformáció kategóriában. 
Utóbbi három táncágat új műfajként oktatjuk a gyerekeknek. 2018-ban kiemelkedő eredményeket tudtunk felmutatni 
ezen új sportágakban is. A kerületi szervezésü X-faktor tehetségkutatóban két duó párosunk 2. és 3. helyezett lett, így a 
kerületi Szent László Napokon is bemutathatták tudásukat sportolóink. 
Senior versenyzöink péntek este készülnek fel hazai és külföldi versenyekre . 
Nagy örömünkre szolgál, hogy az ő számukra is tudunk örömet nyújtó, kitartást és fizika i erőnlétet fej lesztő 
foglalkozásokat szervezni. 
Az edzéseket Nagy Gyöngyi /Magyar Táncmüvészeti Fő isko lán végzett. nemzetközi és hazai pontozóblrói vizsgát is 
tett/ tánctanár és Prepuk László/ a Testnevelési Egyetemen végzett. hazai pontozó birói vizsgát tett/ sportoktató vezeti. 
A heti edzések mellett minden évben 8 napos edzőtábort is szervezünk Balatonlellén, ahol napi 8 órában készülünk a 
következő versenyszezonra. Ezt idén is lgy tervezzük: 2019. július 22-29. között szervezzük meg tánctáborunl<at, 
melyre sok szabadidős versenyző is jelentkezett. lgy 40 gyermek részére tartunk társastánc és versenytánc órákat 
Balatonlel lén. 
Minden évben három táncversenyt ís rendezünk. Kettőt a versenykönyvvel rendelkező sportolók számára, egyet a 
szabadidős sportolók részére. 
2019. március ·t 5-én tartottuk meg a 4. szabadidős versenyünket a Bem József Általános Iskolában, ahol táncosaink 22 
aranyérmet, 8 ezüstérmet és 8 bronzérmet nyertek. 
Versenykönyves versenyzők számára hirdetett versenyeinkre már megkaptuk az engedélyt a Magyar Táncsport 
Szakszövetségtől. 2019. május 12-én a 30. ,Jubileumi Bem kupát és 2019. november 24-én a 31. Bem kupát rendezzük 
meg. 
Mindkét verseny nemzetközi és hazai versenyzők számára is nyitott. Nagy örömünkre szolgál , hogy az idei év 

versenyeinek helyszíne Kőbányán lesz, a Zrinyi Miklós Gimnáziumban. 
A kerület által szervezett rendezvényeken több alkalommal is bemutatkoztak már táncosaink: Pedagógus farsang. Év 
sportolója gála, Kiváló tanulók jutalmazása, Esélyegyenlőségi napok, Szent László Napok, Hal majális, Karácsonyi 
müsor a rászoru ló gyermekek számára. Nagy megtiszteltetésnek érezzük a felkéréseket, tanítványaink örömmel 
szerepelnek a kőbányai programokon. 
A 2018. évben kiemelkedő eredményeket értünk el sportágunkban, igy sportolóink emléklapokat vehettek át az Év 
sportolója díjkiosztón. 
Országos bajnokságon 5 táncospárunk bajnoki clmet nyert, 3 táncospárunk 2. , 4 táncospárunk 3. helyen végzett. 
f\ Budapest bajnokságon 3 párunk aranyérmet, 2 párosunk ezüstérmet szerzett. 
Blzunk benne, hogy felkészítő munkánk és Kőbánya sportot támogató szemléletének köszönhetően a 2019-es évet is 
ilyen sikeresen zárhatjuk majd. 

------- --H-·-··-----···-------- ----- ·----·------·-.. ·----·-···-·-----.. ----
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·----.. ·-·--------····--~·---·-----···--.. -------··- ·-
A pályázó neve: Big-Bem Táncsport Egyesület 

--·-·--·-·--.. ----- .. - - ---·-·- -----·-·----

IV. A támogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes bemutatása 
(legfeljebb egy oldal) - ----------·--------- - .. -------- --·---- --
Egyesületünk évi három alkalommal rendez táncversenyt, hogy hazai pályán is bemutathassák felkészültségüket 
sportolóink. 
A Kőbányai Önkormányzat segítségével megrendezett Bem kupák táncos körökben elismertek, a versenynaptárban 
kiemelt eseménynek számítanak. 
Az ország minden megyéjéből neveznek versenyzők , s határon túlról is fogadunk párosokat. 
A három versenyen az előző évekhez hasonlóan, közel ötszáz versenyző méri majd össze tudását. 
A táncosok E, D, C, B, A kategóriában gyermek II. , junior 1., junior II. ifjúsági, felnőtt és senior korcsoportban standard 
és latin-amerikai táncokban mérik össze tudásukat. 
A versenyek 8 órakor kezdődnek bemelegltéssel, s - a jelentkezők függvényében- várhatóan 20 óráig tartanak . 
A 36 kategória eredményhirdetésekor oklevelet, érmet és kupát nyújtunk át a helyezetteknek. 
Komoly szervezést igényel versenyeinkre parkettás termet bérelni. Nagyon örülünk, hogy idén a Zrínyi Mil<lós 
Gimnázium lehet mindkét versenykönyves versenyünk helyszíne. 
A tantestület és a táncos szülők segítségével a 30. Bem kupát 2019. május 12-én, a 31 . Bem kupát 
2019. november 24-én rendezzük, amely - az elmúlt évekhez hasonlóan- reméljük idén is nagyon sikeres lesz. 
Idén negyedik alkalommal rendeztük meg 2019. március 15-én Szabadidösportos versenyünket, ahol a 
versenykönyvvel nem rendelkező táncosaink képviselték kerületünket. 
A verseny 8 órakor bemelegítéssel kezdődött és 16 órakor ért véget. 
Ezen a napon minősítő versenyeket és rangsoroló versenyeket is tartottunk: páros, duó, kür, formáció és szóló 
kategóriában. 
Öröm volt látni a sok fiatalt, és örülünk, hogy a lányok számára új sportágat tudtllnk teremteni a táncsportban, hisz az 
elmúlt években kevesebb fiú választja ezt a sportágat. 
A 4. tánciskolás versenyünkön 22 aranyérmet, 8 ezüstérmet és 8 bronzérmet nyertek versenyzöink . 
Elmondhatjuk, hogy ebben a versenyágban is hagyományt tudtunk teremteni Köbányán, mert tL1domásunk szerint más 
egyesület ilyen jellegű versenyt nem rendez a szabadidős versenyzők számára. 
A Big-Bem Táncsport Egyesület a szép korúak sportolási lehetőségét is megteremtette, hiszen jelenleg 12 sportolónk a 
senior kategóriába versenyez, ahol kimagasló eredményeket értek el az elmúlt évben. melyet Kőbánya Önkormányzata 
is elismert az Év sportolója díjkiosztón. 
Az előző évekhez hasonlóan, idén is kérjük Kőbánya Önkormányzatának támogatását a 2019-ben megrendezésre 
kerülö három versenyünk költségéhez ( birói díj, sportorvosi ügyelet. érmek, kupák, terembérlés), hisz a tagdijakon k!vül 
csak Kőbánya Önkormányzatának támogatásával tudjuk megvalósítani versenyeinket. 

- - --.. ·---·-
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18 év feletti tagok adatai 

Sor· 
sz;i rn Név Lal,óhely Születési év Edzö neve 

.... _. ·-- ,, _________ -··---·-----····-· .. - --- - ---·-··---.......... ___________ ,, _______ . - -· 

1 . Nagy Gyöngyi 1103 Bp Farkasalma lh 1966 Nagy Gyöngyi, Prepukd 

2. Prepuk László 1103 Bp Farkasalma La 1967 Nagy Gyöngyi, Prepukd 
--...... - ... -··-·-- ···--·--·-......... - - ------·-·- .. --.. -·- -·--- ---·------· .. -

3. Szarvasné Szombati ~ 1101 Bp Hungária krt ii 1961 Nagy Gyöngyi, Prepukd 
- ·-- ____ .. _ _ 
4. Urbánné Szikszai Andi 1101 Bp Hungária krt. Íi 1963 Nagy Gyöngyi, Prepukd 

·--- - ---·- ---·--.. ---·---·----- - - - --·-··-·-··-- ---·--· 
5. Butor Zoltán 1028 Budapest Rodos&§ 1944 Nagy Gyöngyi, Prepukd 

_,,_, ___ ----·--- . --·--····------ ------ -------· -··-·----· .. -·--··· - -······-- ...... 

6. Butor Zoltánné 1028 Budapest Rodosi 1956 Nagy Gyöngyi, Prepukd 
--- ---·--- -·--·- - ··--··-·---- -·--·-·----

7. Götz István 1145 Budapest Coloma 1960 Nagy Gyöngyi, Prepukd 
---·--··--·······- -·---·-··---------------·-- - ----···--·-·-- ···------

8. Sonn Valéria 1145 Budapest Coloma 1960 Nagy Gyöngyi, Prepukd 

9. dr Macher Ákos 1171 Budapest Csabai 1953 Nagy Gyöngyi, Prepukd 
·---······------ --····---- ---·-

1 O. dr Marjanek Katalin 1171 Budapest Csabai 1955 Nagy Gyöngyi , Prepukd 
···- ------ ·-------- -----··----· 

11 . Nattán Péter 1021 Budapest, Szerbd 1946 Nagy Gyöngyi, Prepukd 
- .. --· - ··- ·- ··----·-.. ----- - - ·- -·---- --··--··········-··-·····---

12. Nattánné Szamosi Má~ 1021 Budapest, Szerbd 1950 Nagy Gyöngyi, Prepukd 
- ····-·-------······------

13. Riborics György Antal 1025 Budapest Balog~ 1948 Nagy Gyöngyi , Prepukd 
·--···· ----------····-- --- ----------.... ., ____ .. _________ _ --- - - ---····- - ·-···· ·--··------·-

14. Riborics György Antal~ 1025 Budapest Balog~ 1949 Nagy Gyöngyi, Prepukd 
··--·······- -----·--- --- ·- - ---------·· .. ···------ .. ----
15. Bősze László 1087 Bp Osztály u.16-~ 1955 Nagy Gyöngyi, Prepukd 

--- -------- -··-·····----·-·----------- -
16. Halák Éva Gizella 1087 Bp Osztály u.16-~ 1956 Nagy Gyöngyi , Prepukd 

- · ····------- --··-----···- - .. - -- .. - - - ···--·-····---------· 

- ·--- --······-·----------- --··----- --··-·----·-·--·---.. ··-- ---·· ·------- ----· 

1 • 9 
Budapest. 201 9. o.~\úi_ __ o_, ___ _ 
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Utánpótláskorú tagok adatai 

.. -----.. - ·--· -·--·-.. ·-- ---·- ------ ·---
Sor

szám Név Lakóhely Születési év 
Tanulói Jogviszony 

helye 
Edző neve 

---·--·--··-··-·-- --- --------·-·------ ------·--- ------------

1. Borcsik Viktória 1101 Bp. Pongrác 2010 Bem József Általé Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D 
----------- ····-··-··-·--····-···-----· 

2. Garas Gabriella 1101 Bp. Salgóta 2010 Bem József Általé Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D .... --------

3. Garas Lili 1101 Bp. Salgóta 2010 Bem József Általé Nagy Gyöngyi, Pr 
D a a ---------... - .. ----···--·-----· ------··-----· ___ ,. _______ _ 

4. Gáspár-Kasza Ka 1087 Bp Ciprus u 2010 Bem József Általé Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D D 

·-----·-

5. Dudás Előd 1101 Bp. Hungári 2010 Bem József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D ----··--·-

6. Gyöngyösi Klaudi 1101 Bp. Zách u. 2010 Bem József Általé Nagy Gyöngyi, Pr 
D D a a -----··--·--·------

7. Izsó Janka 1101 Bp. Köbány. 2009 Bem József Által~ Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D ·--- --- - -----

8. Molnár Jázmin D:1 1201 Budapest, 1 
D D ·-- --------·--- --

g_ Páli Noémi Réka 1087 Bp. Stróbl A 
D --------

10. Prokob Orsolya C 1101 Bp. Hungári 
D D --·····----··-------

11. Borcsik Ilona 1101 Bp. Pongrác 
a 

12. Chau Giai Han 1101 Bp. Hungárí 
D 

13. Gyenese Sára 1101 Bp Hungári, 
D 

14. Makkai Friderika 1101 Bp. Hős u. ' 
a 

\ . 
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2009 

2009 

2009 

2008 

2009 

2009 

2009 
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Bem József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
D D 

Bem József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
D D 
- -------·-· 

Bém József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
a a 

--······-·-----····-·----···-·---

Bem József Általi Nagy Gyöngyi , Pr 
D D 

-------··-·-·-

Bem József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
D D ···---·-·----·---·- -

Bem József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
D D 

Bem József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
D D 



Utánpótláskorú tagok adatai 

·-···- ---·-----·-·--·--------·--·- -·-·····--·-···----· ··-- ···· -·--·--·-·----··-· -
Sor

szcim Név 

15. Mergl Gábor 

Lakó l1 ely Születés i év 
Ta nulói Jogviszony 

llelye 
Edző neve 

1101 Bp. Csilla u. 2008 Bem József ÁltalÉ Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D 

16. Reményi Viktor 1101 Bp. Csilla u. 2008 Bem József ÁltalÉ Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D 

17. Sinka Patrik Rúbe 1101 Bp Zách u. : 2008 Bem József Áltahi Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D D 

·····-····· ---------··--·-- ---·-----··- ···---·--· 

18. Lengyel Fruzsina 1101 Bp Hungáríé 2007 Bem József Által~ Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D D 

19. Tar Levente Csal: 1101 Bp Hungárié 2007 Bem József Által~ Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D D -··-- ·---·-·-------- ··-··- -·-···--·-·-·-··---····--·- ···--·----··-----

20. Vass Cintia 2038 Sóskút Szél 2008 Bem József Által~ Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D 

······- --··---·- -······--··-·······-- ···--·-------·----- -·---··-··---·-·-----

21. Vincze Virág 1101 Budapest C 2007 Bem József ÁltalÉ Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D 

·-··---···- ·--·-·----

22. Wang Tian Yu 1165 Bp Csinszk, 2006 Bem József Által~ Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D 

23. Dudás Ágoston 1101 Bp Hungáric 2007 Bem József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D 

- -···-····-··- ·····--·· --·······---·····--·--·-·--- ·---·-···-·······-··--·----··-

24. Németh Nóra Par 1087 Bp. Salgóta 2006 Bem József ÁltalÉ Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D D 

······- ····--· --

25. Petruska Dominik 1089 Bp Dugonic: 2006 Bem József Által~ Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D D 

---·-·-·--··-·····---·--····--·-

26. Tassonyi Gábor 1148 Bp Kerepes 2006 Bem József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D 

--··-········--- -···--·---

27 . Győri Anna 1087 Bp Századc 2005 Bem József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D -···- ·--···---·-·----·--------··-·--···--- ···----- ·---- -- ··--··--

28. Yousef Nármin 1101 Bp Hungárié 2006 Bem József Által~ Nagy Gyöngyi, Pr 

Bud;ipest. 2019. ({~6 ·-· g . 
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Utánpótláskorú tagok adatai 

Sor· 
szám Név Lakótiely Születési év 

Tanulói jogviszony 
helye 

Edző neve 

29. Dudás István 1101 Bp. Hungárí 2004 Bem József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D ---------·-- ·------·---·--- ·- --·---.. ·-····-·------ -------·--·-· .. ---·--

30. Hadas Dániel 1101 Bp Máv-tele 2004 Bem József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
D D D 

31. Lengyel Zsófia Lil 1101 Hungária kr 2005 Bem József Általs Nagy Gyöngyi, Pr 
a a a o --- -·---·-·--...... _ 

32. Prepuk Boglárka 1 1103 Bp farkasalr 2004 Bem József Általi Nagy Gyöngyi, Pr 
a a o o - - --· .... ··---.. ·--- ·- ·- -----.... --·-· 

------ ------····--

- ·-··-.. - ----------- - - ·- --

.. ______ _ -----.. -.... --.. - --- - .. ·-·--- ·-·-

····-----··-.. -- - - ·-·····- ----

----·--·-·-·---- -----··- -------- - ------ ---

- ---·--·----

Budapest. 2019. _e(~ \\·&.. /? . 
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V. Költségvetés 

A költségnem megnevezése Teljes l<öltség Saját forrás Igényelt támogat,ís 

bírói díj 300 OOO Ft 240 OOO Ft 60 OOO Ft 

orvosi ügyelet 70 OOO Ft 30 OOO Ft 40 OOO Ft 
-------- ------- - - ----------····--····-····-·- --------

érem, kupa 240 OOO Ft 90 OOO Ft 150 OOO Ft 

--- -···-------~--- ·-----·------------------

Igényelt támogatás összesen: 250 OOO Ft 

------- ·------

VI. Csatolt mellékletek listája 

- -----····- - ------ - -------·------ - --·-··-----------·-
--- - - - igen __________ ner!_: __ _ 

1. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról 

-·· ·--------·-··------------------- -- --
2. Az egyesü let tagjegyzék l<ivonatának másolata (18 év feletti t agok) 

3. Versenyrendezés esetén versenykifrás, edzőtábor esetén részletes program. 
továbbképzés esetén szakmai program 

--····--------·------- ---------------------

4. A sportegyesület 2019. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, 
a tarnogatnl kért kö ltségek részletes leírása 

f7 1 

íi ' 
1 -· 

11 
r·-·-·· 

1 

r-· 
---------------· 

.- A nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi Igazolása a sportegyesület 

.:i. nyilvántartásban lévő adatairól 
---- - ··- ------ ·--···-·--·-···--··---· 

6 . A sportegyesü let törvényes képvise l ője aláírási címpéldányának másolata 

------·-··--··--·-··-····------ - ----·--- - -----· 
7. 1\ 2 olözö évrő l szóló beszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolás. vagy a pos tára 

adás tényét Igazoló fe ladóvevény máso lata 

- ------·-----
r -··-
j l 

,----
1 

[7 
--- --- - · --------- --··------------··-

8. Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet letétbe he lyezéséről szóló 
igazolás. vagy a postára adás tényét igazoló fe ladóvevény masolata 

-------·-----··-····-·---.. ·------- - - ----
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Nyilatkozat 

Nagy Gyöngyi 
AhJlírott -··· . ____ ezúton akként nyilatkozom. hogy a „A kőbányai 
sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatása" clmmel k iirt pc'.ilyázati fe ll1 ívás kapcsán benyújtott adatlapban és 
az at1ho2 csatolt egyéb dokumentumokban szerep lő személyes adatairnnak a tenderre l összefüggő nyilvántar tását1oz 
és kezeléséhez az információs önrendelkezés! Jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 

bekezdésénel< b) pontja alapján hozzájáru lok. 

~ő-.lQ~ő-~~'--
a pályázó törvényes képvise lőjének 

aláírása 
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4. melléklet az előterjesztéshez 

l( e o ( 2.2{- :? ( ;.o{ 'i 

T z 
Kőhányai sportegyesiiletck 2019. évi támogatására 

1. A pályázó a datai 
. ··-··-·---·-- ---·--· . ·-- --·· -- - --·-·-- -·-·---------·----- -·-- - --- ---·---·- ---

!•. pályé\zó szervezet nevii: Biofit Sportegyesület 

Székl1elye: Budapest, 1102 Állomás út. 4 Fsz.3. 

At!ószáma: 18025754-1-42 

: ,é!pv1selő neve: Koós Katalin 

Telefünsz.:irna: 06 20 340 9900 

Bíróstlgi bejegyzés cJ ,~tuma: 2010.02.12. 

E-mail cfme: kata!inks6@gmail.com 

Szi1ma: PI< 13784 

f(ozl1asznús,igi f'okozata:ll~ nincs io közhasznú lt=:J l<iemelten i<özhaszni:1 

1\ s?.ervczet bankszáml.:\jéít vczetö pénzintézet neve: Budapest Bank 

Bilnkszé\mla száma: 10103812-03944200-01003004 

A pó ly,izat1 C(il rnegvalói;ft<1s,Jé1 t 
11, l e lős szem!~ly neve: - ... ·- ....... --- ·--· --·--··· -~· 
A f)á lyc\L,1t1 céi r11egvalósitásáért 
tell! lös. személy telefons2á 1r1a: 

Koós Katalin 

06 20 340 9900 

Ii. Az egyesület taglétszáma összesen 

Az egyesületlJen fogli1ll,ozlé1tott u t,inpótláskoní tagok száma (tanfolyam, szakuszt(;!ly, versenyző ö si;,:e::.\)11 ): 42 

Kiíbt.nyai IJl<círnrnel v,1ny l<ötJz nydn ta nulói jonviszonnyal renclelkező igazolt utánpöll<'iskorú ve1seny1.ö: 
(éikil< a 1B. életévül<el nem tö ltöttél< be, va lamint akik 2019. december 3'1-éig a 18. életévii l<el betölti!<) 

K011im11:i i lal<t:irnr nel rentl (! il< e7. ő felnött koru tagul< szé1ma Cti1gjegyzél< alapján): 

f1l ulirotl 1,ür,le löJogi fe lr!lőss (•twrn tucli"1tál>m1 ldj!'1~·ntE!rn. hogy 
,i) a pJ!yiizatb,Hi rnegctClot.t ad,1lok 0s 1nfom1.'.l ciól< él valóságnal< megfelelnek. 

r· 
i 18 

6 

b) ,1 szcrvezetm, i, nincs köztar tozása. a szervezet nem áll végelszámolás, vagy felszttrnol,ís ;11;.itt. V(!ir! szunl.len t. süd<:lJi lf ,·,,; 
v,igy erJyéb. a megszüntetésére ir.'J nyuló eljárás nincs folyamatban. 

ej a szei vezetnek nincs az ö 11im 1 rn,ínyza tta l. önkormányzati l<öltségvctési szervvel és az ö111<o rrn,inyza1 k11.a1 Lí lil~.JU~ 
tul,,jc!om'i!Jan lévö gaztlaséígi társ<1si1ggal szemtien tartozása, 

(Ü a pa lyti zat nern ir,inyu i rnús to1 riÍstlól finanszírozott pályázat megvalósításával ,'lzonos l .elr:i, 
d a spvrtegyesület ,iz Önkorrnéi 11yzat által megr1atározott I edvezrnényei<et biztosítj;:i ,1 nc1g ycsaliÍclos,1k r0sz,; rc•. 

!) a ~zervuet i1 20i9. óvi tagdíjat cr Kóbc\ny;1i Sportszövetségnél befi zette :./ •(Jl' r! 

g) ,1 sterv,~1.d a l /1111ogat;\s vonati<0zásábi1n adólevonási jomJal ren<1eikezik-e J(J,:fl 
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1-\ p;'ily.-,zó rn~ve: Biofit Sportegyesület 

m. A pályázó sportegyesület tevékenységének bemuta'l:i,sa és a 2019. évre ter JQZett 
programok ismertetése (legalább egy oldal) 

Sportegyesületünk megalapítása már tíz éve történt, igaz, már elötte is működött, csak más néven. A leg fontosabb, 
hogy mindenki érezze jól magát a bőrében , tegyen az egészségéért, mozogjon, legyen fitt, és ezálta l tevékeny és 
boldog! Ezért örülünk annak is, ha csak tanfolyamra jelentkeznek a gyerekek, vagy ha csak a rendszeres mozgásra 
vágyva jönnek edzeni akár e gyermekek szülei. 

Am egy sportegyesület azért jön elsösorban létre, hogy versenyzőket neveljen, őket képviselje, és nekik versenyzési 
lehetőségeket biztosítson. Az elindított fitness iskola tanulói egyre sokasodtak , és már versenyeken is megjelentünk. 
Nem ís akárl1ogyan! 

Íme egy gyors eredménylista az évröl , ezzel ta lán picit kézzelfoghatóbb munkánk eredményessége: 
• Fel nőttben a spanyolországi Eb-n Szabó Nikolett abszolút Európa-bajnok lett, és ezzel profi kártyát nyert. Ezután már 
a profik között az Afrikai Arnold Classic-on ezüstérmet, az Európai Arnold Classi-con aranyérmet, mig a profik 
világbajnokságán Kínában bronzérmet szerzett! 
Felnőttben mások is letettél< névjegyüket a különbözö szövetségek szlnpadán: 
• Balogh Norbert testépítésben Mb 2., Eb 2. Ausztria Kupa 2.lett, Pigler István Mb 3.,Balla Zsuzsanna Bikini fitnessben 
Eb 5., Szántó Zsanett Eb 2 .. mig Kiss Renáta bodyfitnessben Amatoer Olympia 3.helyezett 
• Keszei Korina elsö junior évében az Eb-n 4., a vb-n Equadorban a 6.helyet szerezte meg. Felnöttben is megállta a 
helyét, hiszen az Európai Arnold Classic-on és a felnőtt világbajnokságon is 9.lett 
• Korosztályos kategóriákban a szlovákiai vb-n Ősi Míra 6., Görbedi Zsolt 4 ., mig Bruder Gréta vi lágbajnok lett! A kics ik 
folytatták a jó szereplést a hazai rendezésű Világ Kupán, ahol Míra 4., Zsolti és Gréta Világ l<upa gyöztes letti 
Csatlal<02ott l1ozzájuk Lázár Laura és Uhrin Zsófia 1-1 bronzéremmel. 

EZEl<KEL AZ EREDMÉNYEKKEL SZABÓ NIKOLETT ISMÉT AZ "ÉV FITNESS VERSENYZŐJE" , MÍG EDZŐJE 
KOÓS KATALIN AZ "ÉV EDZŐJE "LETT. 

Ezekből az e redményekből is kitünil<, hogy folyamatosan változik a versenyzők létszáma, korosztálya, személye . Arn az 
utánpótlásról még sem panaszkodhatunk, mindig bővü l a létszám. Ehhez hozzájárul a különböző versenyeken való 
eredményes részvétel; az általunl< rendezett Ajándék Kupa sikere, amit idén már 6. all<alommal szerveztünk december 
16-án 180 versenyzövel. 

De nem csak a ve rsenyeken jelenünk meg, több köbányai rendezvényen is képviseljük klubunkat, idén is részt vettünk 
a Streetball fesztiválon, ahol nagy sikert arattak apró versenyzöinl<, és idén is megrendezendö karácsonyi Diótörö 
előadásban is je l entős szerepet vállalnak tanítványaink. Nagy büszkeség ez, hogy számítanak ránk, pedig a 
versenyidőszakban ezt nagyon nehéz most is beilleszteni. Am szerettünk volna ennek a közös produkciónak is a 
részesei lenni! 

wv1w.1<01Ja11vu.hu I fac ~l,ool<.corn/KolJa11yaiOnlmrrna11yzat 
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2019 évi terveink között az alábbi versenyeken való megmérettetés szerepel. 

Szeretnénk a tavalyihoz hasonlóan kiemelkedően szerepelni, bár azokat az eredményeket igen nel1éz lesz felülmúlni . 
mert várakozá.son felül jól szerepeltek versenyzőink minden versenyen . 

Versenyek , melyeken részt veszünk idén: 

-Március 09. MTMSZ tavaszi kupa -Soroksár 
-Március 30. IFBB gyermek magyar kupa . -Budapest 
-Aprilis 13. ATFSZ magyar bajnokság. -Budaörs 
-Aprilis 13. MTMSZ magyar bajnokság. -Soroksár 
-Április 27 . IFBB junior es fe lnött magyar kupa és gyermek verseny . -Budapest 
-Május 01-06. IFBB junior és felnött Európa-bajnokság. -Spanyolország 
-Május 18. IFBB Diamond Cup. -Budapest 
-Május 24-26. 1 FBB gyerek Európa-bajnokság. -Szerbia 
-Június 01 . ATFSZ Kupa verseny. -Kaposvár 
-Június 22. Europen MTMSZ bajnokság. -Budapest 
-Jl'.1nius 27-30. IFBB gyerek világbajnokság . -Görögország 
-Október IFBB Magyar bajnokság gyermek, junior, felnőtt 
-November ATFSZ Magyar kupa 

-November MTMSZ őszi kupa 
-November 22-25. IFBB junior világbajnol<ság. -Budapest 
-November 29-Dec 02 IFBB felnött világbajnokság . -Szlovákia 

Pályázati támogatásuk elözö években is sokat jelentett az egyesület müködését illetően , szakmai munl~ánkra 
lényegesen több idönk marad, ha az anyagi források egy része biztosított 

Támogatásukat eredményeinkkel szeretnénk ez évben is meg hálálni. 

-~ 
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i\ Pdiy:-ízo , 1(!.Vl : Biofit Sportegyesület 

IV. A támogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes bemutatása 
(legfeljebb egy oldal} 

Támogatás célja: Nem saját rendezésű versenyen, bajnokságon való részvétel témakör: 

Az elözö oldalon részletezett versenyekre a tagdíjak, nevezési díjak és versenyengedélyek elszámolását tervezzük 
jelen pályázatunkban . 

A versenykiírásokat az elszámoláshoz tudjuk majd csatolni . 

Pályázati költségk részletezése : 
Szovetségi tagdíjai<: 
IFBB: 7500 Ft/ év 
ATFSZ: 6000 Ft/év 
ívlTMSZ: 15.000 Ft/ év 
összesen: 28.500 Ft/ év 

Versenyengedélyek. regisztrációs díjai<: 

IFBB: 
25 fö gyermek 5000 Ft/év/fő . 125.000 Ft/ év 
3 fö junior. 10.000 Ft/év/fö. 30.000 Ft/év 
ATFSZ 
28 fő gyermek 1000 Ft/év/fő . 28.000 Ft/év 
MTMSZ. 
6 fö gyermek 2000 Ft/év/fö. 12.000 Ft/év 
összesen: 195.000 Ft/év 

Nevezési díjak a hazai versenyekre: 
Junior-felnőtt 15.000 Ft/ verseny/fő x 2 verseny= 90.000 Ft 
Gyermek 53 fö x 2500 Ft/fö/ verseny x 4 versennyel = 530.000 Ft 
Osszesen: 620.000 Ft 

Mindösszesen 250.000 Ft pályázati támogatásra pályázunk. 
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V. Költségvetés 

foi jes költség Sajút íorrás 

versenyengedélyek 195 OOO ·135 OOO 

Nevezési d ljak 620 OOO 458 500 

szövetségi tagdíjak 28 500 0 

250 OOO Ft 

VI. Csatolt mellékletek listája 

l 1<nnul i1l}1s az ut,ínpótiii•;lwrú t.:iookról 

2. Az envesült~t t;igje9yzék !1 ivonatcínak másolata (18 év feletti ta9ol<) 

3. 

4. 

r· 
,) 

Versenyrendezés ~~setén versenykiírás, eclzötcibor esetén részletes program. 
továblJképzés esetén szakrnaí program 

A sportegyesület 2019. éví tervezett működésének bemutatása a l<bl tségvetéssel. 
a t211nogaln i kért kéi ltsú9ek I észletes leírása 

A nyi!v.:111t ,Hti'1sl vezetö bírós,'\q 30 napnál nem régebbi igazolása a sporlegye!iú!el 
11vilv;j ntarl~15f'Jar1 l r.vő zirJc1t,1irÓI 

ti. r.,.. sporteqyps(.llet l.01 Vl~nyes l<épviselője alt1ir,ísi cfrnpc~lclányának 111,ísolata 

7. 

8 

Az elfüö ~:vr61 szó ló beszámoló letétbe l1elyezéséról szóló igazolás. vagy a postára 
adt1s tényét igazoló fe lildúvevény másolata 

K0d 1asz11ú szervezel esetében a l:özllasznúsági melléklet letétbe llelyezéséröl szóló 
i9azolás. vany a postárn ad,ís tényét inawló leladávevény rnt1~olilta 

www !wb,i 11ycJ .l111 1 ÍélC<0 hoPl~.corn/l<obanya iOnkormanyzat 
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B-IOFIT SE 

( e.:') (c.._,{-,..,9---" i 'lű2 Hp., Állomás u. '1 , 1sz. a. 
Asz.: "18025754· 1 ·42 

UtanpóUáskorú tugok adatai 

Soi M 
s;, :::nn Lakóllely Születés i év 

Tanulói J09vi i;w11 y 
l1elye 

ilU<!ílflPSl. 201 '). 04. '17 . 

.. 
a püly/izó LörvJnyf:-~~; l<épvisclójt}nPi< 
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Kőbányai illetőségű tanulók név és lakcíme 
Edzö neve: Koós Katalin 

X.kerületi lakosok: 

Sárossy Bettina. 2006. 1108. Gőzmozdony u.12. 
Sárossy IV1elani. 2009. -"-
Lengyel Yvetta. 2002. -"-
Nagy Liliána. 2006. 1107. Üllői u.134. lv/2 
Krucsó Míra. 2008. 1108. Kővágó u. 2. 6/25 
Keszei Korina. 2002. -"-
Dobler Balázs. 2015. -"-
Dobler Benett. 2015. -"-
Preiner Viktor. 2001. 1108. Ökrös u. 5. 
Preiner Lili. 2002. -"-
Preiner Olivér. 2004. -11

-

Maer Patrik. 2006. 1108. Andezit u. 9. 
Darvai Flóra. 2005. 1105. Dér u.14/a 
Darvai Luca. 2009. -"-
Darvai Gergely. 2007. -"-
György Hanna 2007. 1107. Somfa köz 11. 
Ösi Míra. 2009. 1106. Gyakorló u. 19. 3/21 
Szlatarics Ferenc Gyula. 2009. 1102. Füzér u. 31. 

Igazolom, hogy valamennyien a Biofit SE tagjai és a fitnesz iskolánk versenyzöi 

Budapest, 2019. 04. 16. 
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Koós Katalin 
Elnök és edző 

moFíT SE 
1102 Bn A.llomás u. 4. fsz. 3. 
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1 
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·1s év feletti té\gok adatai 

'..~·:) r~ 
:)~:;u 11 

l'Jév 

l ~~ lc~lit,..)L ~ 
·1 pr1iy~u0 lb1 \'t.~11'{t?S l((:'PVÍ~<.:!Öj(!nt1l{ 

Cl!cí ír;·isa 

Lc1kör1ely 

1,vww k< ,h,1ny,;.I itl faccl;o1 ,iu: lHTI/K,.>banyaiOnl<orrnanyzat 

BIOFIT SE 
1i02 l:lp., Allornás u. 4. fsz. 3. 

Asz.: 18025754· 1-42 

~,f~ 
'.~';;: 

! . 
' . 



Kőbányai illetőségű 18 év feletti tagok 

név és lakcíme 

Edző neve: Koós Katalin 

X.kerületi lakosok: 

Kőbányai 

1. Borbély Imre. 1107. Érsemlyéni u. 4. 
2. Pótor Emese. 1102. Állomás u. 4. 
3. Doblerné Kallós Márta. 1108. Kővágó u. 2. 6/25 
4. Súrossy É:va. 1108. Gőzmozdony u. 2. 
5. Tupi Robert. 1107. Bihari u. 3/a 
6. Darvai Boriska. 1105. Dér u. 14/a 

Igazolom, hogy valamennyien a Biofü SE tagjai, sportolói. 

Budapest, 2019. 04. 16. 

t~') (GÁ-"._~----
Koós Katalin 
Elnök és edző 
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Nyilatkozat 

Koós Katalin 
Aluli rott ·--- _ ___ _ .. --··· -···-- -·--·· -· ··--·-- . ·--·-- ezúton akként nyilatluizorn, 1·1L•qy ,1 „A ktibtmya1 
sportegyesületek 2019. évi sportc(~lú támogatása" cirnrne l kiírt pi'llyázati feH1ívcís kap ,:1;,i 11 oenyújto!l ,1 c!, ;1l,1pfJ.11 1 (·:,, 
<1i' ahho1 cs,Jl·oll t}fJYéb (!olwrnt!n lurno!,t:iil n szereplő szcmélyer; i:H.lal.Ji!1111ill, i1 l.dldern:I ö.~', / t: IÜ(J(JÖ 11v1h.,,\11t.-n 1;í•,~1i1,>t 

és kezelésétwz az i11!'orrm\ció!; önrenclelkezési joriró! és az in forn1<iciósl'.al)aclságról szóló 1011. évi CXií ti,n1,sny ':5. fj (n 

bei<e1.dést'!m!k b) ponl·ja al,lPJdn ho/7iij,irulok . 

. _(~ __ Lf-0_:-::!2-~ 
a p<'1lyi1zó t0 1 venyes l<~t!Vis1."l6jénel, 

;l !á ír {tSíl 
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5. melléklet az e l őterjesztéshez 

k C: C / _? 21 -- l1 [cr'C{:-_í 

;-.·1 -).\1 . .Jl i PÁLYÁZATI ADATLAP KŐBÁNYA 
Kőbányai sportegyesületek 2019. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 

A pályázó szervezet neve: Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület 

Székhelye: Budapest, 1144 vezér utca 69/A. 1./6. 

Adószáma: 06 30 9136354 

Képviselő neve: Magyar Mária 

Telefonszáma: 06 30 9136354 E-mali címe: rnagyar.maria@citromail.hu 

Blrósági bejegyzés dátuma: 1990. 02.13. Szc'lma: PK 61535/1990 - nyilvántartási száma: 1258 

Közhasznús~gi fokozata:(0 nincs ro közhasznú lo kiemelten közhasznú 

A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet neve: UniCredit Bank 

Bankszámla száma: 10918001 -00000027-26460009 

A pályázati cél megvalósításáért Magyar Mária 
_felelő~ szem~ly neve: 

A pályázati cél megvalósításáért 06 3o 9136354 
felelős személy te_l_ef_o_n_sz_á_m_a_: ____________________________________ _ 

II. Az egyesület taglétszáma összesen 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma (tanfolyam. szakosztály. versenyző összesen): 

l(őbányai lakclmmel vagy Kőbányc'ln tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző: 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2019. december 31-éig a 18. életévül<et betöltik) 

l<öbányai lakcímmel rende lkező felnőtt korú tagok száma (tagjegyzék alapján): 

Alullrott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) a pályázatban megadott adatok és Információk a valóságnak megfelelnek. 

[ _ 0 J 

bl a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás. vagy felszámolás alatt. vele szemben csőrlelJárás . 

vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs fo lyamatban, 
e) a szervezetnek nincs az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetés! szervvel és az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő gazdasági társasággal szemben tartozása, 
d) a pályázat nem irányul más forrásból finanszlrozott pályázat megvalósításával azonos célra. 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket blztosltja a nagycsaládosok részére, 

f) a szervezet a 2019. évi tagdiJat a Kőbánya i Sportszövetségnél befizette [7: igen I nem 

g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási Joggal rendelkezik-e. 1 igen 17" nem 

h) a pályázó 2019-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 1 igen 17" nern 

i) a pályázó 2019-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormc'lnyzat által nyújtott támogatásban: 1 igen 117" nem 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
felé a támogatási szerződésben rögzltett határidőig elszámolok. 

Budapest. 2019 . _á_pr_il_is_1_7_· ____ _ 

~~Ü)\ ~IJb=---
a pályill törvényes képviselőjének 

aláírása 

FORTUNA 
Senlor ~idő Sportegyesruet 

Adószám: 19021083-1-42 
l.evélclm: 1144 Bp., Vf1Zk u.69/aUi. 

www.kobanya.hu I facebook.corn /KobanyaiOnkormanyzat KŐBÁNYA 
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A pályázó neve: Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület 
-------·----

m. A pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása és a 2019. évre tervezett 
_e~ogramok ismertetése (legalább egy oldal) 

Egyesületünk 1990-ben alakult, hiánypótló szerepet tölt be az időskorúak sportolási lehetőségeiben . Fő sajátosságunk 
a „szépkorú" atléták sportolása, versenyeztetése. 

Alapszabály szerinti célunk: 
1./ Tagjaink részére a rendszeres testedzés és sportolási lehetőségek biztosítása 35 év feletti férfi és 30 év fe letti női 

atléták részére. 
2. I Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. 
3./ Sportegyesület célja az egyesület által megrendezett sporteseményen minél nagyobb számú senior atléta részére 

biztosítani a versenyzési lehetőséget. 

20'16 ÉVTŐL NYITOTTABBÁ VÁLT EGYESÜLETÜNK. MIVEL ATLÉTÁINK LÉTSZÁMA AZ ÉLETKOR ELŐRE 
HALADTÁVAL SAJNOS FOLYAMATOSAN CSÖKKENT, EZÉRT A TEVÉKENYSÉGÜNKET VALAMENNYI MOZOGNI 
VÁGYÓ FŐVÁROSI NYUGDÍJAS RÉSZÉRE AZ ELÉRHETŐVÉ ALAKÍTOTTUK 

Foglalkozásaink. programjaink tlpusai egy mondatban: 
heti rendszerességű gerinctorna foglalkozások, havonta fürdőtúra programok - autóbuszos kirándulások. teke 

sportágban edzések és versenyek, bocsa sportágban edzések. évente egyszer 5 napos edzőtábor, valamint 
versenysportban országos atlétikapályaverseny szervezése. 

Bővebben : 
1. gerinctorna tanfolyam 
- 2017. január 3-tól beindítottuk egy gerinctorna tanfolyamot heti 2 x 1 órában 
- 2018. január hónaptól már dupla órákkal folytattuk, hogy valamennyi érdeklődőt befogadl1assunk. Ennel< szervezében 
segítséget kaptunk reumatológus főorvos szakemberektől. Tanfolyamosaink létszáma 2 x 40 fő:= 80 fő 
- 2019. február 6-tól még egy nappal bővítjük 2 x 1 órában + 40 fővel gerinctorna programunkat 

II. saját rendezésű események 20·18-ban: 
a) fürdőtúra programok városnézéssel ·- autóbusszal. alkalmanként 52 fő 
vá ltozatlanul csa lád i és baráti túrák. múzeumlátogatások. amelyek autóbuszos gyógyfürdő és városnéző túrává 
fejlődtek . amit évente minimum 6 all<alommal 50-50 fős csoporttal valósítottunk meg: 
• február 17. Tiszakécske-Kecskemét 
• március 24. Mátraderecske 
• május 26. Komárom - Sellegszencse 
• július 21 . Kiskunmajsa 
• szeptember 22. Makó 
• október 27. Kalocsa 
• december 03. Pozsony 

a) többnapos túrák: 
• 2018. augusztus 21-25. Erdély 

b) 5 napos intenzív edzőtáborok 
• május 5-10. - senior sporttábor Debrecen 
• november 5-10 l1ajdúszoboszló 

Regisztráltunk a Monspart Sarolta által megalakított Gyalogló Klubba, remélhetöleg itt is lesz e lő re mozdulas a 
természetjárás területén. 

c) Sajátrendezésü KIEMELT SPORTESEMÉNYŰNK a 27 éves múltra visszatekintő hagyományos ORSZÁGOS 
Fortuna Senior Atlétika verseny, amelyet az IKARUSZ, Sportte lepen rendeztük a nevező férfi és női résztvevőinknek 30 
éves kortól, öt évenként növekvő korcsoportokban 14 atlétikai versenyszámban „ 
Ezen a versenyen (95-105 fö), nem csak a helyi , hanem az ország valamennyi helyszínéről, sőt még külföldről is 
érkeztek 65 és 70 év fe letti senior versenyzők 2018. aug . 8-án. 
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d) Fortuna teke egyéni és csapatverseny verseny: 
Négy éve neveztünk először a kerületi amatőr teke csapatbajnokságában és már saját fordulókat is rendezünk e 
rendezvénysorozatban, de az edzések a legnépszerűbbek . 

e) Bocsa: 
legújabb sportágunk, most tanuljuk tavasztól-őszig tartó időszakban leegyszerűsített játél{szabályokkal a mobilan 
kialakított pályán, 2018-ban ez kiegészült a petanque sportággal. 

111. Nem saját rendezésű versenyeken történő részvétel: 

Rendszeres~n részt veszünk a Magyarországi Senior Atléták által rendezett hazai versenyeken. 2006. évtől a szenior 
atléták a magyar atlétikai szövetséghez tartoznak. 
2018-ben az ,alábbi versenyeken indultunk, és legeredményesebben a dobószámokban szerepeltünk, természetesen 
dobogós helyeken: 
- a Hazai Fedett Pályás Országos Bajnokságon 

Tatabányai versenyen 
- Május Szegedi Városi Stadion Szabadtéri versenyén, 
- Június Zamárdi • Dobribán Géza emlékverseny 
- a Senior Országos Bajnokság Budapest-lkarusz Pálya. 
- Fortuna verseny Bp. - lkarusz pálya 

B) Beneveztünk a Fővárosi Szabadidő Sportszövetség versenysorozatára, ahol minden meghirdetett sportnapon 2 
csapattal vettCmk részt, 2018. évben az összetettben a 4. helyen végeztünk. 
Ceglédi Test$bresztő Fesztiválon 35 fővel vettünk részt. 

2019. évi tervek , programok: 

A 2018. évhez hasonlóan bővülő programk!nálatunkat folyamatosan az igények tükrében fejlesztjük. Elnöl{ség tagjai 
önkéntesként dolgoznak megalakulásunk óta egyesületünk működtetése és fejlesztése érdekében. (könyvelés, 
kommunikációs tevékenység, versenyszervezés, pályázat!rás, pénzügyi tevékenység, mérlegkészítés. tanfolyamok 
szervezése stb.) 
Gerinctorna tqgjainl{ száma már meghaladja a 170 főt , ebből 30 fő már a nyugdíjas önkénteseink száma, akikre igen 
gyakran számíthatunk. 
(versenyeken történő kiegészítő tevékenységek. reklámajándékok kiosztása, ingyenes büfé müködtetése a 
rendezvényeken, azok előkészítése, sportszerek tisztán tartása , stb.) 

Atlétika: 
A Szenior Atléták versenynaptárában szereplő hazai és nemzetközi versenyeken változatlanul részt l<ívánunl< venni , 
amely 2019. évben ismét 14 versenynapot jelent, Budapest, Gyula, Győr, Tatabánya, Zamárdi. Kiskunhalas , Szel<szárd, 
Nagyigmánd, Péte1vásár, Szlovákiai Nyitra helyszíneken. később kijelölt időpontokban . 

• Megrendezzük a hagyományos Fo11una Senior Atlétika verseny 2019 év nyarán, amely a sorrendben a 28. 
rendezvényünk lesz a helyszín változatlanul az IKARUSZ Atlétikai Sportcentruma. 

Tanfolyam: 
• Folytatjuk immár heti 6 alkalommal gerinctorna tanfolyamunkat, amelyet 250 Ft-os óradíj ellenében biztosítunk 
valamennyi jelentkezőnek szerdánként egy új gerincnyújtó-lazító tanfolyamot indítunk. 

Teke: 
Indulunk a kerületi bajnokságban, és a felkészüléshez is biztosltunk rendszeres edzéslehetőséget. Beindítjuk a teke 
tanfolyamot hétfői napokon a Tüker pályán. 

Bocsa: edzések biztosítása szabadtéren megfelelő mobil pályán, hitelesített versenybocsa golyókl<al 

Benevezünk a Fővárosi Szabadidő Kupa valamennyi szabadidős rendezvényre 2019. évben is. (gyalogos, tollas, teke, 
bowling, szellemi fordulóira) 

Petanque és Grund Golf sportágak gyakorlása és szabadidős versenyekre való fell<észítését is megcélozzuk. 

Természetjárás: 
• egynapos autóbuszos fürdötúra programok 2019-ben legalább 6 alkalommal 
• egyhetes külföldi túra 1 alkalommal 
• Gyalogló Klub programjainak kialakítása. 

---------------- --- ------
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---- ----------- ------ ----- - - - ----------- ----
A pályázó neve: Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület 

IV. A támogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes bemutatása 
(legfeljebb egy oldal) 

--- - - -------- -------- --

1) Senior tagjaink részére orvosi szűrővizsgálatokat ( l<oleszterin, vércukor, véroxigén, húgysavszint és 
vérnyomásmérést) szervezünk évente 3 alkalommal, amelynek költsége 3 x 50 OOOFT=150 OOO Ft, amelyből 50 OOO Ft-t 
pályázati forrás terhére tervezünk. 

2) Autóbusz kirándu lásinkból egy alkalmat pályázat terhére szeretnénk megvalósítani, amelynek autóbusz bérleti díj 
költsége 90 OOOFt 

3) Egyesületi tagjainl<kal egyre gyakrabban veszünk részt olyan eseményeken, amelyen az egységes megjelenés 
nagyon fontos - Fővárosi Szabadidő Kupa fordulói , a 2019. 06.05-ei Ceglédi Testébresztö Fesztivál, amelyre már több, 
mint 50 fö jelentkezett, de az egyes kerületi események, ahol önkéntesként megyünk segíteni - szeretnék tagjaink a 
Fortuna SE emblémázott pólójában megjelenni. 

Tagjaink közül már 50 fönek vásároltunk Fortuna emblémás pólót, de taglétszám folyamatos növekedése miatt 
szeretnénk további 100 db pólót rendelni 1 100 Ft/ db áron= 110 OOO Ft értékben. 

250 OOO Ft pályazati támogatással senior tagjainknak szeretnénk kedveskedni azzal, hogy minél többen kapjanak 
kedvet bekapcsolódni programjainl<ba. 
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V. Költségvetés 

A költségnem megnevezése Teljes költség Saját forrás 

orvosi szűróvizsgálat 150000Ft 100 OOO Ft 

autóbusz bérlése túrákhoz 600 OOO Ft 510 OOO Ft 

egysége emblémázott póló 110 OOO Ft 0 

Igényelt támogatás összesen: 250 OOO Ft 

VI. Csatolt mellékletek listája 

1. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról 

2. Az egyesület tagjegyzék kivonatának másolata (18 év feletti tagok) 

3. Versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes program, 
továbbképzés esetén szakmai program 

Igényelt támogatás 

50 OOO Ft 

90 OOO Ft 

110 OOO Ft 

igen nem 

f7 
17 
1 í7 

-------------- ----------------------------- ·-·---
4. A sportegyesü let 2019. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, 

a támogatni kért köl tségek részletes leírása f7 1 
---- --·---------- ------------ - - ------- -----

5. A nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület 
nyilvántartásban lévő adatairól 11 

, -
l ____ ,, _____ .. _____ ----------------- - ------· ·---

6. A sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata 

7. 

----- ---- --·--------------------
Az előző évről szóló besztm1oló letétbe helyezéséről szóló igazolás, vagy a postára 
adás tényét Igazoló feladóvevény másolata 

11- 1 
---·-------

1 f7 
----- - ---.. ------------------- ----· ----- ·--··- - -·- - -

8. Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről szóló 
igazolás, vagy a postara adás tényét igazoló feladóvevény másolata ! r-· 

·----·--------·-----·--------------- ------------·-- --· 
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18 év feletti tagok adatai 

Sor
szám Név Lakóllely Születési év Edző neve 

·--- -- -·-·-·----·---

·---- ·- --- ·--·--- ----·---

·---- ·------- -·-----·· 

·- --····------ - ---·----

- -·---·-·- ···- - ---- - - - ---- ··--- ·- ----· 

·--- - - -.. -- --- ·--- ---

- --------- ·-·---··--- - ---- - - --- -·--- ·-- - - - --- - - -- ····--

·- -···------ --- -··---

Budapest, 2019. Í~ ~ _ l 8 _ 

~~\fil__tl~UJ&-
a pályázó törvényes képvisel őjének 

aláírása 

FORTUNA 
Senlor ~dő Sportagyegillet 

Adószám: ·1 9021083-1-42 
Levélcím: 1144 Bp., Vezál· u.69/e l.tl 

www.kobanya.hu I facebook.corn/KobanyaiOnkonnanyzat 
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18 év feletti tagok adatai 

-------- ·····---
Sor

szám Név Lakóhely 

www.kobanya. l1u I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat 

Születési év Edző neve : T<~íb.f 1 /.. . .::, /J;i 
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Nyilatkozat 

Magyar Mária 
Alulírott ezúton akként nyilatkozom. hogy a „A kőbányai 
sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatása" címmel kiírt pályázati felhívás kapcsán benyújtott adatlapban és 
az ahhoz csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adataimnak a tenderrel összefüggö nyilvántartásahoz 
és kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján hozzájáru lok. 

április 17. 
Budapest, 2019. _____ _ 

ti~~1űl ~~lm, 
a pályázó tclrvényes képvise lőjének 

aláírása 

FORTUNA 
8enlor Szabadidő Spol't&gye$illet 

Adós:tám: 19021083-1-42 
levélcím: 1144 Bp,, \lezár U.69/a lA 

www.kobanya.hu l facebook.com/KobanyaiOnl<ormanyzat KŐBÁNYA 
C:·J Z' elő város 





6. melléklet az előterjesztéshez 

., 
l<őbányai s11oítcgyr.sii!etek 2019. évi támogatására 

1. A pályázó adatai . 
·. · · -.~~. . .. 

/\ pályazó szervm:et neve: Grácia Fair Sport Egyesület. · ' .. · . ·· ·. . . 
•.. ---- -- - --- ·- ···----------------------- --· ·. .. . ~~_:_ : · ._;_ __ . ___ _ 

S2el<11elye: Budapest, 1185 Budapest, Ugocsa utca 1. Telephely: 1108 Kazah utca 6. 

Adószáma. 18199590-1-43 

l(l~pviselö neve: Fata Anita 

Telé' lonszáma: 30/ 406 7395 E-mail elme: garciafairse@gmail.com 

Birós,1ni beJe9yzés di1turna: 2009.04.14 

l<ozliasznúsag1 folmwta,l[l] nincs 'e-! i l<öz~1asznú 
' -

Száma: PK 60129/2009 

ÍO kiemelten l<ozhasznú 

, ~7erve:rtil banks1.c\mlájál vezt'tő pénzintézet neve: Budapest Bank 

Bilnl1snírntc1 szárn,1: ·t O 102093-02035400-01003006 

1\ pály;i:,.ali cr\l 111Li9valósíl.'.is.iérl Fata Anita 
tele l ős személy neve: -~ .. _, ___ ___ ,, __ -.... ..... . ... ... ········-··--···-··--.. ------··· -------------------
A péi ly;}rnt1 cé l rnegvalósít,ísáért 301 406 7395 
fe l elős _sze rnélv_telefonszám a: ... --···-·-·-----······-·-·-----~------

II. Az egyesület taglétszáma összesen 

/\z efjyesületlJen fog lall<o:.::tato tt ut,ínpótl,~skorú tagok száma (tanfolyam. szalwsztiíly. versenyző ö s s 21.'$c:11) , 64 

i<öbi111yai lakcímmel vagy KölJ,\nyiH11.anulói jogv1szonnyéll renclelkezö igazoll utánpöllélskorú vers,-:nyzü: 
(il l<i k a í 8. r~letévüket m~rn tö ll öttél< be. valamint akik 2019. clecember 31-éig ,118. (:ltel(•vül<et betölt iiü 

l<óbünyai lal<cirnmel rem1elkt-,zö felnött l<orú tagok széÍma (tagjegyzék alapján): 

Alulírott büntetöioní felc lössúgem tucJat,föan kijelentem. l1ogy 
,1) a µály<iz;itban megadott aclalok és információk íl valóságnak megfelelnek. 

15 

, . 0 

L- -·-·· 

b ) a srnrve1etn12I< nincs közl,1rtoz.ísa. a szervezet nem áll végelszámolás, vc1gy frJis2,1rno l,ís alatt. vele s.w rnh,,n L.:,ör!t'lj ,i r(,s, 
vc1gy fiqyéb. a megszlinteté~ére irányuló eljárás nincs folyamatban. 

e) a sz.·r vezdnol, rnncs ,1 , C>11lmrrm1nyzattal. önl<0nnányzatí költségvetesi szervvt:I é:. a1. Önkormiinyz.-1t kiz~1r · 1.:q , ,i. 
tu lc1jciunáh;1r1 !évi! gazt1,1i;cigi társasággal szerntJen tartozása. 

rl) il pályázdl. nem iri'myul fflil~ for r,:1sllól fimmszirozott pályiizat megvalósitt1sáva1 <1zonos cé lra. 
,i) é1 sp,irte9y1,sulel ,12 őnkor111,i11yz;1t ,füill megl1atf.irozott 1,edvezményel<et IJiztosilja a 11agycsa1~1dosuk rószún:). 

t) a szervezet a 2D19. évi ti:l[Jdijat a l\ülJányc1í Sportszövetségnél befizet te '.; i9en m:1n 

D) a szervezet a léímnq,itfis vonílll<uz;is;fü;:in aclólevonási Joggal rendelkezik-e. igen ;.; nu n 

ti) a pc\lv,ízó 2019-IJen I észesüll·e a l(őbánya i Önl<onnányzat által nyúj tott ltimogatásl,an, !(.Je n . ./ 11t.:111 

i) a piil ycizó 201 9-lwn rú~wsúlt-e m\111 a l\öbányai Önkormányzat által nyújtott t;,imogJli'lslJan· i(J\·1 11 ' /' rH:i'1 i 

i<ütelezetlséoet válla lok c11Ta. l1ogy a pályc1zatta l elnyert tcímogatással a BuctapPst Fóvóros X. l<eruleL Könányai Önkonn;iny1dt 
feiö a l éí rnogatási szerz,írl()slwn 1-/i92ilett l1a tcíriclö ig elszárnolol<. 

llucJape,,l. 2019 -~~~~'.~2!· ______ _ 

" pdiyt1zó törvé11yes i{épvisclüjénel< 
al~lírása 

www.l~obanya.ht 1 1 f acebook .com/Kobanya i0 11korrminyzat 

! 
...1 

r;(~· 



f\ p,i!yá.w n,•v,• Grácia Fair Sport Egyesület 

m. A pályázó sportegyesület tevékenys~génel< bemutatása és a 2019. évre t.ervr:zett 
programok ismer tetése (legalább egy oldal) 

-- - - - ·---- -· -· - - M • - - ---- ------· - - ·-·---- >H M • --- -----• • -·-

A Grácia Fair Sport Egyesület Budapesten, Kőbányán, egy szép, magas, általunl< kia lakított és spo11olúsra alkalmassá 
tett kis sportcsarnokban dolgozik és éli mindennapjait. Egyesületünk egy ol impiai sportággal, a ritmikus gimnasztikával 
igyekszil< nap, mint nap megismertetni az ifjú sportolókat. Rendszeres mozgáslehetőséget biztosítunk a mintegy 20 
tanfolyamos gyerekünl<nek és lehetőséget adunk a sportág magas szintű elsajátítására is a több. mint hatvan, napi 3-4 
órában rendszeresen tornázó versenyzőnknek is. 

A ntrnikus gimnasztika egy zenés mozgásforma , ami a balett, a tánc, az akrobatika elemeit ötvözi különböző szerek 
{l\ötél, karil<a, labda, buzogány és szalag) virtuóz használatával. A ritmikus gimnasztika tréningjei kisgyermekkortól 
szabályosan fejleszti az izomrendszer! és javítja a tartást, fejl eszti a finom mozgáskoordinációt, tehát hasznos időtöltés 
azoknak a gyerekeknek is, akik csupán tanfolyami szinten kívánnak mozogni. 

Az arra rászoru ló tehetséges és szorgalmas sportolóinknak egyesületlink kedvezményes, vagy ingyenes edzést 
biztosít. 

Büszkén mondhatjuk, hogy minden évben van olyan élsportolónk, vagy több is, akik a ívlagyar Válogatottat erösíti . 
Élsportolóink között számos országos bajnok, Magyar Kupa győztes, Diák Olimpia bajnok és pontszerző található. 

2014 re az egyesület 2 felnőtt és az 5 junior korú tornászból pedig három versenyző magyar válogatottságot szerzett. 

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

2016-ban újabb tornászunkat, Földi Cintiát válogattál< be a junior keretbe . 

2017-ben a hazai rendezésű Európa bajnokságon Földi Cintiával erősített csapatunk a 8. helyet szerezte meg. Ebben 
az évben felnőtt és utánpótlás korú versenyzőink ís remekeltek. 
2018-ban ez a csapat több vi lágkupán is pontszerző helyen végzett. 
Mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren sil<erült számos érmet és pontszerzö helyet szereznünk. KCilön örülünk 
annak, hogy a több , mint 40 egyesületet tömörítő szövetségünk pontversenyében évek óta az első hat hely 
valamelyikén végzünk . 

Új szakágunkat, az esztétikus gimnasztikát 2015-ben mérettettük meg először , amikor az a megtiszteltetés ért minl<et , 
hogy e szép sportág szezonnyitó világkupáját mi rendezhettük meg. 
Felnőtt csapatunk ezen a viadalon, mint újonc, a 18. helyet szerezte meg. 

A 2016-os Brnoban rendezett VB-n, ahol 34 csapattal kellett megküzdenünk és a középmezőny elején , a 13. helyen 
sikerült végeznünk, az idei 201 ?es Európa bajnokságon , pedig már fináléba került szenior csapatunk, mig gyermek 
csapatunk elsö nemzetközi versenyén rögtön a bronzérmet szerezte meg. 

/\ 2018-as Budapesti vi lágbajnokságon pedig mind a junior, mind pedig a Szenior csapatunk is finá lézott 

Az egyesületet irányító szal<ernberek 

Berek lrina vezetőedző, FIG bíró 
Fata Anita edző, bíró 
Mráz Kornélia balett mester 

WWW. f<nbanya.tiu I ra cebooi<.con1/Ko tJa11yaiOnl<0rrnanyzat 



A pélyázó neve: Grácia Fair Sport Egyesület 

IV. A támogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes ben1utatása 
(legfeljebb egy oldal) 

Nem saját rendezésű versenyen, bajnokságon való részvétel témakör: 
Az egyesület léte, fenntarthatósága ma már nem képzelhető . el támogatások nélkül. 

A Grácia lehetőséget ad az élsportra, ami azt jelenti , hogy a nálunk sportoló gyermekeknek minden napra több órás 
(4-5 óra) edzéslehetőséget kell biztosítani. 

Az iskolai szünetekben edzőtáborokat tariunk és sokszor hétvégén is vannak fog lalkozások. 

2 főá ll ású alkalmazott intézi az egyesület szakmai munkáját és a működést 

A pályázott időszakban az alábbi versenyeken tervezzük a részvételünket: 

Egyéni versenyben: 
- Budapest Bajnokság 
- Magyar Bajnokság 
- Magyar Kupa 

Kéziszer versenyeken: 
- Magyar Bainokság 
- Magyar Kupa 

Esztétikus Gimnasztika 
- 4 nemzetközi Open 
- Országos Bajnokság 
- Magyar Kupa 

Ezeken felül 6 nemzetközi versenyen és 5 hazai meghívásos versenyen is tervezzük részt vételünket, az elmúlt évek 
hagyományainak megfelelően . 

E versenyekre a nevezési d íjak és versenyengedélyek elszámolását tervezzük jelen pá lyázatunkban 
Pályázott költségek részletezése: 

Versenyengedélyek 64 főre : 201 .600 Ft 
43 fő gyermek 4 200 Ft/év/fő versenysport 180.600FUév 
21 fő gyermek 1.000 FUév/fö szabadidősport 21 .000FUév 

Nevezési díjak a hazai versenyekre: 720 OOO Ft 
Junior és gyerm ek 8 OOO Ft/verseny/fő x átlag 35 fö x 3 = 840.000 Ft 

Mindösszesen 250 OOO Ft pályázati támogatásra pályázunk. 

www.kolJanyaJ1u I facebook .com/Kob any aiü nkorm anyzat 



V. Költségvetés 

A költsé91wn1 megneve, ése Tl~ljes költség Sajé'lt forréis lgényii!t t.'.m1oq;1l ,-1, 

versenyengedélye!~ 201 600 171 600 30 OOO 

Nevezési d íjak 840 OOO 620 OOO 220 OOO 

19,\nyel t t,imogcJ t,ís összesen: 250 OOO Ft 

VI. Csatolt mellékletek listája 

nem 

i<irnut.11:,\s ill 11 t.,inp6tl i'1sl<orú tc.1gokröl J / 

·, 
. }. 

4. 

:, 

1\.: (~'l'i<' f, i.iit:t lr1f;W~JYl.t'k kivonat,íri al< !Tléisolata (1 8 é v fe letti t.iyu l<) 

\lersl'nyr enrl e,112,; PS<~t.;m versenyl<i irfis . e<!Zöli.ibor esetén rész l<~tes prograrn . 
lov-:1bbkt\)zés l!S.t:1I.ún sznl<rnai prorJrarn 

A sportegyei;ülct 2019. éví tervezett mül<ödésének IJemutatása a költségvetéssel 
c1 t,\mogr.1!11í !<ért köl lsúg el< részletes leírása 

i-\ nyilv,\ntr1rt::cí st vezctö tJí röság 30 napnál nem régebb i igazo l,ísa a sporteovcsü let 
r1yilvclnla rt,\sban h'!vő ;:idöta irú l 

6. .'\ spnri ef.JY•-!·, i"i!t• t li.\rvi'inyes l<é.pvi!:ie löie aláírási címpélcl,ínl'ának rm'lsolata 

7. 

B. 

.l17. <.;iözli évről S.lö ló besz,i rn olö letétbe helyezésér61 szóló igazol;!Js. vagy a postára 
,1c1,is túny:<t irJ11znl0 r,.!lallóv,wé, 1y m ó:;olata 

l{özl1asz 11ú 5lerve.c•_,i esetében a l<üzhasznúsági m eliéklet letétbe 11elye2ésérö l szú ló 
ígazol,h. V<lrJY a postcira aclás t,~nyé l igazoló feladóvevény másolata 

www.lmL1a11ya.tH1 1 facd,uok.com / f<.o bc1nydiOnl<0rrnanyzat 
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Utánpótláskorú tagok adatai 
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Nyilatkozat 

Fata Anita 
Alulirntt . _ . ·--------·-··--·----- ezúton akként nyilalkuzon 1, hugy G „A köt.n!my<-1i 
sportegyesülete!, 20·19_ évi sportcélú t~mogatása" cirnrnel kiírt pá lyazati fell1iv,is kapc.s /in henyújlotl. a<l,"Uc1p!JcJ; 1 (;,, 

a, ;1r11"10? csatolt ,:nyúl) dokumentumokban szereplö személyes c1clatairnna1, a tenrlerrel ö•;s,:efiJOnií nyiJvjntc1rt;'.ti;c1t1oz 
és kPi'P lé<;ti i1~'z az in form,k iós Ötll"findelkozésl jogról és az 1nforméicíószalx1cls,1\j!"ÓI szölú 7-011. évi CXII. törvény!;. 0 ( 1) 

bclw1dt1s()nelt 1)) pu1 ,l.j,i ,11,1pj,ín hou,ij ,'lrulok. 

a p,\lyá?t"> tö! vti1 1yt•s l<épvise!lijéneK 
oláir/i:;a 

www.lwbar1ya.hu I faceboP!{.con1/l<ol)any;:i iOnl<orrnanyzat ' .. 



7. melléklet az előte rj esztéshez 

k cc Í 2,).' {- :f:(J cy 1 

\ 1.. "t PÁLYÁZATI ADATLAP KŐBÁNYA 
Kőbányai sportegyesületek 2019. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 

A pályázó szervezet neve: Köbányai Sportszövetség - Szakbizottságai (teke,tenisz,természetbarát) 

Szél<helye: 1105 Budapest, Ihász utca 24. 

Adószáma: 19663131-1-42 

Képvlselö neve: Potos Ilona Ágnes 

Telefonszáma: 06 30 940 6875 E-mail címe: kobanyaisportszovetseg@gmail .com 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1991 .01 .07. 

Közhasznúsági fokozata:[) nincs f0) közhasznú 

Száma: PK 64870/1990. Nyilvántartási: 01 -002-003209 

[Ej kiemelten közhasznú 

A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. X., ker Fiók 

Bankszámla száma: 11710002-20009609 

A pályázati céí megvalósításáért Potos Ilona Ágnes 
felelős személy neve: ----·· . ...:....:c......;.._c ______________________________ ______ _ 

A pályázat( cél megvalósításáért 06 30 9405 875 
felelős személy telefonszáma: 

II. Az egyesület taglétszáma összesen 

Az egyesületl)en foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma (tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen): 

KőMnyai lakclmmel vagy Kőbányán tanuló! jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző: 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2019. december 31-éig a 18. életévüket betöltik) 

Kőbányai lakcímmel rendelkező felnőtt korú tagok száma (tagjegyzék alapján): 

Alullrott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem. hogy 
a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 
b) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás, vagy felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás. 

vagy egyéb, a megszüntetésére Irányuló eljárás nincs folyamatban, 
c) a szervezetnek nincs az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő gazdasági társasággal szemben tartozása, 
d) a pályázat nem Irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a sportegyesület az önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok részére. 

f) a szervezet a 2019. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette l7 igen I nem 

g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e. r igen 17 nem 

t1) a pályázó 2019-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: f igen iW, nem 

D a pályázó 2019-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 1 igen 
1
!7 nem 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
felé a támogatási szerződésben rögzített 11atárldölg elszámolok. 

2019 
04.17. 

Budapest. ·----·- ----

~ ~ - 'd.. --·-----~ ~V--±-:
a pályázó törvényeskép.v selőjenek 

alálrása 

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat KŐBÁNYA 
at (;·10 v0rt,s 



A pályázó neve: Kőbányai Sportszövetség - Szakbizottságai 

m. A pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása és a 2019. évre tervezett 
programok ismertetése (legalább egy oldal) 

A Köbányaí Sportszövetség taglétszáma 56, amelyböl 7 a DSE, 46 a Sportegyesület és 3 a sportági szakbizottságok 
száma. Jelen pályázatunk a 3 sportági szakbizottság tevékenységének támogatására irányul, mivel egyek sem önálló 
jogi szemé lyiségű szervezet, így működésüket több mint 3 évtizede előbb a kőbányai sporthivatal működtette, és 28. 
éve pedig a Kőbányai Sportszövetség segíti , finanszírozza működésüket. 

Ezen szakbizottságok három sportágban fejtik ki tevékenységüket: Teke Szakbizottság, Tenisz Szakbizottság és 
Természetbarát Szakbizottság. 
Mindhárom szakbizottság a kerületben müködö sportegyesületek szakosztályai részére, valamint a kerületben élöl~ 
baráti társaságok és a kerületben dolgozó közösségek, csapatok részére biztosít egész évet átfogó rendszeres, 
szervezett sportprogramot versenyszerű úgy, hogy tárgy év végén eredményt is hirdet, ünnepélyes díjátadással 
záróünnepség keretei között. 

1./ Természetbarát Szakbizottság saját rendezésű versenyei: 
1. - 5+1 fordulós Köbányai Diáktúra verseny általános és középiskolai kategóriában 
A verseny célja: a túrázás széleskörü megkedveltetése. a tanu lók természetbarát ismereteinel< 
növelése, a lakóhely környéki természeti környezet megismerése. 

2. Természetvédelmi bemutató túrák (évi 5 forduló) 
A bemutató túrák célja: Budapesten és környékén található természeti értékek. természetvédelmi területek 
megismertetése, a gyermekek természetvédelemre való nevelése túrákkal összekapcsolva kötetlen módon. 
3. Kőbánya Kupa Tájél<ozódási verseny ( BÉKE KUPA tömegesítő versenysorozat Ill. fordulója) 
A Kőbánya l<upa Tájékozódási versenyt az iskolák és DSE-k, valamint a sportegyesületek természetben tájékozódni 
akaró a természetjárói részére lrjuk ki. A versenyen diák, családi szenior és felnőtt csapatok részvételét várjuk. 2018 
évben 150 diák túrázott rendszeresen! · 
Természetjárói taglétszám: 10 kerületi egyesü letből 1500 fő igazolt kőbányai természetjáró. 

II./ Teke Szakbizottság saját rendezésű versenye: 
A Kőbányai Egyéni Tekeverseny és Teke Csapatbajnokság. 
A tárgyév elején benevezett (és a nevezési díjat befizetett) csapatok minden hónapban egy alkalommal (szombati 
napol<011) a BKV Tekecsarnokában a 6 sávos pályán 120 dobásos (60 teli és 60 tarolás) versenyen vesznek részt. 4 fős 
csapat eredményit összeadva alakul ki egy-egy forduló csapateredménye. Az egyéni versenyeket az egyéni dobások 
alapján női és férfi kategóriában a legjobb teli , a legjobb taroló és a legjobb összetett dobások eredménye szerint 
számítják. Év végén valamennyi forduló eredménye összeadódik és az alapján alakul ki a végső sorrend, és a díjal<at 
egy ünnepélyes keretek között megrendezésre kerülő záró Teke versenyt követően adjuk át a díjazott csapatoknak, 
amelyre rendszeresen meghívjuk a kőbányai médiákat is.(ATV). 
Résztvevő csapatok száma: 4 csapat/ forduló, ( 1 csapat minimum 4 maximum 8 fö), és az egyéni versenyzők száma 
alkalmanként 24-36 fö.) 
A versenyforclulók mellett a csapatok edzések céljára pályát bérelnek és heti rendszerességgel 4-6 órát még ecldzenel<. 

Ill./ Tenisz Szakbizottság saját rendezésű eseményei: 
Kőbányai Amatőr Tenisz Csapatbajnokság 2 féléves bontásban tavaszi és őszi bajnoki fordulókkal. 
A fordulók alkalmával minden héten találkoznak a csapatok sorsolás szerinti napokon és minden csapattag az előre 
leadott erősorrend alapján mérkőzik meg egymással. A fordulók mérkőzéseinek eredményeit jegyzöl<önyvben rögzítik. 
és a tavaszi majd öszi fordulók eredményei alapján alakul ki a végsorrend. 
A versenyek lebonyolításához a teniszpálya bérlése, versenydíjak és záróünnepség kellékei szükségesek. Teniszpályát 
csak saját pályával nem rendelkező csapatok részére kell bérelnünk (Pietra, Mátrix). a Fabulon (Richter), Honvéd Zrínyi 
és Kőér SE csapatai otthon fogadják az ellenfél csapatait. A csapatok nevezési díjakkal járulnak hozzá a l<öltségekhez. 
Résztevö csapatok száma: 5 csapat, egyéni versenyzők:59 fő 

A versenyek mellett valamennyi csapat pályát bérel és minimum heti 2x 2 órát fakultatívan rs teniszezik, nyári és téli 
időszakban egyaránt. 

----·- --- -
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A pályázó neve: Kőbányai Sportszövetség - Szakbizottságai 

IV. A támogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes bemutatása 
(legfeljebb egy oldal) _ __;e_ _____________________________ _______ _ _ _ 

Természetbarát Szakbizottság programjaihoz kért pályázati támogatás: 

1) Kőbánya, Kupa Tájékozódási verseny lebonyolításához autóbusz bérlése szükséges a verseny lebonyolításához 
eszközök l<ipzállítása (sátor, asztal, székek, hangosítás, digitális dugóka rendszer a bélyegző pontokhoz), illetve a 
versenybírók és versenyzők egy részének (diák, nyugdljas) helyszínre és visszaszállítása . 
- autóbusz bérléshez egy alkalommal 120 OOO Ft amelyből 85 OOO Ft-t pályázat terhére tervezünk 
- a diáktúra programokhoz BKV tömbjegyek vásárlását kérnénk a bérlettel nem rendelkező diákok részére. 20 x 10 
db-os tömbjt3gy: 60 OOO Ft, ebből 30 OOO Ft pályázat terhére 
- térképek vásárlása további 5 OOO Ft tervezünk 

2) Teke Szakbizottság Kőbányai amatőr csapat és egyéni versenyéhez kért pályázati támogatás: 

- év végén a záróünnepségen átadásra kerülő versenydíjak: 19 400 Ft pályázat terhére 
(20db x 450 Ft=9 OOO Ft, 6 db egyéni versenyzői serleg x 2400 Ft= 14 400 Ft)= 34 400 Ft) 

- Tel<e csapatbajnokság lebonyolltásához a BKV tekepálya bérleti dlja 11 OOO Ft/óra x 3 óra / forduló= 33 OOO Ft 
fordulónként, éves szinten a 9 forduló 297 OOO Ft, amelyből 3 fordulót 99 OOO Ft-t tervezünk pályázat terhére . 

3) Tenisz Szakbizottság amatőr versenyéhez kért pályázati támogatás: 

- Év végén, a záróünnepségen átadásra kerülő versenydljak: érem, serleg 
6 csapat x 4 db érem= 24 db x 650 Ft= 15 600 Ft 

Támogatási kérelmünk összesen 250 OOO Ft 

---- - - --··----------------- --------------
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V. Költségvetés 

A költségnem megnevezése Teljes költség Saját forrás 
--···- ·--- .. - -

csoportos utazás költségei ~ 120 OOO 35000 

érem, serleg, térképek 120 OOO 85 OOO 

tekepálya bérlet díja 297 OOO 197 OOO 

csoportos BKV jegy vásárlás 
g 

60 OOO 30 OOO 

Igényelt támogatás összfisen: 250 OOO Ft 

VI. Csatolt mellékletek listája 

1. Kimutatás az utánpótláslmrú tagokról _______ .. __ _ 
2. Az egyesület tagjegyzék l<ívonatának másolata {18 év feletti tagok) 

---------------·-----------·----

3. Verseny_ rendezés esetén versenykllrás, edzőtábor esetén részletes program, 
továbbképzés esetén szakmai program 

Igényelt támogatás 

85 OOO 

35 OOO 

100 OOO 

30 OOO 

Igen 

f7 

nem 

1 
l 

17 1 
---------·--------------

4. 

5. 

A sportegyesület 2019. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, 
a támogatni kért költségek részletes lelrása 

A nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi Igazolása a sportegyesület 
nyilvántartásban lévö adatairól 

6. A sportegyesület törvényes képviselője aláírási clmpéldányának másolata 

7. 

8. 

Az elözö évröl szóló beszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolás, vagy a postára 
adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Közt1asznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről szóló 
Igazolás, vagy a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 
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18 év feletti tagok adatai 

Sor
szám 

A 

J„ 

e 

Név 

~ T l=' .1.. 15" ._<.; 
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Lakóhely Születési év 
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Edző neve 

~=t=iöJ:>:.::, te J' ;~ f.-) D '-:) ~ 
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·-- if--

- --·- -·-- - ·-
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1 ' . \'.,V, } (1 
Budapest, 2019. _2:-._(?_!2___ .11 \.o 

a pályázó törvényes képvlselőJénel< 

aláírása 
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Sorszá 

m 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Kőbányai lakcímű Természetbarát Szakbizottság 

FELNŐTI és NYUGDÍJAS tagjai 

vezetők: Kovács Tamás, Morvai György. 

Név Lakcím 

Balázs Ádám 1101 Budapest Kőbányai út 45/A 

K/2 111/1 

1106 Budapest Sörgyár u. 21-25.D 
Ba li Ferencné Erzsébet I.Fszl. 

1105 Budapest Körösi Cs.út 35-37 
Barna Éva Vlll.108 

Belesik Emese 1104 Budapest Harmat utca 142 

Buda Ferencné 1108 Budapest Kővágó u lO 

Dobák Gyu la 1104 Budapest Harmat utca 158 

Dobák Gyuláné 1104 Budapest Harmat utca 158 

Epres Attila 1108 Budapest Hang utca 2 

Epres Attiláné 1108 Budapest Hang utca 2 

1108 Budapest Újhegyi út 4/B B 
Farkas Gyöngyi lh.2/8 

Gariscsák Imréné 1105 Budapest Gergely utca 8. 

1101 Budapest Hungária krt.5-7. 
Dr.Hangai Gézáné 111.ép.ll lh fsz 

1103 Budapest Farkasalma 5 II. 
Hegyesi László em.7. 

1102 Budapest Körösi Csoma S. út 
Horváth Ferencné 40.fsz.3 

Karaszi Istvánné 1103 Budapest Noszlopy u.68. 14. 

1108 Budapest Sibrik M. u.82-84.A. lh. 
Kazamér Ferenc 11 em 3 

1108 Budapest Sibrik M. u.82-84.A. lh. 
Kazamér Ferencné 11 em 3 

1103 Budapest Székfűvirág u. 6. fsz. 
l<iss László 1. 

Kissné Németh Erzsébet 



1108 Budapest Szőllővirág utca 10 VII. 
20. Koltai Józsefné em. 29 

21. Kummer György 1108 Budapest Harmat u.172. IV.16. 

22. l<ummer Györgyné 1109 Budapest Harmat u.172. IV.16. 

23. Lillin Endréné 1108 Budapest Szövőszék utca 12 

24. Madai Béláné 1106 Budapest Pilisi u. 18b 

25. Majorné BarabásKatalin 1108 Budapest Tavas u. 6. 

26. Marton Ottó 1094 Budapest Márton utca 8/B 

1108 Budapest Újhegyi út 4/B B 
27. Marton Szilvia lh.2/8 

1108 Budapest Újhegyi út 4/B B 
28. Marton Lilla lh.2/8 

29. Morvai György 1107 Budapest Somfa köz 10 

30. Nagy Antalné 1105 Budapest Harmat utca 17/A 

1101 Budapest Hungária krt.5-7. 
31. Nagy László Xl.ép 

1101 Budapest Hungária krt.5-7. 
32. Nagyné Borbély Ilona Xl.ép 

1102 Budapest Hungária krt.5-7. 
33. Nagy Tamás Xl.ép 

34. Pálné Márton Mariann 1102 Budapest Hölgy utca 48. 

35. Papp Mária 1105 Budapest Mádi köz 3. 

36. Pécsi Józsefné 1108 Budapest Bányató u.26. 11. 11. 

37 . Petrovics Mária 1104 Budapest Harmat utca 142 

38. Presiler Tamás 1103 Budapest Kada köz 11. 

39. Preisler Tamásné 1104 Budapest Kada köz 11. 

1106 Budapest, Gyakorló u. 4/i. 
40. Strackné Jakab Gizella V/22. 

1107 Budapest Szárnyas utca 16/b 
41. Szabó Ágnes 11.2 . 

42. Szabó József 1102 Budapest Halom utca 35 . 1.6. 

43. Szántóné Varga Edit 
1101 Budapest Hungária krt.S~ :~ 
lh.1/5 ~ (Ifit, \~ .. ,'.,, 

'v ' \ . ·,s,. / •;-
44. Szilágyi Zsuzsanna 1107 Budapest Somfa köz .3 ·---;@."ff=:- "% 
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45. Teleki Ilona 

46 . Tóth István 

47. Tóthné Kiss Melinda 

48. Trapp Hajnalka 

49 . Trappné Lukácsi Zsuzsanna 

50. Vaskó Ilona 

51. Vörös Gézáné 

52. Wrabel Katalin 

Budapest, 2019. március 30. 

1104 Budapest Sörgyár utca 80. 

1108 Budapest Zsombék utca 42. 

1108 Budapest Zsombék utca 42. 

1104 Budapest Bodza utca 48.fsz. 8 

1104 Budapest Sörgyár utca 58. 

1104 Budapest Harmat utca 154. 1.5 

1101 Budapest Luca köz 5/B 

1107 Budapest Szárnyas utca16/A 

Kovács Tamás 

szakosztályvezető 



Utánpótláskorú tagok adatai 

Sor- Név Lakóhely Születési év 
Tanulói jogviszony 

Edzö neve szám helye 

Prepuk Boglárka Réka 1103 Farkasalma 2. 2/7 2004 Bem József Ált. Iskola Nagy Gyöngyi 

D -- ---

2 Asztalos Róbert 1104 Harmat 44. 111/14. 2005 Bem József Ált. Iskola Nagy Gyöngyi 

3 Dudás E lőd 1101 Hungária krt. 5-7. 2010 Bem József Ált. Iskola Nagy Gyöngyi 

4 Dudás Ágoston 1101 Hungária krt. 5-7. 2007 Bem József Ált. Iskola Nagy Gyöngyi 

-- ---.. 

5 Dudás István 1101 Hungária krt. 5-7 . 2004 Bem József Ált. Iskola Nagy Gyöngyi 

6 Lukácsik Bálint Miklós 1104 Sörgyár u. 84.2/1: 2007 Bem József Ált. Iskola Nagy Gyöngyi 

D -------

7 Yonsef Nármin 11011101 Hungária krt. 2006 Bem József Ált. Iskola Nagy Gyöngyi 

a ----·---------

8 Hadas Dániel 1101 Máv telep 32/4. 2004 Bem József Ált. Iskola Nagy Gyöngyi 

9 Lengyel Zsófia Lili 1101 Hungária krt. 5-7 . 2005 Bem József Ált. Iskola Nagy Gyöngyi 

D ------ -

10 Lengyel Fruzsina Zita 101 Hungária kit. 5-7 . f, 2001 Bern József Ált. Iskola Nagy Gyöngyi 

D ------ ·--- -· .. ----------

----.. ---------- -------- --------·- --

Budapest, 2019. 04· 11 · -----

-------:) 
_,. .,---;,,i ~ p ./ 

---- -r-/ , ~( !~ ---~![\ 
a pályázó törvényes képviselőjének 

aláírása 
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Utánpótláskorú tagok adatai 

Sor· 
sz,ím Név Lakóhely 

.. :_.:_·· .. · . .. 

Születési év 
Tanulói jogvi,;zonv 

!1elyr~ 
-·-------·----·--- ----·-- --------------------··------- - -----·- ·--- ----·---· ----- - ---- .. -· 

C2 lf<fl- I 
t <i: . . . . . ,. . 

/ 6 1 , . >10. ··: ·:·;: · ·, ·:m:~;J.o: 
(J . 0!-' . ,• 

• j 't) \.L, \J...lix-J~ fJ A e~ •·/ 

C /:r J!::,62_ .. 1 ~ .LJ.- H "r1/.r?-r11+- í /t,c /lr 'b ' · . ·: .. · . . p,,('.)- { J'~ . 

J 

-lt-

í!:, A ,e.. ,:!:, 

H A
1-ryfl'.r, é1 .1 . 

·- -·--- - ---·. - ----------- -- ------------

G - u-

~ / 1 "D t-..i 6 // 0 /6 r-t . . \ . i~r.:::-;f. ), -
_ --------~~~e:02: ____ f,fE' H e"(_" . . )--·-- ···-- -- -·----· ---=~--_ 

<f /f CG. . 
H l.i\0· A - , 1 ...., 

-t.J ,v1.i. ' ·i"/ Li S . . -- ____ .. _____________ [ 
/J ~e. 

{ ' -'· 
/- }) 1c. A ,ft, J 

1.,-!l.D,.. L1 
K~v~J fu.r~ ~ -

-··----- ----- - ··-------- - -··· --· . ----- - ·-- ________ ,_ ----- ---·--· -------··--- ·-· ·- -- -- ---

1~ f;3:.. Q é']) I 

ZJA JJ~ÍÍ 

A/ őC, 

Cl, ?. 1-1 J>.-r:.../A j( 0 e. n ..,, ( .h' z~C, r \• -
L--~ ű' 1\ HAff.-(bL.i , . . 'f' ,,..... ... , 

- --· ---··- -· . - --- ------------···- --.. --.. -. ~'ZJ ---·----- -·- ·-· -- ·- . . -- .. . 
':) ; /_ v .:CC'S 'i12 .,a_ /J ű C:. 

--~ 'L. _____ J~\ \L,o~-- -----~'!._~~~é: .S v-1R~ --f. . 1_ ">e, b ----- --~~ - ··--·-···· --

lvi . 

e~ 1.,..v,.,, t~ V'. (.).SC:, e. - 11--· 

........ .. .... -" I ~~ ------·-···-----·---·- ---

www.kobany,1 .f-lu I facebook.corn/KobanyaiOnkormanyzat 

é yt--< 1,C.P. . 

J 
1 -z .<"I J- CT f 

1 J ·f1/.11'1C 

- /r ··"' 

11-

l,t••"· 

- il .,-

l•-

i-•--

__ _ t v-· 

ll·- -

-Lt ....... 

\1-



Nyilatkozat 

Potos Ilona Ágnes 
Alull rott . . . ezúton al<ként nyilatkozom. hogy a „A köbányai 
sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatása" címmel kiirt pályázat! felhlvás kapcsán benyújtott adatlapban és 
az ahhoz csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adataimnak a tenderrel összefüggő nyflvántartásál1oz 
és kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 

bekezdésének 1)) pontja alapján hozzájárulol<. 

április 17. 
Budapest. 2019. ___ ___ _ 

... --·-· --:> 1 

____ ( ----ri:1.~~:í(, 
a pályázó törvényes képvlselöJének 

aláírása 

www.kobanya .hu I facebook.com/f<obanyaiOnkormanyzat KŐBÁNYA 
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8. melléklet az előterjesztéshez 

l{ < o ( ~?21 ·-(() C.(J 

!•.1 • ~ 1. 1! PÁLYÁZATI ADATLAP KŐBÁNYA 
Kőbányai sportegyesületek 2019. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 

A pályázó szervezet neve: Lombik Technikai Sportok Egyesülete 

Székhelye: 1103 Budapest. Gyömrői út 19-21. 

Adószáma, 19005728-1-42 

Képviselő neve: dr. Körmendy György 

Telefonszáma: 06 70 9423015 E-mail címe: kormendy.gyorgy@freernail.hu 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990. 06.05. Száma: PK 63079/1990 

Közhasznúsági fokozata:10 nincs ÍD közhasznú ÍO kiemelten közhasznú 
--- ·- --- ------------ ---- ----··---p- ----
A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP X. ker. Fiók Körösi Csoma sétány 6. 

Bankszámla száma: 11710002-20080169 

A pályázati cél megvalósításáért 
felelős személy ne~:: 

A pályázat! cél megvalósításáért 
__f~lelős személy telefonszáma: 

dr. Körmendy György 

06 70 9423015 

n. Az egyesület taglétszáma összesen 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma (tanfolyam. szakosztály, versenyző összesen): 

Kőbányai lakcímmel vagy KőMnyán tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző: 

(akik a 18. életévüket nem töltötték be. valamint akik 2019. december 31-élg a 18. életévüket betöltik) 

Kőbányai lakcímmel rendelkező felnőtt korú tagok száma (tagjegyzék alapján): 

Alulfrott büntetőjogi felelösségem tudatában kijelentem, hogy 
a) a pályázatban megadott adatok és Információk a valóságnak megfelelnek, 
b) a szervezetnek nincs köztartozása. a szervezet nem áll végelszámolás. vagy felszámolás alatt. vele szemben csődeljá rás. 

vagy egyéb, a megszüntetésére irtmyuló eljárás nincs folyamatban. 
c) a szervezetnek nincs az Önkormányzattal. önkormányzati költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévö gazdasági társasággal szemben tartozása. 
d) a palyázat nern iranyul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra. 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok részére. 

f) a szervezet a 2019. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette [7 igen I nem 

g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e. ! Igen rT nem 

h) a pályázó 2019-ben részesült-e a Köbányal Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 1 igen f~r nem 

i) a pályázó 2019-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 1- igen \[7 nem 

Kötelezettséget vállalok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. 

/-.. -----
" \t 
·~ 11 
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-·--·------------------- - - ---- -----
A pályázó neve, Lombik Technikai Sportok Egyesülete 

m. A pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása és a 2019. évre tervezett 
programok ismertetése (legalább egy oldal) ---------
A Lombik TSE szakosztályi kereteken belül és sportrendezvényeken diákoknak és 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 fö felnőtt és 4 fő ifjúsági versenyző részére szerveztük a programjainkat. 
2017-2018. évben 1. helyen végzett csapatunk a Budapesti Sakk-csapatbajnokság kiemelt 1. osztályában. A 2018/19. 
évi Budapesti Sakk-csapatbajnokság kiemelt 1. osztályában II. helyen végeztünk. 
3 fő nemzetközi mester (Paschall William, Juhász Kristóf, Juhász Áron,) és 2 fő FIDE mester (Prorok Márton és Gelle 
István) továbbá 8 fő mesterjelölt minősítésű játékosunk van. 
Ifjúsági játékosaink közül Juhász Áron 2018. évben tagja volt a Magyar Ifjúsági Válogatottnak az Ifjúsági Európa 
Bajnokságon, valamint megszerezte a nemzetközi mesteri címet. 

Tíz éve mi rendezzük az Országos Vegyipari Sakk-kupát 25-30 fő részvételével. A felnőtt versenyt egymás után 
harmadszor a nemrég még ifjúsági Ho1vát11 Attila nyerte. 
A csapatversenyben is elsők lettünk. 2019-ben is megrendezzük. 

201 7-18. évben is elindítottunk a Budapesti Sakk Szövetség bajnol<ságán két6-6-fős ifjúsági csapatot, tehetséges 11-1 3 
éves gyerekekkel. 

Egyesületünl< versenyzője Nagy László a szervezője a nemzetközi hírnevű , havonta megrendezésre kerülő „Első 
szombat" és a „Pénteki rapid" sakk-versenyeknek. 

Tenisz szakosztályunlc 
Igazi tömegsport szakosztály, akik áprilistól-novemberig a Richter Nyrt. Pihenő parkjában IX. ker. Kőér u. 2/0./ tartottuk 
az edzéseiket, télen a Kőér utcai Tenisz Klubban bérelt pályán edzenek. Létszámuk 19 fö. 
A Kőbányai Tenisz Csapatbajnokságon, valamint a Richter Házibajnokságán is indultunk. A Kőbányai Tenisz 
Csapatbajnokságon a 1. helyet, a Richter bajnol,ságon az 1. , és a Ill. helyezéseket értük el. 

Lövész szakosztályunk 
részben a BKV l őterén, részben a Keresztury Alta lános Iskolában működik. Létszámunk 2019. évben 20 fö diák és 2 fő 
felnőtt versenyző. 

Az általános iskolában több mint 25 éve folyamatosan légpuskás szakkört üzemeltetünk, a diákok részére. A diákjain!< 
részt vesznek a budapesti diák versenyeken. 

A felnótt /éleslövészet/ 
Versenyzőink , a Budapest X. Kerepesi úti 22. lőteret bérleti díjjal veszik igénybe, mert korábban az általunk használt X. 
kerületi Zágráb utcai lőtér jelenleg nem üzemel. Felnőtt versenyzőink közül a senior korosztályban Cseh Gyula, Dr. 
Szabó Roland a 2018-as Budapest bajnokságon, többször is a 2-6. hely között végeztek. 
Németh Ádám /1 995./ a Kada utcai Általános Iskolában végzett ifjúsági versenyző 2018-ban többször elérte a felnőtt 1. 
osztályú rninösltést. 

2019-re is cél a hasonló eredmények elérése. 

___ ,,, __ ,,,, _______________ _ 
------·--···-
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2019. évben fenti szakosztályokban folytatjuk a megkezdett munkánkat. célunk minél több fiatal bevonása 
tevékenységünkbe, azok felkészítése a versenyekre azzal, hogy egyre eredményesebben szerepelhessenek a 
különböző versenyeken, bajnokságokon. 

1990 előtt az MHSZ biztosította a légpuskás lövészet alapjainak elsajátítását és a honvédelmi képzés legalapvetőbb 
ismeretanyagát az iskolai testnevelési órák keretén belül , 1990-től ez megszűnt és ezt a hiányt pótolja tevékenységünk ! 

Felső-tagozatos diákok részére az évtizedes oktatási gyakorlatunk folytatása, kezdetben az általunk épített Kada utcai 
pincelőterén (X. kerület Kada utca 25-27.) zajlott, jelenleg a Kersztury Általános Iskolában működik . 
Diákok részére a fegyvert , lőszert , lőlapot, oktatót díjtalanul biztosítjuk, továbbá a kerületi budapesti és országos 
diákolimpián a részvételt, melynek valamennyi költségét vállaljuk! 

- célunk az általános iskolában végzett tehetséges gyerekek lövészeti tevékenységének biztosítása a sportág 
megszerettetése a Kerepesi úti lőtéren . Eredményes diák versenyzőink részt vehetnek a kerületi, budapesti és az 
országos bajnokí versenyeken. 

- Felnőtt versenyzőink célkitűzése: részt venni az országos és budapesti bajnokságokon. Budapest Bajnokságon cél az 
111.-VI. hely elérése és ezzel példát mutatni az ifjúságnak. 

Sakk sporton belül : 
az ifjúsági versenyzőknél eddig a minőségi sportot helyeztük előtérbe, amelynek eredménye, hogy 20"14-ben Horváth 
Ilona Klára, 1. lett a korosztályos magyar bajnokságon. Juhász Ármin 16 évesen a korosztályos Magyar bajnokságon II. 
lett, részt vett a 2014-es Győri Ifjúsági Európa-bajnokságon a magyar csapat tagjaként és megszerezte a FIDE mesteri 
címet 2015-ben és 2016-ban is II. lett a Magyar Ifjúsági bajnokságon. Tagja az Ifjúsági Magyar Válogatottnak, 2017 
megszerezte a nemzetl<özi mesteri címet, 2019 év elején megszerezte az edzői minősítést is. 

Ezt a minőségi sakl<oktatási tevékenységünket a kezdő és a tömegsport sakkol<tatással is kiegészítettük 2014-óta 
indítottunk el két ifjúsági csapatot a Budapesti Sakk Szövetség által szervezett bajnokságon.2017 /18-ban szintén részt 
veszünk ezen a versenyen. 
Így ezzel a tevékenységgel támogatjuk a 2018/19. évi tanév államilag kiemelt oktatási programját, az ifjúsági 
sakkoktatást 

- Fe lnőtt csapatunknál a 2018-19. évben a cél a Kiemelt Budapest 1. osztályú Bajnokságban az l.-11. hely elérése. úgy, 
hogy több ifjúsági játékost beépítünk a felnőtt csapatba. 
- Ifjúsági játékosainknál a cél, hogy a korosztályos magyar bajnokságon induljanak, és lehetőleg az 1.-VI. hely 
valamelyikén végezzenek. Edzőjük Seres Béla. 
2018-ban a korosztályos magyar bajnokságon 44 induló közül a 12 éves Pervai László és Kovács Patrik a 8. és 10. 
helyen végeztek. 2019-ben három játékosunk indult az ifjúsági bajnokságban dobogós eséllyel (Pogány Zsombor, 
Pervai László, Kovács Patrik). 
- megrendeztük az Országos Vegyipari Sakk Kupát, amit 2014-óta minden évben megnyertünk és 2019-re is tervezzük. 

Teniszezöinknél idáig az idősebb korosztálynak, a nyugdíjasok részére biztosítjuk a rendszeres, egészségmegőrzés és 
rekreációs érdekében a teniszezési lehetőséget , ahol nem elhanyagolható a jó közösségi élet sem. Tavasszal és nyáron 
a Richter NyRT. Pihenőparkjában, télen a Pályabérléssel a Kőér utcai Sporttelepen biztosítjuk mozgáslehetőségüket. 
Továbbá kezdők részére biztosítjuk a folytatást a korábbi tanfolyamosok közül. 
A l<őbányai Tenisz Csapatbajnokságon, amit 2018 évben megnyertünk, cél 2019. évben is az 1-2. hely megszerzése. 

2016 és 20Hévekben újdonságként ingyenes tenisztanfolyamot szerveztünk, 54 résztvevővel és 4 társadalmi edzőve l 
bonyolítottuk le. 30-40 éves korosztályt sikerült megnyernünk e szép sportágnak ezt a tevékenységünket a jövőben is 
folytatjuk . Az ügyesebbeknek külön bérelt pályán is lehetőséget biztosítunk. Tervezett létszám 2019-ben szabadtéren 
20-25 fő télen fedett pályán 10-15 fő . " 

--------------------------- --------·---- --··--- ·-----
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A pályázó neve: Lombik Technikai Sportok Egyesülete 
- ----- ---- ·----··- ---··--·----

IV. A támogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes bemutatása 
(legfeljebb egy oldal) -·-·-·--------··---------- - - ------------- - - --------- ---
Kis egyesület lévén, tevékenységünket - feladatokban igen gazdagon- az aktuális társadalmi szükségletek szem e l őtt 
tartásával végezzük anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 

Az egyesület elnöke és oktatói valamennyien önkéntesen, társadalmi munkában a sportág szeretetéből fakadóan 
végzik munkájukat. 

Egyesület vezetöségénel< fő feladata, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is biztosítani tudja a sportegyesület 
müködését, ehhez a pályázati támogatások igénybevétele nélkülözhetetlen. 

Támogatásukat a tervezhetőség a fenntarthatóság és az eredményes munka céljából az alábbi költségekre kérnénk: 

- A 2019. évi programoknál feltüntetett Budapesti Sakk és a Budapesti Sportlövő Szövetségek által meghirdetett 
utánpótlás és felnőtt egyéni és csapatversenyeken kerületi és budapesti szinteken való részvételhez szükséges 
nevezési díjak és játékengedélyek biztosítása jelen pályázati forrásból. A 2019. évben is várhatóan 40 versenyen 
veszünk részt. 

- A felkészüléshez tisztelettel kérjük még a és szövetségi tagdíjak, bírói díjak, valamint a pálya bérleti díjak 
támogatását. 

Ezen támogatandó tételekkel az elmúlt évek eredményességét, színvonalát szeretnénk megtartani és ahol lehet tovább 
fejleszteni. 

Támogatásukkal működésünket - önkénteseink heti rendszerességgel történő tevékenységével kiegészítve -
színvonalasan biztosítani tudnánk. 

- - - ---- - --·----· 
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V. Költségvetés 

···----- -

A költségnem megnevezése Teljes költség SaJé'.lt forrás Igényelt támogatás 

------ ·----- · 

bírói díjak 70 OOO 30 OOO 40 OOO 

·-··---···--

nevezési díjak, játékenged~ 220 OOO 90 OOO 130 OOO 

szövetségi tagdljak 50 OOO 20 OOO 30 OOO 

pálya bérleti djak 50 OOO 20 OOO 30 OOO 

Igényelt támogaté'.ls összesen: 230 OOO Ft 

VI. Csatolt mellékletek listája 

igen nem 

1. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról f7 r-
2. Az egyesület tagjegyzék kivonatának mtisolata (18 év feletti tagok) í7 1 
3. Versenkrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes program. 

tovább épzés esetén szakmai program 
,- p-

A sfrortegyesület 2019. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, f7 
r--

4. a t mogatnl kért l<öltségek részletes lelrása 1 
- --- -· 

5. A nyilvántarttist vezető blróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesü let 
nyilvántartásban lévö adatairól 

p- i-
6. A sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata f7 

r ··-
1 

------
Az elöző évröl szóló beszámoló letétbe helyezéséről szóló Igazolás, vagy a postára f7 r-

7. 1 adás tényét igazoló feladóvevény másolata ! 

8. Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsá~i melléklet letétbe helyezéséről szóló 
igazolás, vagy a postára adás tényét Igazoló fe adóvevény másolata 1 í7 

·---- -

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat KŐBÁNYA 
a1 ,:10 varos 



18 év feletti tagok adatai 

Sor
szám Név Lal<ól1ely Születési év Edző neve 
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"'Jl""fh Kőbányai Keresztury Dezső 
Jl.l . Általános Iskola 

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Igazolás 

Fax/ il :262-69-00/263-03-67 
Email:iskola@keresztury-bp10.sulinet.hu 

www.kereszturysuli.shp.hu 

Alulírott Kovács Ferenc, a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola intézményvezetője 

nyilatkozom, hogy az alábbiakban felsorolt tanulók valamennyien iskolánk tanulói. 

Lövész szakkör tagjai 2018-19.: 

1. Szavcsák Richard 

2. Baróthy András 
-, 

Konrád Alex ., . 
4. Te1jék Gábor 

5. Szabó Bálint 

6. Toldi Csanád 

7. Harnócz Ferenc 

8. Juhász Bence 

9. Gregóczki Álmos 

10. Dobos Gergely 

11 . Dobos Levente 

12. Soltész Áron 

13. Kutas Szilveszter 

14. Banka Zoltán 

15. Kató Gergely 

16. Varga Péter 

17. Szilveszter Ákos 

18. Szücs Abigél 

19. Kőrösi Tamás 

20. Szili Petra 

2019. április 9. 

/ 
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Nyilatkozat 

Dr. Körmendy György 
Alullrott --·-·- . ezúton akként nyilatlcozorn, llogy a „A köbányal 
sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatása" címmel kiirt pályázati felll!vás kapcsán benyújtott adatlapban és 
az a1111oz csatolt egyéb dokumentumol<ban szereplő személyes adatalmnak a tenderrel összefüggő nyilvántartásához 
és kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 

bekezdésének b) pontja alapján hozzájárulok. 

ápri lis 17. 
Budapest. 2019. ___ ____ _ 
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PÁLYÁZATI ADATLAP KŐBÁNYA 
Kóbányai sportegyesületek 2019. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 

A pályázó szervezet neve: Marcipán Támc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület 
------·-·----

Székhelye: 1103 Gutor tér 8. 

Adószáma: 18174841-1-42 

Képviselő neve: Budai László 

Telefonszáma: +36-70-9479914 E-mail címe: marclpanse@gmail.com 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2001.12.06. Száma: PK 60884/2001 

r;=;-['"] Közhasznúsági fokozata: j nincs ÍÍlJ közhasznú Í[J kiemelten közhasznú 

A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet neve: Otp bank Zrt. 
---- -----·--·------· 

Bankszámla száma: 11742173-20147332 

A pályázati cél megvalósításáért 
felelős személy neve: Budai László 

·-------·-.. ·-----
A pályázati cél megvalósításáért 

9 fe lelős személy telefonszáma: ___ +_36_-_1_0_-9_4_7_9_ 14 _ ____ _ 

II. Az egyesület taglétszáma összesen 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma (tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen): 

Kőbányai lakcímmel vagy l<öbányán tanulói Jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző: 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint al<il< 2019. december 31·élg a 18. életévüket betöltik) 

Kői.lá nyai Jakcfmrnel rendelkező felnőtt korú tagoli száma (tagjegyzék alapján): 

Alullrott büntetőjogi fe l e lősségem tudatában kijelentem, hogy 
a} a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 

r- 2so ··---·1 
L_ __ __J 

74 1 [
-·----· ; 

__ ____ _J 
r--·-···- --, 

1 4 J 

b) a szervezetnek nincs köztartozása. a szEirvezet nem áll végelszámolás, vagy felszámolás alatt. vele szemben csödeljáras, 
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 

e) a szervezetnek nincs az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő gazdasagi társasággal szemben tartozása. 

d) .i pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra. 
e) a sportegyesület az ónkormányzal álta l meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok részére. 

f) a szervezet a 2019. évi tagdíjat a l(öbányal Sportszövetségnél befizette f ./ igen f -- nem 

g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e. [ igen / nern 

t1) a pályázó 2019-ben részesült-e a l<öbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: r- igen i./ nem 

i) .i pályázó 2019-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 1- igen / nem 

Kötelezet tséget vállalok arra, hogy a pályázati a! elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat 
telé a tarnogatási szerződésben rögzített tiatárldöig elszámolok. 

Budapest. 2019 ._
04

_·
22

: -·· · ·-----

a pályázó törvényes l<épviselöjének 
aláírása ,, 

www.kobanya.hu I facebook .com/KobanyaiOnkormanyzat KŐBÁNYA 

_____ zf(! .... 



A pályázó neve: Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület 

Ill. A pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása és a 2019. évre tervezett 
programok ismertetése (legalább egy oldal) 
--· ----- --···----····----- -···------.. ·---·-------·---·-
Egyesületünk 2001-ben alakult és azóta Kőbányán működik és 2013 óta közhasznúak vagyunk. 
2018-ban több mint 200 gyermek sportolt nálunk a tánc és fitness szakosztályunkban elsösorban leányok. de vannak fiú 
tagjaink is. Egyesületünk utánpótlás-képzéssel fog lalkozil<, tagjaink 4-18 évesek! A heti rendszerességű edzések mellet 
beindítottuk a speciális al<robatika képzést illetve külön erö állóképességi fog lalkozásokat tartunk, TRX-szel, új 
gyermekek számára használható erösítö eszköz. 
20i9-ben 2 fő teljes munkaidőben alkalmazott táncpedagógus, fitness edzö és 6 fő közhasznú tevékenységet végző 
oktató dolgozik nálunl< illetve egyetemisták, pályakezdök számára alkalmi munkalehetöséget biztosltottunk. 
Kezdö és óvodás csoportok mellett versenyzö képzést is tartunk. A nyári szezonban egy hetes bentlakásos edzőtábort 
szervezünl< mindkét szakosztályunk számára Balatonon, illetve Budaörsön és Kőbányán a KÖSZl-ben napközis tábort. 
A résztvevöl< l<özös edzéseken és programokon erősítik "kis csapatunkat". 
Edzéseink időpontjai: 
Köszi hétfő (",Sütörtöl< 15:30-'17:30, szerda 15:00-16:30, óvodás csoport csütörtök 17:30-18:30-ig. 
2018-ban a Super Fitness Show Országos Verseny két fordulóját rendeztük meg ahol kb 270 fellépő versenyző vett 
részt. Az egyéni versenyzők mellett csapat formációk is indulhatnak. 
A Magyar Fitness Szövetség versenyein vesznek részt a legfelkészültebb tagjaink. A tavalyi évben 16 egyéni és 4 
csapat országos bajnoki cimet nyertünk Az idén is szeretnénk megismételni ezt a kimagasló teljesítményt A szövetség 
által l<iírt pontszerző versenyen elsök lettünk. 
Legtöbb gyere!< versenyzőt indftó klubok eredménylistája 2018-ban: 
1) Marcipán Se 96 pont 
2) Johnny Fittness 54 pont 

Minden idők legnagyobb sil<erét érte el a magyar gyerek fitness válogatott a Szlovákiában megrendezett IFBB Gyerek 
Fitness Világbajnokságon. 

Döntős helyezések: 

1 Bruder Gréta Girls 20i0 

Tóth Patrfcia Girls 2008 Marcipán SE 

2 B!atnyák Anna Girls 2008 

2 Vaczkó Szelina Girls 2007 Marcipán SE 

2 Mercs Gréta Girls 2006 Marcipán SE 

2 Ilosvay Beatrix Girls 2004 

4 Görbedi Zsolt Boys 2007 

4 Göbölös-Szabó Dorka Girls 2006 Marcipán SE 

4 Bogdán Szofia Girls 2004 Marcipán SE 

5 

6 

Lukács Kitti 

Ősi Míra 

Gírls 2007 

Girls 2010 

6 Mersich Ditte Girls 2007 Marcipán SE 

Gratulálunk a versenyzőknek, az edzőknek (Cservenyák Gabriella( Marcipán SE), Koós Katalin, Maroshévizi Krisztina) 
és a szülőknek a kimagasló munkájukért! 

D 
. ---··-··------ -----· - ----· ----------- --------··---·--
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2018. május Pula IDF Tánc Világbajnokság 5 arany, 4 ezüst, 3 bronzérem. 
Vilagbajnokok: Mercs Gréta, Waczkó Szelina, Göbölös-Szabó Dorka, Mersich Ditte, Tóth Patrlcia, Bárdi Rebeka, Hercz 
Klára, Széchenyi Agnes. Kőröshegyi Anna, Hajdú Eszter, Bodnár Barbara. Szabó Annamária, Hankóczy Bettina, 
Csiszér Boglárl<a, Kis Brigitta; 
II. helyezettek: Tóth Csenge, Lengyel Dóra, Melegh Laura, Kiss Noémi, Regőczy Nóra, Oláh Petra; 
Ill. helyezettek; Szeidl lika, Kovács Sarolta, Regöczy Nóra, Farkas Anett. 
Versenyzőik közül a kőbányai Oravecz Anna az IDF Tánc Világbajnokságon 3. helyezést ért el egyéni és Szigethy 
Zsófia párjaként csapatban. 

Tavaly elnyertük az év utánpótlás klubja clmet, melyet a .fitness awards" rendezvényen 
vehettünk át. 
2018 a Kőbánya Sportolója díjátadón elnyertük a legeredményesebb egyesület címét, melyet a KÖSZl-ben vehettünk 
át. 
A versenyzői< mellett rnindl<ét szakosztályunl<ban az utánpótlás-képzést illetve a szabadidős képzést is tovább 
fej lesztettük, hiszen fellépéseken, házi versenyeken -SFS verseny- kapnak lehetőséget tanítványaink tudásuk 
bemutatására. 
A következő rendezvényeken tervezzük részvételünket: Nagy Sportválasztó, Népjóléti Bál Kőbánya . Street Bali Gála, 
Budaörsi Napok, Kőbányai önkormányzati rendezvények, Kőbányai óvodás Sportnap, stb. 2018 decemberében a 
Kőbányai Szabadidősport Szövetség szervezésében részt vettünk a , Diótörő" balett előadáson több kőbányai 
egyesülettel közösen. 
A tavalyi évben sikerült javitani az egyesületünk működésén az utánpótlás-képzéstől a versenyzöig. A ltét szakosztály 
illetve a különböző anyagi és társadalmi helyzetű tagjaink számára azonos feltételeket tudtunk teremteni, ami a 
legfontosabb eredményünk volt! 
2019-ben szeretnénk folytatni az eredményes munkát! 
Célunk az edzés körülmények szinten tartása, a pályázati támogatás segítségével! 

------·------ ·-·--·-----
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-----·-··-------- - --· ·---------- ----· 
A pályázo neve: Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület 

-·· ···------ ··--·------- ------------

IV. A támogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes bemutatása 
(legfeljebb egy oldal) _________ _ 

A Körösi Csoma Sándor Kulturalls Központban és a KóSZl-ben vannak foglalkozásaink, heti szinten több mint 100 
köbanyai tanuló sportolási lehetőségét biztosítjuk. A támogatást bérleti díjak költségének kompenzációjára szeretnénlt 
felhasználni. 
Edzők: 
Versenyzö csoport Farkas Edit táncpedagógus oktató 18 éve dolgozik az egyesületünknél. 
Közép haladó csoprnt Zernen Patrícia fitness edző -volt versenyzőnk, Kocsmár Anikó fitness edzö szintén volt 
versenyzönk. 

Edzés időpontok, Közép haladó csoport: 

Hétfö -15: 00-17:30- Budapest, Elöd u. 1., 1105- KÖSZI 

Kedd - 16:30-18:00 - Budapest, Szent László tér 7-14., 1105- Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Szerda - 18:00-19:30 - Budapest, Előd u. 1., 1105- KÖSZI 

Csütörtök- '15:30-18:30 - Budapest. Előd u. 1, 1101- KÖSZI 

Versenyző csoport: 

Hétfő: 17:00 - 19:30 KÖSZI 
Szerda: 17:00 - ·19:30 KÖSZI 

Bérleti dljal< éves összege: 

Köszi havi 50.000 Ft. x 10 hónapra= 500.000 Ft/ év 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ havi 55.000 ft .x10 hónaprta= 550.000 ft./év 

Éves l<öltségvetés 500.000+550.000=1050.000 Ft/év 

Önrés.z:800.000 ft. 

Igényelt pályázati támogatás 250.000 Ft. 

A támogatást kőbányai fiatalok edzéskörülményeínek javítására szeretnénk felhasználni 

__ ,, __________________________ _ 
----··------·--·-

www.kobanya.f1u I facel1oolccorn/Kol1a nyai0nl<ormanyzat KŐBÁNYA 
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V. Költségvetés 

A költségnem megnevezése Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás 

----------·--- - - · 
bérleti díj 1050000 800000 250000 

...... - - --·--- - - · 

----------- - -- ---·-- --·---.. - · ... ---· .. ·-- ---

-------·---- ·- ·--

·---- -- ------- - -
Igényelt t ámogatas összesen: 250000 Ft 

VI. Csatolt mellékletek listája 

igen nem -·- - --- ·----·--·--- - - ---·------- ·-
!. Kimut,itás az utánpótláskorú tagol<ról \I 

- ---···- ----.. -
2. Az egyesület tagjegyzék l<lvonatának másolata (18 év feletti tagoK) __________ .... _______ .... ,---.. - -·-·--··--·-

3 Versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes program. 
továbbképzés esetén szakmai program 1 ./ 

- ----·-·-----.. ---.. ·------ ----- ----- ------ .. -----·-- .. --·-·-
4. 

5. 

A sportegyesület 2019. éví tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, 
a tarnogatn i kért költségek részletes leirása 

--------- ---.. ·------- -
A nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület 
nyilvántartAsban lévö adatairól 

.. ---·- - ·--· .. -------·- ----·- -·-----·------ - --· 
6. A sporteg yesület törvényes képviselöj e aláírási ch11pélclányának m ásolata 

--.. --- -- - .. ·-----·--- -------- --·--.. --- ----
7. Az előző évröl szóló beszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolás, vagy a postá ra 

adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

r . 
; ./ 

i ./ 
' 

i /' 
-------- - - ------ ---- ----- -----·- -··- -··-·-·--~,-----

8. Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről szóló 
igazolás, vagy a postára adás tényét igazoló felad óvevény másolata 

---- - --- - --------------· 

www.koba nya.hu I facebook.com/KobanyaíOnkormanyzat KŐBÁNYA 
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18 év feletti tagok adatai 

«·---·----- ·---··---··------··---------------·- ·------
Sor

szám 

1. 

Név 

Szighety Zsófia 

Lakóhely 

Bp.1103 Kerámia u. 11. 

Születési év Edzö neve 

2001 . Cservenyák Gabriella 

---------------·--··-··-----··--------------···· 
2. Juhász Brigitta Bp.1.108 Bazalt u. 22. 2001 Farkas Edit 

-··-----·--·---·-···-·--------·---·------·---- ···-----··-- -·----------·-··----------

3. Farl<as Zsófia Bp. 1108 Hang u. 6. 2001 . Farkas Edit 

4. Oravecz Anna Bp.1108 Kővágó u.6. 2001 . Cservenyák Gabriella 

········----··· .. ··--··--- ------------·--- ---·- ____ .. ___________ _ 

-----·-·---·--·----- ------·-----------------

-------- ----------------

----····--·-···--·---··-·----···--··--·----··-··-·-----·--------·--------

·----·-··-----

----··---····--·-·---- ·----------

------· .. -·-·------------------------- -- ·-------·----------------- --

--- ·····----·---

--- -----··-----·---------------

- -------·-----···----------···-------------·------·----·--------

----------·-----·------------------- ----

BucJapest. 2019. ~4 27:: ______ _ 

·-------------·---
a palyázó törvényes képvise lőj ének 

al'1 frásc1 

f..1ARCIPÁN SPORTEGYESÜLET 
1103 Budapest, Gutor tér 8. 
Adósd'lth ·t8°1741Y1°1 -1-42 
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Marcipán Sport egyesület Tagjegyzéke 2019.01 . 02-től 

-fi'--·· 
J 2001. 

1 
12. 1 

1 Bp.1103 1 Kerámia u.11. 1 
1 Szighety Zsófia 'larcipánSE i 25. 

j 

1 Juhász Brigítta M arcipán SE 2001. 03. J 24. Bp.1108 1 Bazalt u.22. 
' 

! Marcipán SE 105. 
1 

Göncő Hanna 2000. 05. Kistarcsa 2143 Kiss József u.60. i ! 

! Marcipán SE 2001. 
1 Farkas Zsóf,a L 1108 Hangu.6. 1 1 

! Csiszér Boglárka Marcipán SE 1999. 106. 1 01. Érd 2030 Folyondár u.116,. 

Kovács Sarolt a j M arcipán SE 1999 . 106. 29. 
1 Budaörs 2040 levendula u.16. 

I Kís Bianka ! Marcipán SE 2000. 108. 115. Budaörs 2040 1 Kőhát u.S. 

M arcipán SE 1999. 08. 1 02. 1 Hudák Fanni Bp.1163 Jászhalom u.8. 

Oláh Petra M arcipán SE 2000. 04. 23. 1 Törökbálint 2045 Erzsébet u.9. 

Farkas Anett 1 M arcipán SE 2001. 09. 28. Biato rbágy 2051 M ájus 1. u.42. 

Osztermayer Dorka M arcipán SE 1999. 105. 22. Törökbálint 2045 Corvin J.u. 6. 

1 M arcipán SE ' 2000. 04. 04. 1 
Bem József u.8. Szabó Flóra i Herceghalom 2053 1 

Kiss Noémi J M arcipán SE 2001. 1 06. 15. 1 Budaörs 2040 Szivárvány u.6. ' 1 ! 

Molnár Eszt er M arcipán SE 1 2001. 11. 14. Budaörs 2040 Patkó u.s. 1 

1 Oravecz Anna Marcipán SE '2001. 02. 28. Bp.1108 Kővágóu. 6. 1 
Szabó Annamária Marcipán SE 2001. 1 07. 11. Törökbálint 2045 Akácos u.18. l 

1 

Bodnár Barbara M arcipán SE 2000. 12. 19. 1 Bp.1112 Törökbálinti út 60. 
i Széchenyi Ágnes Marcipán SE 2001. 01. 20. 

J Herceghalom 2053 1 ' 
J Apaffy u.2/b. 1 

J Fényi Virág Marcipán SE 1 2001. 104. 05. j Vecsés 2220 
1 

Dátum: 2019.01.02. 

Mft.RC!eA!i-sPORTEGYES 
J,J.e:(~dapest. tér 8. 

,.,,,,.. fo.dós'zám: 1..é· 4-~~2 · 
. ....-

se elnök 
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Utánpótláskorú tagok adatai 

·- --------- - ··-·-- ~---···---- ~ .... ------------- ---------·-
So r

szil m 

1. 

Név 

Szokoli Szandra 

Lakóhely 

X.ker. Hang u.8 

Születési év 

2004 

Tanulói jogviszony 
llelye 

Fekete I.Ált. Isk. 

Edzü neve 

Farkas Edit 

--.. ·----·--···---------·---·-·------··«--• 

2. Papp Zsuzsanna X.ker. Hang u.8 2004 Fekete !.Alt. lsk Zemen Patrlcia 

3. Juhász Brigitta X. Maglódi u.9. 2006. Szent László Isi<. Zemen Patrícia 

4. Roms1cs Dóra X. ker Kemence u.13. 2002 Szent László Isk. Zemen Patrícia 

--·--·- ···----···--··""-·-·•«·----- --- - ·-···-----···-- --··----------

5. Kocsis Szonja X. Gergely lt.8. 2007. Fekete I.Ált. lsk Zemen Patrícia 

·- -- --- ·---------- ·--------.. --
6. Rutkovszl<y Reni Előd u. 10 fsz 2 2002 Janikovszky Isk. Farkas Edit 

7. Szegvári Melinda X.ker Őzláb u. 2002 Károlyi M. Gimn. Farkas Edit 

····- ···-·--- -----.. -.. - - -

8. Horváth Laura Sorház u.6/i 2003 Harmat u. Alt lsk Farkas Edit 

9. Abaházi Hanna Agyaghegyi dülö 2007 Janil(ovszky Isk. Farkas Edit 

---- -----------·--·· .. -· .. ·-···- ·«·---·-··---·--·--

10. Abaházi Golda Agyaghegyi dűlő 2008 Janikovszl<y Isk. Farkas Edit 

11 . Gordos Csenge, 1108, Mádi utca 2 2008 Fekete I.Ált. lsk Farkas Edit 

12. Dósa Orsolya Szövöszék u. 9 2001 Fekete I.Alt. lsk Farkas Edit 

--·-·---·- -··---·--··--·--·----- - -···--- .... -------·-----------------·- ·-

13. Kiss Laura X.ker. Harmat u. 

14. Veres Dorottya Kada u.21. 

Budapest. 2019. 04·22· 

i1 páiy,ízó törvényes képvise l őjének 

aláírása 

Nww.kobanya.llu I tacebool{.corn/KobanyaíOnkormanyzat 

2004 Harmat u. Alt Isk. Farkas Edit 

2010 Harmat Ált.lsk. Farkas Edit 

------ ---·---· ... - ..... __ _ 

KŐBÁNYA 
d / (•h„jvj1,1 , 
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-- --,--·· -
tanulói 

sorszám név lakóhely születési év jogviszony edző ne ve 

------1--· helyt? 

14. Tüskés Kíra X. Bebek u .6. 2006 Fekete István 
Farkas Edi 

ált. isk 
t 

----- - ---~ 
X. ker. 

J 5. Mihálovicsc Léna Noszlopy u. 52. 2011. Kertvárosi Zemen P. 
Iskola ---- -- ·- --·----·- ,-.. 

Szed!iczky Barbara 
X. ker. Vaspálya 

2008. 
u.16/b. L~-- -- i--·-·- -

~- 17. 

18. 

Baga Boglárka 2001 
--

Szabó Hanna 2005 
--i--·--· 

Kramcsák Virág 2002 19. 

20. 
-- - -

2 l. 

22 . 

23. 

24. 

25 . 

Czuimbel Fcumi 
-----·---

Rédei Enikő 
-- .. 

Kiss Juli 
-------
Kiss Hanna 

--
Eipl Boglárka 

---
Steidl Paima 

---·-·--- --t- - ··-
26. 

27. 

28. 

29. 

33. 

34. 

Kalóczky Brigitta 
-···-··- -

Juhász Brigitta 
----·-·------

Steidl Boglárka 
----- -

Kálmán Hanna 

-----
Kocsis Eszter 

-·------- --·-
Paska Veronika 

---·----- ----
Kurucz Laura 

- ---- ---·-
Nagy-Monostori 
Anna 
Molnár Ajsa 

·--- - ·· 
J anosi Izisz 1-- 35 . - --

2004 
·---· 

2005 
-----

2006 

2006 
---·· -
Kőbányai út 44. 2004 

-
Petrőczy u. 5/a 2001 

- · 
Kőbányai út 44. 2005 

--- ·- - -
1108,Maglódi út 

2004 
98. - - ·-
Petrőczy u. 5/a 2004 -- _ _________ .. ___ 
Maglódi út.35 l/5 2002 

....... 
X. Sorház 2001 

u.6/1 1----- -
1108 Dombtető u. 2007 
2. 6/26 -- --
J !06 Juhász u.53. 2008 

>---------·- -·-- ·----
l 102 Kolozsvári 2009 
u.27 

--- -·· 
1105 Nyitra u. 5/b 2008 

-
1103 2006 
Farkasalma u.2 

- ------- ···!- ----·-· .. 
36. Vitéz Szonja 2007 

---~---- ·- - --
37. Tomka Diána 1 I 02 Bánya u.8. 2006 

-----+ -----·~· 
38. Kovács Dorina 1104 Lavotta u.5 2004 

Zemen p 

Fekete István 
Farkas Edi 

ált. isk 
Fekete István- - -------
ált. isk 

Farkas Ed it 
--·-· 

Szervátius J Alt Farkas Edi 
Isk. 

t 

Szervátius J Alt 
.Farkas Edi isk. 

-·· 
X. ker. 
Kertvárosi Farkas Edi t 
Iskola ---
Szcrvátius J Alt Farkas Ed lsk. it 

SzervátiusJAii-
- ·· 

Isk. Farkas Edi t 
··-·- -

Szcrvátius J Ált 
Farkas Edi 

Isk. 
t 

----,- ---- - ·· 
Szervátius J Alt 

Farkas Edi 
Isk. 

t 
-i---------

Szervátius J Alt Zemen P 
Isk. ----·---
SZt László lsk. Zemen P. 

- Szervátius J Ált ----

lsk. 
\. Kocsmár 1-

---
Bornemissza 
Péter Ált. Isk,é Zemen P 

- - ---- -
Zemen P. 

-------·-
Zemen P 

.. .,--·------
Kertvárosi Alt. 

Zemen P. Isk. - ·--- -
Szervátius Alt. 
lsk 

Janikovszky 
Ált. lsk-
Kada Alt.Isk. 

Szt. László i\lt. 
lsk 
Szervátius Ált. 
lsk 
Kada Ált. Isic~ 

Kocsmár 

·-----·--
Kocsmár 

Kocsmár 

A 

A. 

A 

e--·---
Kocsmár 

---
Kocsmár 

----
Kocsmár 

A. 

A 

-·---·- --- - -- - --- .~·· -- -- -----

3(3-
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3 9. Pál Eszter ~--···-·1------ 1108 Arkos u. 7 2007 Kada Ált. Isk-. ~ -K-o-cs-·m-ir_A ______ _ 

1108 Ú.ihegy-- 2005 ----- -- ------ -
40. Kühl Vivien Laura 

u.4/a 
Ke1tváH~:~ut· 
Isk. 

Kocsmár A . 

----+--------- -···----- --.----1-- --
1108 Takarék u. 2006 Janikovszky Kocsmár A 

- ---·--· -----·--- --- · 
4 l. Karikó Brigitta 

10. Ált. lsk 

42. Normann Sára iTÖ_6 _____ 2007 ---- -Szt. i"iszliJJL- Kocsmár A. ! Jászber~!I-YÍ u.95 lsk 

r :: -;~;;:::ge-- -~-'.2-J
6
-81 ~-(-:-:~;-n-ét_e_ -:-:-:-:-------~-,-:-!-~-.:-:,-~-~,- F -ar-ka-s-Ed-it--

i_ __ ··-----------1- u_._3 __ . --- _ .rs~---·- ~em_en_P ___ _ _ 
1 45. Siklósi Emma 1103 Óhegy 2009 Harmat Alt. 
1 u.21/a Isk. !--- 46~- - Pe-te-,Üe-x-andra-- l-l -05- íl~-ás-,z-~-----+-2-00_5 _____ ___ S_'zt:··L-ász-JóAlt.-

l 3k I~ 1~~7-. _-_ ·1(-el~-me-~-,_-P_an_n_a ~ 1Ö8--D-o.nili-te-tó-, -;-2007 i!~~·mat Ált 

j 48. Székely Noémi 11 OSOnodi köz 2008 Szt. László Alt. 

I -----······---- - - - - - 1-7_. _ _____ _, __ _ ___ ,..._Is_k ------··-· 
49. Szukiaszjan Aní X.ker. Harmat u. 

180 
2002 Fekete István 

Ált. Isk 

Zemen P. 

Zemen P 

Zemen P. j 
-·"w---·w---··-· 

Zemcn P 
- --···--·--··· 

Zemen P. 
---------·---t·- ------- t---- --- ·---+----··---

50. Vadkerti Zsófin X.ker. Kővágó u. 2002 
4. 

Fekete István 
Ált. Isk Zemen P 

----- ----------+-·--------- +----- - -t-- ·----------
X.ker. Dombtető 2004 .Szent László 51. Kíbédí Réka 

14 Ált. 1Sk 
1 52. -- ···vadkerti Zitü___ °x. k~r.-Kőbányai - 20~·-- Szent László 

Zemen P. 

Kocsmár A. 
1 út. l 62 Ált. 1Sk 

1

- si·-----~fothVivieii"- - X. ke1--. I-:.Ja-· .. -m-ath 2000 Hii-rn-1ath _____ - Fa~:ka.,;Edlt-
utca. 17 Ált.isk. 

1 54. ;-I'óth Nór-;-···- --1 X.k_e_r. _____ 2_0_0 l ---[--la-1'1-lla_t_h ___ _,_ F_· a-rkas EdiT 

I'__ ·-·- ·-··· --------· t\g~~gf~jtő__u_. __ Ált.isk. 
55. Tliskés Kíra Bebek u.6. 2006 Fekete István 

1 Ált. lsk. 

[ ~6:-= . I~~vác~ ~!íz ·-·= X.ker. Lenfonó ~. 2003 _ __ -·_g_f_~1-;_.~-k_L_á_sz_1~· 
Í 57. Tüskés Kíra X. Gergely u.96. 2006 Harmath 
! Ált.isk. 
1 58. l(is Ki11.ga --···---- lÖ~--Kernence u ... 2oö·i------ Szent László 

Alt lsk. I O.ker 

Farkas Edit 

Zemen P. 

Farkas Edit 

Zcmen P. 

59. Buczkó Blanka, 1108, Harmat utca 2004 ---c' 13. ----------1----·- - -l 

188 
Szent László 
Ált Isk.! 0.ker 

Farkas Edit 

60, Tóth Nóra X.ker. Agyagfojtö u 20~--- Fekete "István - Farkas Edit 
Ált. Isk. 

6 1, Tóth Vivien 

62. Csánki Panka 

63. Balázs Enikő 

jcf-1.··- Kiss Lilla 

j "··---

X ker. Harmath 200_5 _ _ _ _ 

utca. 17 
Fekete lstván 

Ált. Isk. ------+-·--------·-+------
X.ker. Tóvirág u.14. 2003 Fekete fstván 

Farkas Edit 

Farkas Edit 

--Ujhegyi út-4~ 
Aép. Fsz.l 

Ált. Isk. 
20-08---- -1--Jászberényi(1-t _,__F_a_rl_m-;"ri-, d-it ·· 

89. Ált. Isk. 

Körüsi cs·o_r_n_a -út---1-2-0·-o-7 _ ____ S-ze-rvá-tit-1sz ____ z·-,e-m_c_n_P __ 

35-37. ]em. 9 Jenő Ált Jsk. 

·--- - '--·-------

:lf {0-
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--- .. 
·i út 5/b Racsits Fanni Biha1 2005 

_ Kis Júlia -~~ _;r~B ársonyvirág u. 2007 

Gulyás Eszter 17. A gyaghegyi 2006 
dülö ,___ ______ ·--·-----.f--~ .. 

68. Kiss Hanna 10. K övágó u.6 2003 

----·-+-·------- ·- ---69. Hereycsek Liliána X . Kö vágó u. 6. 2010 

1egy u.5 2007 

-

Budapest 2019.04.22. 

~·----
Fekete lstván 

Ált. Isk. 
Harmat u. Ált 
Isk. 
Kada Hinyány 

Át Isk. ---
Fekete István 
Ált. Isk. ··--

Fekete István 
Ált. Isk. -
-

Farkas 

Kocsmá 

Edit 

rA 

r A . 

r A 

!-------

Kocsmá 

- ·--
Kocsmá 

f-------

Kocsm1 arA. 

Zemen P 

se elnök 



Nyilatkozat 

Budai László 
Alulírott _ --·-- ·-·· ezúton akként nyilatkozom. hogy a „A kőbányai 
sportegyesületek 2019. évi spo11célú támogatása" címmel kiírt pályáznti felhívás kapcsán benyújtott aclatlapban és 
az ahhoz csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatalmnak a tenderrel összefüggő nyilvántartáséhoz 
és kezeléséhez az lnforrnácíós önrendelkezési Jogró l és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
lJekezdésének b) pontja alapján hozzájárulok. 

04.22. 
Budapest. 2019. --- ···----··-

/. ---;<. h ' ll.'IARCIPAN SPORTEGYESÜLET 
.,,,,.~/ 1103 B\ 1dapest. Gutor tér 8. 

··--··-- --··-·-- ···------ -~·6,:,-,51. · 18174841-1-42 
,1 pályázó tórvényes l\épvíselöjének O 

-'~· m. 
aláírása 

www.koba11ya .1·1u I facebook.corn/1,obanya iOnkormanyzat KŐBÁNYA 

:l{{J_ 



10. melléklet az előterjesztéshez 

kco/V-(- {{ ( 2c1s • 
l·A·, tth1 1 

KŐBÁNYA 

Székhelye: 

Adószáma: 

Bankszámla száma: 
1 
1170400-7-20208:183 

~yázatr cél megválósftásáért faragó Tibor 
. felelős szem~IY nevei . ,, .. 

Az egyesületbe,n foglalkoztatott iJtánp-ótlásl<orú tagok száma (l@nfolyam, szakoszt~tv:·versenyzö összes~n): [ __ 112 1 

Kőbányai lakcímmel vagy-Kőbányán tanulói jog iszonnyal rendetkezö ig~zolt utánpótláskorú ver.se~yzö: 
{a~ik a 18. ~letévúket nem töltötték be. valamint_. aki~ 2019. december 31-éig a 18,·életé\/Clket betöltik) 

,. 53 , 1 
f/J..~~l 

Alulfrottbi.lntetöJogl felelősségem tuqatábari kijelentem, hogy 
a) a pályázatban megadott adatok és lnfófmáclók a valéságnak megfelelnek, · ·7 
b) a szervezetnek nincs kőZtar'toz.ása, á szervezet nem áll végelszámolás. vagy felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás, 

vagy egyéb. a megszüntetésére irányuló elj~ras nincs folyamatban, · 
Q a szervezetnek nincs az Önkotmányzattal, ÖJ:lkörmáliyzatl·költségvetési &zerv_vel éS'qZ ÖnkOr:fháhyzat klzárólágos 

Kőbányai lakcimmel rendeJkezótelnótt korú tagok száma (tagjegyzék alapján): 

tuJafdonában lévl5 ~azdaságl ttirsasággal szemben tarto2asa, , 
d) a j)ályázat nem Irányul más forrásból flnanszlro'iott pályázat megvalósltásávat azonos célra, · 
e) ·a sportegyesület az Önkorn,ányzat által meghatározott ke.dvezrnényeket blztoS!ljil a 'nagycsaládosok részére, 

f) a szerv.ezet a..2019. ivi tagd(Jat a·Köbényai Sportszövetségnél f:lefll!ette , ~ ~ igen · D nem 

g) a szervezet a támqgatás vonatkozi1sábán adó1evonási Joggal rerctelkezlk·e. · ~ .0 Igen .~ nem 

h) a .~ályázó 20t9-ber:lj~észesült-e a Köbál}yát Önkőrmánvzat áltat nyúJtotttámo~atásban: ·o Igen. i~ nem . 

1) a pályázó 2019-ben rés:zf)Sült•e nem a Köbány~i önkormányzat ált~I nyújtott támo_gat4sban: .o· 1gen .\~ nem • 

Kötelezettséget -vállatok arra, hogy a· p_álYázattal elnyerttárnogatással a Budapest FóVátQ$ X kerület Kqbányal önkormányzat 
felé a támogatást szerződésbe!l'rögzltett határtdólfJ els~ámolok 

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat KŐBÁNYA 
.J7. l:IÜ v/ucs 

·--- ···· .{-O({, 



., 

Ill. A pályázó sportegyesület tevékenységénék bemutatásá és lJ 2019. évre tervezett · 
.. programok ismertetése (legalább egy oldal) , ' ' · · 

' 

Egyesüle_tünk, a Nóva Sport 8gyesület .19~8-öan.alakult. .Fara~ó Tibor 5.dan wado~ai ·rtrest;r íískoláibó\. 2002~ri~n . 
" sp9rtegyesületünk közhasznú Jogáflásúvávátt .. ~ . ~ .- ,. . " l!t "' · · · 

Szövetségünk' bejegyzett tagja a Magy.ar Karate ~zak~zp11etségnek, a MagyarWadokai ~arate Szövetségnék, utóbbi.rr 
keresztül pedig az Európai Wadokai· Karate Szövetségnek (Eor-opean Karate Féöératjon , EKF), ·, · 
Az egyesület ~éljai"közt sierep'él az óvodáskorúak megi~'.l'nertetése a-sporttal,. az iskolaérettség eltí-segfté.se, az 
iskolásl<orú fiatalok mozgás irántl igényének fel~eltése és kielégítése; a felnő« korosztály sportolási letieto:ségének 
blztosltása rév~n egészségmeg'őrzésük elősegítése, tehetséges tiafalok felkutatás·a és versenyeztetése, a· spGlrt 
gyakorlása által az önvédelem elsajáti{ása, a tömegsport mozgalorn mh:iél sz~lesebb klterjesztése, a keleti 
mozgáskultúra megjsmei1ati)se és terjesztése. 1 ' , 

Helyi, regionális,.országos és nemzetközi bajnokságokon, edzőtáborokon való részvételt 5iztoslfonk, ezen felül 
rendszeres öwizsga lehetőség13t'biztosítunk a fejlődést tµkrözve. 'A r.eridszéres edzésekerr k!vül az edzőfábofok, 

., llersenyek1 öwizsgák ~egítik a tanltványok [ ~Jléídését: • , . . · . · ·· · 
;4.z elmúlt években a.képzett edzői< ;,z-ámában is gya_r:apod~urikJ akik az utáripótlás, karate cs0portol(ban !!;Jp{tanak, A 
Magyar Karafe Szakszővets.ég Országos,Bírói képzésein Is egyre több.tanítványunk vesz részt és ér eJ kOlonböző birói 
fokOZ/:'l{Okat. ' ' 1 

, , . , 

Egyesületünkben.az oktatás lwo~tályok szerinti bontésba~. négy szfnten',ri:tllködlk, az eredményes haladás és 
pekapcsolódás·miatt az isl<oláskorú gyermeknél és afelnőtt korasztalyban további bontásokban. Ez tiZ oktatási 
rends.zer. lehe[ővé teszí, hogy 4 éves kortól késő felnőtt korig ..:- a Ror itt nlncs megtiátározva - a legjobl:> teljesítmények 
kiteljesedésével , vagy egy állandó Íó kondJcí?l fenntartásával Űzzük ezt a sp·ortot. hogya karate hagyományaival, 
J<oncentrációs képességeink és erőnlé(ürtk frissen tart!isáv1:1I életünk részévé váljon. ~ · 
~ . . -~ 

í ,. 
·1-

; . j ;'..!< • 1.t . ' . .~.. • 
· 2019-ben is fo1ytatódik csoP.ortjatnkban a munki;l1 az edzések több helyszínen zajlanak. :- , '' · • 
· ·Mintjen helyszínen a gye~mek eszeiek·hetí ~ plkalomm~ 120 illetve ·1 a.o per_cben zajtanak (az óvopás csopórtokba11 90 
,percben). A karatékák minimum 2., n1aximum 5 alk lommal vesznek, részt az edzésel<en egy h~terf. 

l,i ~ w~ ~ • • ·-

EdzéshelyszJnek a'2019-bel1 a X. Kerületbe'n~ 

Kőrösi Csoma Sándor kőoánya i Kulturalls Kö~poht (KÖSZI épülete) Budapest, X. · Élőd 1.v t. 
Kedd,. = óvodások: 16.15 -17.15 Kezdő gyerek 17.00 - 18,00 Haladó gyerek L 18,00-19t1 5 Haladó ti. gyerek 
17.30·19.00 .Ifjúsági, felnőtt: 19.15 - io.45 , · 
Szerda= Ifjúsági, felnőtt: 19,15 -.20.45 
'.Csütörtök=> K~zdő gyerek 17.00-18.00·Hal~dó.1. gyerek 18.00-19.15 '.' 

.._. ' . ... . ~ -~' .... ' ) . . ' 

J<Öbányái Harmat Általános iskola (110.5 Budapest, 'Harmat utca aa:) 
Hétfő: 16 .0Ő-17.00, Szetda; 16.30-17.30 '. · . 
' ' 

K'Qhányei Gézéngúz.Qvodé'\ {1107 Budapesf; Zágrábi utca 13/a,) 
Csütö.rtök: 15:30~16.15 .. - . • 

< 
KőbáOY!j\i Bóbita óvoda (1102 Budapest, Halom ~tea 7/b..) 
Péntek: 15.30-16.30 . . •' 

. 
Szombat -= Óvodásqk: 9.00 -Ú).00 , tHaladó gyerek 9 .. 55 -
1 2.20 .... · 13.35 = . .. . . ' 

Internetes. elérhetőség, · http://www.korosi.org 

www.kobanya.hu l facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat KŐBÁNYA 
iJZ élc vil ro.-; 



Ptogramjalk,él 201t9-es évre: .. 

övvizsga évi ké.t aJkalom·mal kerül rneg,rendezésr~: A'z. &wlzsgán elért•tudásukról tartanatpemutatót.a tanítványok, 
· walamlnt ~Y elm~leti tes:;tben (kisebbek s-zóban1 a nagy'obt>ak,írásban) ls-tanúbizonyságot kell tenniük, hogy a 
k6vewezŐ tanulófokozatca lépb~S$en,el(. . 
Versenyeztetés a 201-9-es évben: 1 • 

egyesülefünk karatekái rendszeresen Indulnak országos és nemzetközi versenyeken, Ebq~n az évben is több stllus 
bajnokunk születétt, aldk bekerültek a magyar .wactokai válogatottba ( 12 éves kortól), és indulási )ogot szereztek a 
2019-es W-adakai E 'pa Bajnel<ságm, m13ly Idén hazánkba·kerü( megrende:zésre október folyamán. 

Berotitatól!,pn valq részvétel: . , . , · • · ::;" . ~ . . . 
f;gyesületöril< karatéRál a X. kerületi r.end~zvéRt,eken, Illetve iskolákban, óv.odákban - felk,érésre - rendszeresen 
bemutatóval színesltik aprogri:1t-nokat,·-fgy is megmutatkozva, hogy érdeklődést keltsen a-rendszeres sport, a karate 

·· ·frábt a kerületi' gyer~kek. ,fiataíok között. 

' Napközis és nyárt táborok szervezése: ., 
A kora nyári időszaktól ke~gve egyhetes turnu~okban B.udapesten, 'lletve a Balatonná korosztálytól .és tudásszinttől 
függőer14-5 éle karate.szaktábort.szervezünk. A ~erületben a KÖSZl-ben,6-8 éveskaratékáinknakJúniusban 1..-1 hetes 
nap~qzis iábo , augo~zt1.1~ban ~-14-évE!seknek 1· hetes v.ersepyf~lkés-:altő alapozó sZ:aktábort terve29nk 20119~ben. 

. . 
lnklúzfv (integrált) karate'·oktat~s . , . . . , 
Folytatódik ·1:12 lnte!!JWlt karate oktatás. éy közbe ipbb edzésen, illelve a nyári tál:iorokban lehetőség nyllik arr.ii, hogy az 
ép g~reke.k, tiatalol< es sér;i.ílt társaik l<~zös edzéseken Ve9yeAek r ~zt1 .barátkozzanak) Jsmerkedjenek1 ~özös 
programokon vegyE1óek.,résit"1aZ ec;lz.esek mellett ' , · 

~ . . 

www.kobanva.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat KŐBÁNYA. 
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A pá,tyéitó neve: 

d.) Sport eszközvásárlás: DBands sporteszl<ö:Z beszerzése 
- ~ 

-Az utánpótlás-nevelés se9Ttése.ként a rendszeres edzéseirik jó színvonalának f-eltétele a ,megfelelő spo_rtfelszerelések 
megléte. . . .. • . . . . . -- . . 

.A kárate a bekefült a 2020-as olimpiai számok t<őzé, illetve a\arateWKF-kUmite {küzdelelm) versenyszáma;- mely, 
,versenyrendszerben egyesületün~ karatékfii is versenyeznek. i i, 

· ·"A mode;h techíkai felsz'érelések a!kal~azisa má'r~ má~ elengedhetetlen az ilyén szintű ~!készülésben. A DBands . · 
spottes2köz h?SZnálatáVal egy dinamikus. mozgás; és refldkívól jq mozgáskoordjnáÍ.ió jj(ak'.fthaló ki, mely nagyon fontos 

· . a fent említett v~rseriyszám magas szintű ~lsajtftáshoz. - · • · · · .. 
' JJ::gy edzőnk etvég~zett egy tanfolyamó't a sportestkö~e1 való gy~korlásró1, és a sporteszkö'zök be5':zerz(fsével e~ a 

'modem é'$ hatekony módszer egyesületünk gyermeket szi!!méra i~ esélyt adnának-a magas.szintű felkészDleshez. 

A csatolt árajánlat 15, illetve 20 sporteszköz kedv~;z;ményes beszérzéi,érql szó), : ,;, . -

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat KŐBÁNYA 
02 é!ö vr)rry; 



Saját forrás 

Sporteszköz 18.186 

200.000 

2. Az egyesüiéÚagjegyzékJ<lvonatának másolat;,i ns év te1ett11tag;kl 

3. Versenyrendezés esel'én versenyk11rás, e_dzőtábor.esetén részletes program, 
továbbképzés esetén szakmai l?rogram .. . 

4. A sportegyesi.ilet 2019. évl tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, 
a támogatni kért költségek részletes leírása · 

5 A nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület 
· ,nyilvántartásban lévő adatairól . 

6. .A sportegyes01et törvényes képviselője alaírásl cfmpéJdányának másolata 
l ,..;: 

A?. előző évről szóló beszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolás, vagy a postára 7· ,adás tényét-Igazoló feladóvevény másolata . . 

8. 

r 
. . 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről szóló 
Igazolás, vagy a postára adás tényét Igazoló feladóveyény másolata 

www.kobanya.hu facebook.com/KobanvaiOnkormanyzat 

nem 
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Utánpótláskorú tagok adatai 

Sor
szám Név 

-~i~-
. · aláírása 

Lakóhely Születési év 

tiöVA IPOAT ~Gve·s· .. " .. 
11 Q~j A d ULET 
Ad H:"u fitPest. Bolgár u. 18 

rg~zam· 18'( ' 
Sanksz: O~P 11704gg~:~~~~4:t 
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1 Ssz. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 18 

j 19 

l 20 

név 

1 Tóth Tímea 

Kálmán Eszter 

Vranik Emese 

Kulcsár Zoltán 

Szarvas Gergő 

Szarvas Ábel 

Le Thuy Anh Tünde 

Barta Lilla Katalin 

Barta Piroska Zsófia 

Lan Yitian 

Varga Arnold 

Nagy Tibor Alex 

Provasinszki Ábel 

Kulcsár Sára 

Varga Béla 

Németh Barna 

Kak-ucska Bettina 

Kakucska Benadett 

Orosz Zsófia 

Mankovics Mátyás 
-

UTÁNPÓTLÁS KORÚ TAGOK ADATAI 
(az egyesület X. kerületében lakó, vagy tanuló utánpótlás korú tagjai) 

lakóhely életkor tanulói j ogviszony helye edző neve 1 

1108 Bp., Agyagfejtő utca 12. 2009.08.18 Harmat Általános Iskola Faragó Emese 

1103 Bp., Gergely utca 8. 2007.07.15 Kada Mihály Általános Iskola Faragó Tibor 

1103 Bp., Szlávy u. 32/b. 2010.10.18 Kada Mihály Általános Iskola Faragóné Tartler Mónika 

1102 Bp., Hölgy utca 30/b. 2008.10.20. Szervátiusz Jenő Általános Iskola Faragó Tibor 

1103 Bp., Petrőczy utca 45 . fsz. l. 2009.03 .28 Kada Mihály Általános Iskola Faragó Tibor 

1102 Bp., Petrőczy utca 45. fsz.1. 2007.10.20 Kada Mihály Általános Iskola Faragó Tibor 

1102 Bp., Kőrösi Csoma Sándor út 1. 2002.09.21 Szervátiusz Jenő Általános Iskola Faragó Tibor 

1105 Bp., Maláta köz 6. 2006.03.08 
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Altalános Faragó Tibor 
Iskola és Gimnázium 

1105 Bp., Maláta köz 6. 2004.06.01 
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Altalános Faragó Tibor 
Iskola és Gimnázium 

1104 Bp., Bodza út 45. 2011.11.30 Hannat Általános Iskola Faragó Emese 
1 

11104 Bp., Vörösdinka u. 9. 2008.08.09 Hannat Általános Iskola Faragóné Tartler Mónika 

1108 Bp., Pára u.2 . 2010.11.19 Harmat Általános Iskola Faragóné Tartler Mónika 

1107 Bp., Füzér utca 30. 2012.01.26 Harmat Általános Iskola Faragóné T artler Mónika 

1102 Bp., Hölgy utca 30/b. 2011.03.03 Mászóka Óvoda Faragóné Tartler Mónika 

1103 Bp., Csombor utca 15. 2011.03.03. Harmat Általános Iskola Faragó Emese 

1105 Bp., Kápolna tér 5. 2005.12.20 
! 

Szervátiusz Jenő Általános Iskola Faragó Tibor 

1104 Bp., Új ház utca 2. 2011.10.23 Harmat Általános Iskola Faragóné Tartler Mónika 

1104 Bp., Újház utca 2. 2005.07.30 Harmat Általános Iskola Faragó Tibor 

11 03 Bp., Alkér utca 27-29 1 12001.12.28 Harmat Általános fskola Faragó Tibor 

1 
1102 Bp., Állomás utca 3. 2006.08.21 Szent László Általános Iskola Faragó T ibor 



21 1 Mankovics Ákos ! 1102 Bp., Állomá~ ult:a 3. 2008.07.18 Szent László Általános Iskola ! Faragó Tibor 
1 

22 1 Draveczky-Uri Zénó 11103 Bp., Petróczy u.44/4. 2008.08.28 Kőbánvai Janikovszkv Éva Magyar-Angol Iskola Faragó Tibor 
.,/ .I ._,.., ._, 

-
23 Dikán Szabolcs Akos 1 1108 Bp .. Tavas utca 1/A . 2006 .02.02 Kada Mihály Általános lskola Faragó Tibor 

1 1 ·-

24 Rácz Barnabás J 1103 Bp., Sorház u~ca 6/5. l 2006. l 0.03 1 Jan~kovszky Éva Általános Iskola, Kápolna tér Faragó Tibor 
. -

25 Szakmáry Réka 1104 Bp., Harmat u. 160. 2000. l J .20 Weöres Sándor Általános Iskola Faragó Tibor 

26 1 Biró Boldizsár 1103 Bp., Csombor utca 7. 2003.11.24 Szent László Általános Iskola 1 Faragó Tibor 
1 

27 1 Billédi Márton 1174 Bp., Kvasz A. utca 24/3. j 2007.04.16 Kertvárosi Általános Iskola, X.Jászberényi 1 Faragó Tibor 

28 
Varga Nikolett 

1108 Bp., Kozma utca 8-10. 2012.02 .05 Gesztenye Óvoda Faragó Tibor Alexandra 

29 . Chen YuJie 11 05 Bp., Ihász utca 22. 
1 

2012.11.05. Harmat .Általános Iskola Faragóné Tartler Mónika 

30 1 Botond Zsófia 1103 Bp., Sorház utca 4. 2011.01.20 Harmat Általános Iskola Faragó Emese 

31 Vorák Tamás Bence 1103 Bp., Kőér utca 54/b. 2012.06.09. Mászóka Óvoda Faragó Tibor 
---
32 Hrapcsák Ádám 1104 Bp., Mádi utca 157. 2011.05.29 Hanuat Általános Iskola Faragó Emese 

33 Sánta Viktor 1105 Bp., Mongol u. 8. 2008.06.23 Janikovszky Éva Általános Iskola, Kápolna tér Faragóné Tartler Mónika 

34 Groszmann Krisztián 1105 Bp., Bánya utca 29. I1 .em.9. 2011 .07.23 Mászóka Óvoda Faragó Tibor 

35 Bódi Bianka 1185 Bp., Latorca u. 19. 2010.09.25 Janikovszky Éva Általános Iskola, Kápolna tér Faragó Tibor 

36 Balogh Hanna Sára 1103 Bp., Kada u.20. 2012.02.11 Gyermekek Háza Óvoda Faragó Tibor 

37 Bodnár Hanna 1104 Budapest, Lavotta utca 5. 2009.07.08. Ham1at Általános Iskola Faragó Emese 

38 Pilgermayer Olivér I 104 Bp., Vörösd.inka u. 5/a. 2010.01.17 Harmat Általános Iskola Faragóné Tartler Mónika 

39 1 Honecz Petra 1103 Bp., Noszlopy u. 52. 2010.09.25 Kada Mihály Altalános Iskola Faragóné Tartler Mónika 

40 Nyeste Ilona 1104. Bp., Kéknyelű utca 1/B. 201 1.08.24 Harmat Általános Iskola Faragó Emese 

41 Molnár Dávid 1104 Bp., Sörgyár utca 21-25 201 1.07.17 j Harmat .Általános Iskola Faragó Emese 

42 Segesdy Dominik 1102 Bp., Halom u. 16. 2011.07.09 1 Janikovszky Éva Általános Iskola, Kápolna tér Faragóné Tartler Mó1úka 

j 1103 Bp., K~le~en u. 26. 
. .... -... 

43 Károly Hanna Márta Faragó Tibor 201 2.11.07 Mászóka Ovoda 
-· 1 

2 

~ -~ 



44 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

' 
l'c:3-
~ 

Mészáros Regina j 1104 Bp., Harmat utca 164. 

Nádor Dominik 11108 Bp., Kővágó u. 4. 

Hangay Olivér 1108 Bp., Tavas utca 1/c. 

Somogyi-Madarász 
1103 Bp., Noszlopy utca 64. 

Bence 

Kis Bence Tamás 1104 Bp., Harmat utca 74. 

Kalász Levente 1104 Bp., Szentimrey utca 19. 

Lun YueXin 1106 Bp., Maglódi utca 65. 

Rényei Nóra 1104 Bp., Kéknyelű utca 5/A 

Illyés Borbála 1105 Bp., Cserkesz utca 32. 

Antal Bálint 1108 Bp., Hang utca 4. 

Budapest, 2019. 04.20. 
PH .-. . . .. \..~\ 
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1 201 1.06.09 1 Harmat Általános Iskola Faragó Emese 

2008.09.10. Hannat Általános Iskola Faragóné Tartler Mónika 

2012.01.05 Harmat Általános Iskola Faragó Emese 

12011.03.17 Harmat Általános Iskola Faragó Emese 

2011.02.17 Harmat Általános Iskola 1 Faragó Emese 

20 l0.09.28. Harmat Általános Iskola Faragó Emese 

2010.11.05 Harmat Általános Iskola Faragó Emese 

2011.1 1.07 Harmat Általános Iskola Faragó Emese 

2012.02.18 Harmat Általános Iskola Faragó Emese 

2011.02.18 . Harmat Általános Iskola Faragó Emese 

~ . - ... .. .. .. ... .. . 

a pályázó törvényes képviselőjének aláírása 
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Nyilatkozat 

. Faragó Tibor ·. 
Alulírott . ezúton akként nyílatkozom, hogy a „A kőbányai 
:sportegyesOletek 2019. évi sportcélú támogatása" címmel kiirt pályázati felhívás .l<apcsán benyújtott adatlapbar:i és 
-az ahhoz csat6ft egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatalmnak a tenderrel összefüggö nyilvántartásához 
-és kezeléséhez az rntormáclós önrendelkezési Jogról és az lnformáclószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján tiozzájárulok. 

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkorrnanyzat KŐBÁNYA 
tJ'l ,:• iö v /.11 0 ~.; 
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11. melléklet az előterjesztéshez 

t(co(.?J-<-1;>( ti.o.f3 

PÁLYÁZATI ADATLAP KOBÁNYA 
Kőbánya, sporteg~asületek 2019. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 

A pillyá1ó s1ervezet neve: <:;t\ :;0.10 (, /\Ct>vVOU -··:0v) C;(;; 

Szekt1elye: 11 ( ' ' '? 'T'A' "i)r:"' "'7'"• ÍC i · "';Al")'A . . ').·-' . .... 1 , ) ; ,.,; · 1 ,;::;- ::, ~ \ .. n\) 1,J (-:-: , {l) .t_,M ... , .. 

Adószama. ,1 ... 'e: / l ú.2G X -- 1 -- L.1-2-_ .. 

Képvlsel neve; 

Á·-r l / l C' 1. ~ r, ,.,,. / ·.1--v ,..., ,... n , ',, ~ - \V 
E·m,-,11 elme: _:,11.~cL _ ........ ,{0().;., -\.,1 '. ,..,u\ (~ e-,{ 1\J--c.vU: .. · "-( . , 

Bh ósáqf bejegyzés oát\Jma: S7.ima: PK 01- (.)2..--(:, _){ (>-1 L~ (; 

KözhasznúsAgl iokozata:fl><J nincs 
f,.-.;- . 
11 ! l<óZl1.1Sl11Ú 11 l ktcmeit n Koznasznu 

A szervezet bankszarnlájat vezető pénzintézet neve: 

A páiyazati cél rnegvai stiasaert 
fel I s személy neve: 

A pály1'2at1 Lel megvalósllásáéft 
í :.lclói. fití:lrnúiv teli:ifonszámJ, 

1 \
·-f 1 / · ~ • 1 ') e" ) ·1 J -r?.. 0 

. -1 ' lJ C>CJ - ~- J - u r .. , . ) i.o 

S7 A LA\..\ G--A~y()!G 

. \,k;,2;0 ... :3.1~()'3-82) 

II. Az egyesület taglétszáma összesen 
I" 

P.z egyesü!ethen toglil!koztaton utanpo!l~skorú tago!< száma Ctanfo!yam. szaKosrtá!V, versenvzo összcscnl: ! .r? 
••v ' 

K l>ányal lakc1mmcl vagy Köb<1nyan tanulói jogviuonnyal rent1elkezo Igazolt utánpótlaskoni vcrsc1w10: 
(akik il 18 é!ctevüket nern töltöttek be. va!am!nt aklk '019. ctC!:cmber 31-é! a m. cteté11üket betö!t!kl 

Köhányai lnkclmrncl I endelkczo fe lnőtt korú tt1gok száma (tagjegyzék alapján): 

Alullrott hüntct6Jogl fel .lőSségern tutiRttiban k~l1mtem, hogy 
a) a pélyázatban megadott adatok cs inlorméciók a val6sógnak megfelelnek. 

i 
..._ -

":-
<) '1 /. ~ 

t1J J S7\:rvczetnek nincs köztm to?.1~1. íl szervezet r."m ál! vég tszomo!as. vaov !c!s!ámc!rt~ n!ott . vc!"' s:reniben cwr!e!Jér~!,. 
va y egyet>, a megszüntetés re tranyuló elJarás nincs folyamatban. 

e) .1 sz •rv<Uetnek nincs a:z Onkorm.1rwu1ttnl. önkorménYlilt l költsógvct~sl s;,: rvvcl és az Onkorrnilnyliit kld1rólagos 
tu!aldonátnm !évö gazdilságl társasagga! Slemben tartoZása. 

d) a p.llyáwt nem lrc1 r,vul mils torrasból Nnanszlrozott pályázat megvalósltásaval azonos célra, 
e) a sp0ttegyesülct a2 Onkormányzat állal meglli.üározott kedveiményeket biztosftJa a nagycstitádosok tészére, 

0 u Slcrvcit.-1 d 2019. évi i,Hiúíi iil ,i r-óbt11ivai Sports2öve\.ség1'u!l bélíZcüe IX lgcfi 

g) .1 szervezet a támogatá5 vcnatkol~!:mr. adólevonas! Jogga! r encteW-ellk·e. ! lrcn 
lll , pályázó 2019-ben reszesult·e a KObi.inyal · nkomiányzat által nyújtott támogatásban: 'f-~ · fiWtncn 

1) a pályázó 2 19-bcn r~;,, súlt ·l'! m.•m a K bányai Önl<ormány,:al által nyujtott tamogatasba~ · f !Ot'n 

ih::(ll 

Kötelezettséget váUalcK arra, hogy a pa!yezatta! "11 ,vert támogatással a Budapest Fövaros X. érülct KóM: :yal Onkormany.rnt 
ft!lé a t mogatási szerzódésben rögz1tett határidőig elszámolok. 

v:il+ IS- -Budapest. 2019. ·-"--· __ .. _ ___ ., _____ _ 

ti~tí-~ 
a pályázó tór11é1lvt 5 kevv1se10Jenek 
·· alá! sa 

SASOK SPORTEfiYESÚlET 
J/01 BpP,W.ungária krt. 5-7. 
Adószám: 18182068-1-42 

Banksz.OTP: l 1719001-20334736 

i 

! 

1 



A p,11yt'lló neve. C/\c.(\11 (·r(\r-.·-. v \í)rt\J "\'>: ~ C'C-:. 
' , ' ) _Aí(~ ~ \._. iÍ_,. \_\.1,_ , __ /' _) J , :4JC'.~. 

111. A pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása és a 2019, évre tervezett 
programok ismert tése (legalább egy oldat> 

(:2'\ So-~;c)k ~;?(>O"~ e<3G{ f?S(,;J ol cJ\} --\.~ \,( .. c)~~ot\ s 2e.,--e-rt' 
(' \ 1 , -\) -· 1 _/ ,J . \ _ \\ \ \ 1 . " , oe \cv....i0'\"I - (A0 \A.O e.G\\. n o ... X'c.D, L .... v e .s:z:: t:,;t. 0 e::\->(;,;:::--· ,-J -
' ' 

, 1 \ 1 : • \ • l 1 • ,A J .-\ ' . \ ,., Á, • 
'7 1 - e(-;<.::'.,, 1 ( .. ) 'C\ veQ'\.,</'--\'1·11 1.,L(:;; '() :::<=.5 

1 
:)9 é'S:z.Se~~ ·\:e,~ CeA.~ -C?._;~;c..\\.s\("c 

v)e, ,...1é: \ JE; . 

Tc.:~~~ ~ v (),~) o_,:_ n h etl~ , '<Y~-~Ot s-z e.'Í e s s ef.J 0 e,l \ ,d.kc;gc~S 2,k, ~
t',CA.,'.Z e'S é::'Á..- vl keJ-.. . ez 01l-\a..R. e<3~ \'e-v-i e,~ S -:z..e,, \- \o, Z \os l +LJ..Y) le 
01::td~u-~kl('()._ ) be-m'U)--cvlu\<~·n ve6z'-LZ '(") K_ r e~-z::-\- 1 e_;,{-r.:ö-\ C>, -
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IV. A tamogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes bemutatása 
Clegf eljebb egy oldal) 
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V. Költségvetés 

A költségnem meAne11ezésc Telles KöltSég Saját forrás Igényelt tá,noqat.-ls 

·7.1SO.ooQ-

Igényelt támog.i tás összesen: 

· ·---··--··-· - .. .•. _,. _____ ··-·- ··---

VI. Csatolt mellékletek listája 

·---.. -·--------~ ----~------·~··•• -·----.... • .~ • ~-·· n. , -----·•--· --··--

l. 

1.. 

1 

!i. 

6. 

7. 

5. 

Klmutr1t, s az utánpótli\skorú tagokról 

Az egyesu let tagjegy zék kivonatának masotata (18 év feletti tagok) 

VerscnyrcncJczés esetén 1Jerseny!li!ras. edrot:1oor esetén rész!etes prcgrnm. 
továbbKépzés eset~n s.,;akmal program 

A spor tegyesület 2019. évi tervezeti muköd sének b em utatása a költségvetésse l, 
,1 t.\mog11tn1 Kért kötrsé()ek részletes 1eirasa 

A nyHvántartást vezctö blr oság 30 napná! nem régebbi Igazolása a sport •gycsűlct 
nyílvantartílsban !évó ad:itaíról 

A spor tegyesület tor vényes képvlselöje alálrási címpéldányának másotata 

A? c!Ozö cvrö! szóló beszámol~ letétbe 11e1vezesérO! szóló 1gazo!ás. vaq1: a postMa 
ad,1s lényCt ígazoló fc ladóvcvcny másolata 

Kö1hasznü szcrvezet_eseté~en a ko;zhasznúsápi mellékl et let~tbe 11e1ye1ésér6I szóló 
1gazotas. 11agy a po,mra Mlas renvet toa1010 1c1aoo11cveny m.1so1arn ____ .. _ -- ----- ....... --·---
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Utánpótláskorú tagok adatai 
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SASOK SPORTEGYESÜLET 
J/01. '#L Hungária krt. 5-7. 
Adó.1záln: 18 J 82068-1-42 

Ranksz.01'1': l17J9001-20334736 
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Név Születési dátum lr.szám Település Utca 
1. Bakó Vince 2004.06.17. 1108 Budapest Agyagfejtö u.10. 
2. Aqoston Csanád 2011.03 .11 1087 Budapest Százados út 33-37. 
3. Vata i Lau ra 2009.05.24 1101 Budapest Hunqária l<rt . 5-7 5/2 
4. Boda Marcell 2006.02 .03 1108 Budaoest Tavas u.2. 
5. Burda Botond 2003 1105 Budapest Mádi u. 2/8 
6. Tamás Botond 2010.08.23 1087 Budapest Ciprus utca 8/a 
7. Katona Noémi Zsófia 2009.12.05 1087 Budapest Százados út 51-65 
8. Csereszntés Csombor 2008.02 .16. 1104 Budapest Mádi u. 171. 
9. Dam Patrik 2005 1104 Budapest Kada u. 116. 
10. Drávai Kitti Katalin 2005.03.29. '1 108 Budapest Hang u. 6. 
11 . Drávai Miklós Károly 2003 1108 Budapest Hang u. 6. 
12. Galambos Miklós 2005.05.10. 1108 Budapest Aqyaqfeitö u.18. 
13. Geleta Luca 2009.11 .02 1108 Budapest Tavas u. 1/c. A. IPh. 4/46. 
14. Gergely Dorina 2001 .08.05 1108 Budapest Mádi utca 198. 3/21 . 
15 Göbel Viktor 2001 1103 Budaoest l őzláb u. 19/c 
16. Gyalus Márton 2006.06.12. 1102 Budapest Füzér u. 30. 
17. Gyalus Máté 2008.10.22. 1102 Budapest Füzér u. 30. --
18. Gyovai Rafa Tamás 2005 11 02 Budaoest Liaet u. 32. 
19. Horváth Tamás 1999.09.23. 1108 Budaoest Bánvató u. 28. 
20 lpacs Gerqö 2004.04.07 . 1108 Budapest Pára u. 2 
21 . Kocó Li li 2000.02.·13 1104 Budapest 1104, Bp. Tarló u. 8. 
22. l<ocsis Gergö 2004.11 .15. 1108 Budapest Dombtető u.2. 
23. Kovács László 2001 1108 Budapest Gözmozdonv u. 1. 
24. Lancsák Máté 2006.07.26 . 1104 Budapest Szölöheav u. 10. 
25. Hugyecz Tamás 2010.07.05 1101 Budapest Hunqária Krt . 5-7 5/2 
26. Laitos Benedek 2009.06.19 1087 Budapest Asztalos Sándor utca 1. 
27 . Miller Szabolcs 2012.11 .17. 1103 Budapest Farkasalma u.3. 
28 . Molditz Márton 2003 1108 Budapest Tóvirág u. 12. ~--·· 
29. Molisz Zoltán Tamás 2004.03.10 1108 Budapest Aavaafeitö u. 16. 
30. Németh Barna 2003.04.05 . 1102 Budapest Körösi Csoma út 6/c 

l1_ Németh Vencel 2005.11 04 . 11 02 Budapest Körösi Csoma út 6/c 
>--· 

2004 1108 Budapest Tavas u. 3/B 32 . Oláh Vivien l<incsö 
33. Pallag Csenge 2003 1101 Budapest Hunqária krt . 
34. Sádl Dominik 2002 1102 Budapest Kolozsvári u. 4. 
35. Sándor Máté 2009.10.03. 1102 Budapest Füzér u.34/b 
36. Simon Bence 2005 12.25. 1102 Budapest Halom u.9. 
37. Szabó Almos 2004.05.31 . 1104 Budapest Sörgyár u.80 . 
38. Szabó Bolond 2006.07.03. 1104 Budaoest Söravár u.80. 
39. Szel<eres Dominik 2002 1108 Budapest Aqyaqfeitö u. 16. 
110:- Tóth Vince Tamás 2006 1108 Budapest Hanq u.1 4. 
41 . Tóth-Maros Ádám 2007. 12.29. 1108 Budapest Tóviráq u.10. 
42. Trendler Gergő 2004 1108 Budapest Kővágó u. 12. 
43. Varaa Arnácl 2009.03.30. 1104 Budapest Szölöheav u.3. 
44 Borcsik Viktória 2010.04.12 1101 Budapest Ponarácz út 17/b -
45. Borcsik Ilona 2008.05.07 1101 Budapest Ponarácz út 17/b 
46 . Farkas László Pál 2009.06.21 Budaoest 
47 . Farkas Kriszlofer Alex 2006.05.26 Budapest 
48. Merena Dénes 2005.05.16 Budapest 
49. Burda Bese 2004.07 .09 Budapest 
50. Katu la Balázs- · .. 2006.05.14 Budapest 

~ Tóth-Maros Eszter 2010.04.12 Budapest - --
52. Tóth-Maros Adám 2007.12. 29 Budapest 
53. Locskai Aliz 2008.05.27 Budapest 

~ Szabó Richárd 2003.12.03 Budapest 



18 év feletti tagok adatai 
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SASOK SPORTEGYESÜLET 
JJOJ Bp., If~gpria krl. 5-7. 
Adószám: }8 /82068-1-42 

Bcmksz.OTP: 11719001-20334736 

Sniictesi év Ec120 rn•vc 



Név Születési dátum lr.szám Település Utca 

Balázs Árpád Sándor 1991.08.11 1183 Budapest Töhötöm utca 15.sz. 

Békássy Csaba 1977.04.26 1108 Budapest Tavas u. 1/C/A Vlll/78 

Borbás József 1989.05.24 1191 Budapest Báthory u.28 . 

Dobos Erika 1974.11.20 1103 Budapest Gergely u. 73. 

Elekes István 1989.09.29 2200 Monor Zrínyi u.6. 

Érseki Norbert 1986.01.03 2144 Kerepes Katona J.u .10. 

Herbák Tamás 1987.05.29 1102 Budapest Körösi Csom_a sétány 3.sz. 

Horvát h Tamás 1999.09.23 1180 Budapest Bányató u. 28. 

Höflinger Klaudia 1996. 1172 Budapest Alrnásháza u. 99. 

lpacs Róbert 1976.10.04 1108 Budapest Pára u. 2 

Kocó Benjámin 1994.09.02 1104 Budapest 1104, Bp. Tarló u. 8. 

Mu rinai Dániel 1989.09.26 1101 Budapest Platán sor 23. sz. 

Rá bai Miklós 1977.11.16 1184 Budapest End rődi u. 15. 

Rizmayer István 1973.07 .01 1213 Budapest 1213, Bp. Ordas u. 8. 

Ri zmayer Norbert 1993.10.18 1213 Budapest 1213, Bp. Ordas u. 8. 

Sinka Martina l(itti 1998 2360 Gyál Bacsó Béla u. 78. 

Sza lay Gábor 1976.09.14 1192 Budapest Körző utca 1.sz. 

Ta kács Barba ra 1993.06.19 5600 Békéscsaba Kőris u. 4. 

Tatorján Ád ám 1999 2230 Gyömrő Erzsébet u. 19/A 

Vicze Máthé Orsolya 1986.09.25 1133 Budapest Hegedűs Gyula u.91. 

Za ka r Márk 1999.03.04 1101 Budapest Csákó köz 11. 

Dávid Péter 1989. 1203 Budapest Ba ros u. 3/B 

Birtalan-Balázs Beáta 1994. 8440 Herend Rákóczi u. 21. 

Liszi Gergő 1996.06.18 1182 Budapest Kossut h Lajos Utca 2005/a 

Fa rkas Róbert 1993.04.08 1107 Budapest Kékvirág Utca 10. 

Sza bó József 1972 .01.17 1104 Budapest Sörgyár utca 80 

Gerge ly Dorina 2001.08.05 1108 Budapest Mádi ut ca 198. 3/ 21. 

Pénzes Barna bás 1999.09.24 1103. Budapest Óhegy utca 26 

Vo lenik Gabriella 1989.06.16 1104 Budapest Kada utca 140/b 
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SASOK SPORTEGYESÜLET 
1101 !Jp., Hungária krt. 5-7. 
Adószám: 18/82068-/-42 

Ranksz.01P: l / 7 /9001-20334736 



12. melléklet az elő1f~esztéshez / 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
Kőbányai sportegyesületek 2019. évi támogatásá.ra 

1. A pályázó adatai 

A pályázó szervezet neve: Sutemi Harcművészeti SE 

Szél<helye: 1171 Tanár u. 37/b 

Adószáma: 18189340-1-42 

Képvisel ő neve: Rácz Zoltán 

Teletonszáma: 06209773669 E-mali elm e: raczzo@citromail. hu 

Blróságl bejegyzés dátuma: 2006.02.21 . 

Közl1asznúságl fokozata:frlj· nincs fE5 k0zl1asznú 

A szervezet bankszámláíát vezető pénzintézet neve: OTP 

Bankszámla száma: 11717016-20001089 

A pályázati cél megvalósításáért Rácz Zoltán 
fe l e l ős személy neve: 

A pályázati cél megvalósításáért 06209773669 
fe l e l ős személy te lefonszáma: 

II. Az egyesület taglétszáma összesen 

Száma: PK 60.858/2005/2 

ro kiemelten köz.hasznú 

Az egyesületben foglalkoztatott utár:ipótláskorú tagol< száma (tanfolyam. szakosztály, versenyző összesen): 

Kőbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanulói Jogviszonnyal rendelkező Igazolt utánpótláskorú versenyző: 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, vala mint akik 2019. december 31-élg a 18. életévüket betöltik) 

Kőbányai lakcímmel rendelkező felnőtt korú tagok száma (tagjegyzék alapján): 

Alulírott büntetőjogi fe lelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) a pályázatban megadott adatok és Információ i< a valóságnak megfelelnek, 

KŐBÁNYA 

18 

17 

6 

bl a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás, vagy felszámolás alatt. vele szemben csődeljárá s. 
vagy egyéb, a megszüntetésére Irányuló eljárás nincs folyamatban. 

e) a szervezetnek nincs az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos· 
tulajclonában lévö gazdasági társasággal szemben ta rtozása; 

dl a pályázat nem Irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósltásával azonos célra, 
e) a sportegyesü let az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok részére, 

f) a szervezet a 2019. évi tagcl fjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette f7: ígen [-- nem 

g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási jeggal rendelkezik-e. r--: Igen [7 nem 

11), a pályázó 2019-ben részesü lt-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: j ' Igen !"7 nem 

1) a pályázó 2019-ben részesü lt-e nem a Köbán'yai'Önkonnányzat által nyújtott támogatásban: li igen f".7" nem 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert tám~ Budapest Főváros X. kerület KObtlnyai Önkormányzat 
felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig eisz il9k(.!::.:., / & 

,,_r;,~~o,.: .. 
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A pályázó neve: Sutemi SE 

Ill. A pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása és a 2019. évre tervezett 
programok ismertetése {legalább egy oldal) 

A SUTEMI Harcművészeti Egyesület 2019. évi tevékenységének bemutatása 

A Keresztury Dezső Általános Iskolával együtt~űködve a X. és XIV. kerületben lakó vagy tanuló, a küzdősportok iránt 
érdel\lödö diákok számára nyújtunk lehetőséget a tradfcionális japán harcművészet. a karate mozgásművészetének 
elsajátítására. Egyesületünk 2005-óta folyamatosan tart edzéseket, heti 3 alkalommal az iskola ·tornatermében. 

20·19, /·anuárjában sportolóink öwízsgán vettek részt, melynek sikere (valamennyi, a vizsgán részt vevő karatékának 
sikerü t magasabb övfokozatot szereznie} még a 2018-es év munkájának eredményét tükrözte. Az övvizsgát követően 
intenzíven kezdtünk készülni a felkészltö versenyekre. · 
A tavaszi l<étfordulós felkészítő verseny első megmérettetése április 14.én került lebonyofitásra, melynek -a Honvéd 
Sporttelep adott otthont. Itt a kezdőktő l a középhaladókig mindenki lehetőséget kapott, hogy bemutassa megszerzett 
tudását. Kezdve az öt technikából álló kihon gyakorlattól a magasabb szintű kata bunkájig, kumitéig. Négy arany, öt 
ezüst és nyolc bronzéremmel úgy érzem sikeres volt csapatunk, a verseny végeztével izgatottan és sokat tanulva 
jöttünk haza. A versenyszámokról digitális felvételt is készítettünk, hogy később, a kisebb hibák, taktikák javltásában 
segítsen elemzése. 
Ebben az évben is l<ét csoportban tartjuk a nyári táborunkat. A kezdő gyerekekkel június első felében a Ceglédbercelre 
utazunk edzőtáborozni. A haladók Tatán megrendezésre kerülő Goju E B-vel egybekötött edzőtáborba jönnek velünk. 
Itt a Seiko Shihan mellett számos külföldi régióvezető is edzést tart majd tanítványainknak. Megtapasztalhatják a 
különböző fö ldrészekről érkező edzők és versenyzők hozzáállását a karate szellemiségéhez. 

Az új tanév elején, a tematikának megfelelően, elsősorban erőnléti alapozó edzésekkel folytatjuk a felkészülést az ösz1 
versenyekre. 

. . 
2019 decemberének vé~éig (az iskolai téli szünet kezdetéig} folytatjul< rendszeres edzéseinket. Mikor is az évzáró 
búcsúztatónkon, mint minden évben, számot vetünk az évi te ljesítményünkről. 

., 
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A pályázó neve: Sutemi SE 

IV. A támogatás célja, a támo~atni kért tevékenység részletes bemutatása 
(legfeljebb egy oldal}' 

Az idei kerületi pályázatunkban támogatást szeretnénk kérni az edzéseink helyszínéül szolgáló, Keresztúry Dezsö 
Általános Iskola tornatermében lévő edzötermünk bérleti d{jának kiegészítésére, valamint a nyári edzötáborunk 
megrendezéséhez. 

Az iskola tornatermét 2005 ó"ta béreljük és használjuk 'edzéseink megtartásához. Az emelkedő bérletid!junk 
kigazdálkodásában az iskola vezetése is némi segítséget nyújtott, lehetőséget adott edzőfelszereléseink térítés mentes 
elhelyezésére, Mindezek ellenére az éves több százezer forintott kitevő dij előteremtése komoly terhet jelent, (havonta 
54-55000 Ft, 3300 Ft/ óra), melyet tagid.!jakból, egyéni befizetésből , pályázati pénzből próbálunk megoldani.Eddig 
sikerrel. 

Az első félév zárásaként és a nyári, párhetes pihenés kezdeteként elutazunk táborozni. A kicsikkel ismét visszatérünk a 
már bevált cegléberceli táborba. A nagyokkal viszont új helyszinen Tatán az olimpiai fa luban leszünk elhelyezve. A 
városi sportcsarnokban 2019. július 13.-tól megrendezett 9. Goju-kai Európa Bajnokság után hat napot töltünk el te ljes 
ellátással, napi két hosszú edzéssel. Tizennyolc ország harmincegy edzője és stllus vezetője tartja a specifikus 
foglalkozásokat tradicionális illetve verseny karate elméletéböl1 gyakorlatából. Blzom benne, hogy e több száz fös 
nemzetközi rendezvényen gy.erekeink a kommunikéciós készségüket, nyelvtudásukat is próbára tehetik. 
Az előzö év pozitlv tapasztalata alapján próbáltunk ismét, a gyermeküdülök szinvonalától eltérő , magasabb nívójú 
ellátást keresni, segítvén a gyerekek, edzéseken kívüli. egyéb irányú viselkedésfejlödését is. Itt 3-4 ágyas saját 
zuhanyzós/WC-s szobákban leszünk elhelyezve, tányérszervlzes étkeztetéssel, 90000 Ft/fő áron. Ez magában foglalja 
a szálláson klvOI az edzéseket, buszos száll ltást a Városi Sportcsarnok a szállás és edzőtermek között. 
Ez első alkalom, hogy Magyarországon elérhető távolságban lehet résztvenni ilyen szinvonalú rendezvényen, azon 
sportolók számára akik komolyan veszik a karatét kihagyhatatlan, hogy a seiko sihan edzésein tanulhassanak. Sajnos a 
az edzőtábor dlja a résztvevők tisztelet dlja és az ellátás minősége miatt magas, !gy nagy segítség lehet az egyéb 
forrásb\'.)I jövő támogatás. 
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18 év feletti tagok adatai 

Sor- Név Lakóhely Szi:l tetésl év Edzö neve szán·, 

1. Pesta Dóri 1106 Gyakorló LI. 17. 1997 Rácz Zoltán 

2. Dobrádi Vi rág 1106 Gyakorló LI . 30. 1996 S~egöné Szabó Adrieij 
-·-------

3. Zalay Attila 2145 Kerepes Wéber ~ 1970 

4. Pétervári Tamás 1106 Gépmadár u,9. 1976 

5. Pétervári Katalin 1106 Gépmadár u.9. 1975 
----·-·------·------

6. Borsi István 1106 Gépmadár u.18. 1977 

7. Szigethy Orsi 1106 Gépmadár u.18. 1977 
-------·- ------

8. Philipp Richárd 2241 Sűlysáp Váci LI. 1f 1970 
·-------··--- ·- -

9. Zalay Zsombor 2145 Kerepes Wéber ~ 2000 

10. Hoang Tran Quang Hij 1165 Rákos út 70. 1995 

-------- - - -------·-- -

·----------------- - --------------
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V. Költségvetés 

A költségnem megnevezése Teljes l<öltség Saját forrás Igényelt támogatás 

Terembérlet 440000 330000 110000 
---··-·-------------------------------

Edzőtábor 360000 240000 120000 

Igényelt támogatás összesen: 230000 Ft 

Vi. Csatolt mellékletek listája 

igen nem 

1. l\imutatás az utánpótláskorú tagokról íl' ,-··-

2. IÚ egyesület tagjegyzék !<!vonatának másolata (18 év feletti tagok) r7 r---
i 

3. Versenrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes program, 
tovább <épzés esetén szakmai program rJ". ,~ 
A sfrortegyesület 2019. évi tervezett mOl<ödésének bemutatása a költségvetéssel, r- r-4. a t mogatni kért költségek részletes leírása 1./ 

5. A nyilvántartást vezető bfrósá6i 30 napntl l nem régebbi Igazolása a sportegyesület 
nyilvántartásban lévö adata lr 1 f7 r-

G. A sportegyesület törvényes képviselöJe aláfrásf dmpéldányánai< másolata f7 1 
1 

7. Az elözó évröl szó ló beszámoló fetétbe helyezéséről szóló igazolás, vagy a postára 
adás tényét igazoló fe ladóvevény másolata 

r·--, .f 1 
Közhasznú szervezet esetében a l<özhasznúsát mel léklet letétbe helyezéséről szóló 

,--
í"7 8. 1 fgazolás, vagy a postára adás tényét Igazoló fe adóvevény másolata 1 

\ 
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Utánpótláskorú tagok adatai 

Sor
szám Név 

Kivonat csatolva 

Budapest. 2019. 04.10. - ------

a pályázó törvényes képvlselöjének 
aláírása 

Lakóllely Születési év 
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----------------- ---·-----···-- ·-------- ----------------- --------- -

Nyilatkozat 

Rácz Zoltán 
Alulírott ezúton al<ként nyilatkozom. hogy a „A kőbányai 
sportegyesületek 2019. évi sportcélú U mogatása" címmel kiírt pályázati felhívás kapcsán benyújtott adatlapban és 
az ahhoz csatolt egyéb dol<Umentumokban szerepló személyes adataimnak a tenderrel összefüggő nyilvántartásához 
és kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján hozzájárulok. 

04.10. Budapest, 2019. ______ _ 

a pályázó törvényes képviselőjének 
aláírása 
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NÉV SZÜLETÉSI DÁTUM LAKCÍM TANULÓI JOGVISZONY HELYE 

1. Pesta Dóri 1997.02.06. 11 06 Bp., Gyakorló út 17. 

2. Dobrádi Virág 1996.07.28. 1106 Bp., Gyakorló út 30. 

3. Zalay Attila 1970.08.21. 2145 Kerepes, Wéber Ede Park - . 

4. Zalay Zsombor 2000.12.07. 66. 

5. Frankó Gergely Bp., 2003.09.09. 1106 Bp., Gyakorló út 4/d Keresztury Dezső Ált. Isk. 
6. Frankó Petra Amarillisz Bp., 2006.02.18. 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9 

7. Fodor Márk 2001.08.07. 1173 Bp., Borsó u. 10.3/14 

8. Pétervári Tamás 1976.07.28. 1106. Bp., -
9. Péteryári Katalin 1975.05.19. Gépmadár u. 9. 5. em. 33. -
10. Pétervári Barnabás 2003.08.04. Almos vezér Alt. Iskola és Gimn. 

11. Pétervári Levente 2005.09.07. 
12. Borsi István 1977.11.05. 1106 Bp., Oépmadár u. 18. IX/36. -

13. Borsi L.evente Szeged, 2005.09.07. Keresztury Dezső Ált. Isk. 

14. Borsi Csanád Szeged, 2007.04.07. 

15. Szigethy Orsi 1977.09.28. 
. - . 

16. Philipp Richárd 1970.07.24. 2241 Sülysáp, Váci M .. -
u.14. 

17. Homolyá Liliána Bp., 2009.11 .03. 2144 Kerepes, Magtár tér 27. Keresztury De~ső Alt. Isk. 

18. Homolya Mc1rcell Bp., 2007.08.03. Keresztury Dezső Ált. Isk. 
19. Pap Szabolcs Gábor Bp, 2009.01.13. 1106 Bp, Nemes u. 15. Keresztury Dezső Áll Isk. 

20. Silvester Akos · 2006.08.12. 1106. Gyakorló u. Keresztury Dezső Ált. Isk. 
21. Kiss-Vámosi Ádám Bp., 2008.11.15. 1101 Bp., Hungária krt. 5-7. Keresztury Dezső Alt. Isk. 

22. Kiss-Vámosi Zsombor Bp., 2010.05.16. 
23. HOANG TRAN QUANG HIEN 1995.02.11. 1165. Rákos út. 
24. BANKA ZOLTÁN 2008.02.01 . 1106. Gyakorló u. Keresztury Dezső Ált. Isk. 
25. REZNIK MICHAEL Bp., 2010.10.1 6. Keresztury Dezső Alt. Isk. 
26. APÁTI LEVENTE Kistarcsa, 1106 Bp. Gyakorló u. 36. 3/12. Keresztury Dezső Ált. Isk. 

2010.08.19. 
27. VÉRADI BENEDEK 2008.07.15. 1106. Gyakorló u. Keresztury Dezső Ált. fsk. 
28. KÖVESI DANIEL 2008.02.01. 1106. Gyakorló u. Keresztury Dezsö Alt. Isk. 
29. DALLOS PÉTER Bp., 2008.09.08. 1173 Bo., Borsó u. 50-64. A/3/9 Keresztury Dezsö·ÁII. lsk 
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