
Budapest Főváros X. kerület 
. Ifő_bányai Önkormányzat 
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_1._2-_ ._ számú előterjesztés 

Előterjesztés a Közművelődési Bizottság részére 
a kőbányai sportegyesületek 2019. évi pályázati támogatásának elszámolásáról 

. I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága a kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatásáról szóló 
pályázati felhívásról szóló 84/2019. (III. 19.) HB határozatával a kőbányai sportegyesületek 
sportcélú támogatására 2 OOO OOO Ft összegű pályázatot írt ki a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
12. melléklet 20. sora terhére. A pályázatra rendelkezésre álló keretből egy pályázó legfeljebb 
250 OOO Ft támogatást kaphatott. Pályázatot csak a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek 
Szövetségének (a továbbiakban: Kőbányai Szövetség) tagszervezetei nyújthattak be a 2019. január 
l-jétől 2019. december 31-éig terjedő időszakban felmerült működési költségeik finanszírozására. 

A támogatás odaítéléséről a Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai sportegyesületek 2019. évi 
sportcélú támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 183/2019. (V. 14.) HB határozatával 
döntött. 

Ssz. 
Sportegyesület Támogatás összege Elszámolt összeg Elszámolás benyújtásának 

neve (Ft) (Ft) időpontja 

1. Barcza Gedeon Sport Club 140 OOO 140 OOO 2020.01.06. 

2. 
Big-BEM Táncsport 

200 OOO 200 OOO 2019.10.08. 
Egyesület 

3. BIOFIT Sportegyesület 175 OOO 175 OOO 2019.12.10. 

4. 
Fortuna Senior Szabadidő 

175 OOO 175 OOO 2019.12.03. 
Sportegyesület 

5. Grácia Fair Sportegyesület 175 OOO 175 OOO 2019.12.03 . 

Kőbányai Sportegyesületek 
6. és Sportszervezetek 210 OOO 210 OOO 2019.12.05 . 

Szövetsége 

7. LOMBIK Technikai Sportok 
130 OOO 130 OOO 2019.12.05 . 

Egyesülete 

8. 
Marcipán Tánc és Fitnesz 

220 OOO 220 OOO 2020.01.11. Közhasznú Sportegyesület 

9. 
NÓVA SPORT EGYESÜLET 

190 OOO 190 OOO 2020.01.13. 
/Budapest/ 

10. SASOK Sport Egyesület 210 OOO 210 OOO 2019.10.07. 

11. 
SUTEMI Harcművészeti 

175 OOO 175 OOO 2019.11.03. Sportegyesület 

Összesen 2 OOO OOO 2 OOO OOO 



A támogatási összegek tételes elszámolásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálya végezte el a támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kiterjedt a támogatási 
összeg rendeltetésszerű felhasználására és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának 
vizsgálatára (záradékolás, hitelesítés módja, bizonylatok csatolása). 

A tagszervezetek a pályázataikban tervezett programokat megvalósították, a pályázaton elnyert 
összegeket a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően használták fel. A tagszervezetek a 
részükre nyújtott támogatással a szerződésben meghatározott határidőig, 2020. január 15-éig 
szabályosan elszámoltak, a támogatás felhasználásáról szöveges beszámolót készítettek, amelyben 
tájékoztatást nyújtottak a 2019. évi tevékenységükről és az elért eredményekről. 

1. Barcza Gedeon Sport Club - 140 OOO Ft 
Az egyesület a legrégebbi kerületi sakk utánpótlás-nevelő műhely. Az egyesület legfontosabb hazai 
sakkeseménye az októberi Ádám György- Ősz Gábor nemzetközi emlékverseny, amelyen 5 ország 
ifjú sakkozói vettek részt tavaly. Az egyesület pályázati programjának és a szerződésnek 

megfelelően a támogatási összeget a hajdúböszörményi országos korcsoportos bajnokságra történő 
utazás költségére (kisbusz bérlés) és a szállásdíj kifizetésére fordította. 

2. Big-BEM Táncsport Egyesület-200 OOO Ft 
Az egyesület versenytánccal foglalkozik, 2019-ben is hagyományosan 3 alkalommal rendeztek 
versenyt. A pályázati támogatást a 2019. május 12-én megrendezett 30. Bem Kupa díjazására és 
pontozó versenybírói és sportorvosi díj költségeire fordították. A versenytáncos körökben kiemelt 
eseménynek számító versenyre 34 kategóriában neveztek táncosok az ország minden megyéjéből és 
a határon túlról is. 

3. BIOFIT Sportegyesület - 175 OOO Ft 
Az egyesület fennállása óta foglalkozik amatőr sportolók mellett fitnesz és testépítő versenyzők 
felkészítésével és versenyeztetésével. Eredményes évet tudhat maga mögött az egyesület, mivel a 
versenyzőik 2019-ben mind az utánpótlás kategóriákban, mind a felnőttek között számos sikert 
értek el. Az Európai Arnold Classic versenyen és a Junior Világbajnokságon Ágoston Dorottya a III. 
helyet szerezte meg. A felnőtt Európa-bajnokságon Keszei Korina II. helyezést ért el, Bruder Gréta 
korosztályos Európa-bajnok és az Év utánpótlás versenyzője lett. A profik világbajnoki mezőnyében 
Szabó Nikolett III. helyet szerzett. Az Év edzője tavaly is Koós Katalin volt. Az egyesület a 
támogatási összeget szövetségi tagdíj befizetésére és a versenyek nevezési díjaira fordította. 

4. Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület - 175 OOO Ft 
Az egyesület az időskorúak számára biztosítja a sportolási és a versenyzési lehetőséget atlétika 
sportágban. Saját rendezésű kiemelt eseményeik: a fürdőtúra programok, a többnapos túrák, a 6 
napos intenzív edzőtáborok, és a 28 éves múltra visszatekintő tavaly 2019. augusztus 10-én 
megrendezett hagyományos nemzetközi Fortuna Senior Atlétikai verseny. A 107 fő részvételével 
lezajlott sportversenyt 2019. évben a Budapesti Honvéd Sportegyesület Tüzér utcai Sporttelepén, az 
Ihos Sándor Atlétikapályán rendezték meg 30 éves kortól, ötévenként növekvő korcsoportokban. 
Az egyesület egész évben gerinctorna foglalkozásokat tart a Kocsis Sándor Sportközpont Ihász 
utcai sporttelepén. A tanfolyamon résztvevők létszáma 120 fő volt. A támogatás összegét edzőtábor 
helyszínére történő utazásra, autóbuszbérlésre fordította az egyesület. 

5. Grácia Fair Sportegyesület - 175 OOO Ft 
A ritmikus gimnasztikával foglalkozó sportegyesület az élsport és a tömegsport területén is 
tevékenykedik. Az egyesületben sportoló gyermekeknek minden nap több órás edzéslehetőséget, 

valamint a rászoruló tehetséges és szorgalmas sportolóiknak kedvezményes vagy ingyenes edzés-, 
és versenyzési lehetőséget biztosítanak. Az önkormányzati támogatásból a Magyar Torna Szövetség 
által kiadott versenyengedélyek költségét csökkentették. 
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6. Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége - szakbizottságok 210 OOO Ft 
A Kőbányai Szövetség 3 sportági szakbizottsága részére nyújtott önkormányzati támogatást a 
pályázati programnak megfelelően használta fel. 
A Természetbarát Szakbizottság 2019. évben is megszervezte a hagyományos 5+ 1 fordulós 
Kőbányai Diák Túraversenyt a kerületi iskolák számára, és lebonyolította a Béke Kupa tömegesítő 
rendezvénysorozatot. 
A Tenisz Szakbizottság 5 csapat részvételével bonyolította le a 2019. évi bajnokság tavaszi és őszi 
fordulóit a Kocsis Sándor Sportközpontban. 
A Teke Szakbizottság 5 csapat részvételével szervezte meg havonta 1-1 fordulóban a kerületi teke 
egyéni és csapatbajnokságot. A támogatás összegét a Természetbarát Szakbizottság a Pilis
hegységbe szervezett programhoz autóbuszbérlésre és BKV jegyek vásárlására, a Teke és a Tenisz 
Szakbizottságok az általuk rendezett kerületi versenyek díjazására és tekepálya bérlésre használta 
fel. 

7. LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete-130 OOO Ft 
Az egyesület a szakosztályaiban és a sportrendezvényeken mind a versenysport mind a tömegsport 
területén nyújt sportolási lehetőséget a diákoknak és a felnőtteknek egyaránt. A sakk szakosztályban 
25 fő felnőtt és 5 fő ifjúsági versenyző részére szervezték programjaikat. A Budapesti Sakk
csapatbajnokság kiemelt I. osztályában a II. helyen végzett a felnőtt csapat. 
A 18 fős tenisz szakosztály igazi tömegsport szakosztály. A felnőtt csapat a Kőbányai Tenisz 
Csapatbajnokságon az I. helyet, a Richter Gedeon Csapatbajnokságon az I. és a III. helyet szerezte 
meg. 
A 23 fős sportlövész szakosztály részben a BKV Előre Sport Club Közhasznú Szervezet Kerepesi 
úti lőterén, részben a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskolában működik. Az általános 
iskolában több mint 25 éve légpuskás szakkört üzemeltet az egyesület a diákok részére, akik 
rendszeresen részt vesznek a budapesti diákversenyeken. A felnőtt és a senior korú versenyzők a 
BKV Budapest XIV. kerület, Kerepesi út 22. szám alatti lőterét használják bérleti díj ellenében. Az 
egyesület az önkormányzati támogatást nevezési díj és pályabérleti díj fedezésére használta fel. 

8. Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület - 220 OOO Ft 
A sportegyesület pályázati programjában megfogalmazott cél az edzések folyamatosságának 
megőrzése volt. Megmaradtak a tanfolyami, előkészítő és versenyző csoportjaik. A támogatást a 
sportegyesület a szerződésnek megfelelően a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 
Kft. termeinek bérleti díjára fordította. A sportegyesület 2019-ben közel 100 fő versenyzővel vett 
részt a Super Fitness Show Magyar Bajnokság versenyen. A Magyar Testépítő és Fitness 
Szövetségnél ismét elnyerték „Az év legtöbb versenyzőt delegáló egyesülete" címet. A versenyzők 
a 17. IDF Tánc Világbajnokságon 4 világbajnoki címet, 4 ezüst- és 5 bronzérmet, az IFBB Gyermek 
és Junior Világbajnokságon 1 arany-, és 4 bronzérmet nyertek. 

9. NÓVA SPORT EGYESÜLET /Budapest/-190 OOO Ft 
Az egyesület a karate wadokai szakágában készíti fel az utánpótláskorú és a felnőtt sportolókat. A 
pályázati programnak megfelelően az önkormányzati felhalmozási célú támogatás összegét a karate 
edzéseken használt modern sporteszköz beszerzésére fordította. Az edzéseken váltott csoportokban 
használják a sportolók a 18 darab lábizomfejlesztő eszközt a kata (formagyakorlatok) 
gyakorlásánál. 

10. SASOK Sport Egyesület - 210 OOO Ft 
A Sasok Sport Egyesület az önkormányzati támogatást a 8. alkalommal szervezett saját rendezésű 
Mightfyst Eagles Cup elnevezésű nemzetközi taekwondo bajnokság szervezési költségeire 
fordította. A versenyt a Monor Városi Sportcsarnokban rendezték meg, mivel évről évre növekszik 
a nevező versenyzők létszáma. 2019-ben 5 korcsoportban több mint 420 versenyző nevezett 9 
országból. A versenyen 9 versenyszámban avattak bajnokot, több mint 700 egyedi érem került 
kiosztásra. Az egyesület 28 fő versenyzővel vett részt a bajnokságon, ahol 30 érmes helyezést ért el. 
A támogatás teljes összegét a pályázati programjuknak megfelelően a sportcsarnok bérleti díjára 
fordították. 
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11. SUTEMI Harcművészeti Sportegyesület - 175 OOO Ft 
A SUTEMI Harcművészeti Sportegyesület goju-ryu karate utánpótlás-neveléssel foglalkozik, 
amelynek keretében a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskolával együttműködve a küzdősport 
iránt érdeklődő diákok számára nyújtanak edzéslehetőséget heti 3 alkalommal az iskola 
tornatermében. 2019-ben Ceglédbercelen bonyolítottak le a hagyományos egyesületi nyári 
edzőtábort a kezdő és a 4-7 éves gyermekcsoport számára. A haladó versenyzők 2019. júliusában 1 
hétig a Tatai Olimpiai Központban vendégeskedtek és részt vettek a Goju Kai Európa-bajnokságon, 
valamint egy nemzetközi edzőtáborban is. A sportegyesület a pályázati programjának és a 
szerződésnek megfelelően a támogatás összegét terembérleti díj fedezésére és a júliusi edzőtábor 
csoportos szállás- és étkezésköltségére fordította. 

A tagszervezetek beszámolóit az előterjesztés 2-12. mellékletei tartalmazzák. 

Az előterjesztés 13. melléklete összegszerűen tartalmazza azokat a költségelemeket, amelyekre a 
sportegyesületek a támogatást felhasználták. Az egyes költségfajták százalékos arányát az alábbi 
kördiagram szemlélteti. 

Elszámolás - Felhasználás jellege szerint 

• Bérleti díjak 

• Edzőtábor 

• Sporteszközök 

• Csoportos utazás, 
szállás; 18,0% 

• Versenyeztetéssel kapcsolatos díjak 

• Serleg, kupa, érem 

• Csoportos utazás, szállás 

• Bérleti dijak; 
33,0% 

ersenyeztetéssel 
kapcsolatos díjak; 

27,7% 

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

A tagszervezetek elnökei köszönetüket fejezték ki az Önkormányzatnak a nyújtott támogatásokért, 
amellyel hozzájárult az egyesületek céljai megvalósításához. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pont 5.1. 
alpontja alapján a Közművelődési Bizottság dönt a feladatkörét érintő tevékenységet folytató civil 
szervezetnek nyújtott támogatás elszámolásáról, valamint a szervezet beszámolójáról. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2020. február „ Ii. " 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

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

.. ./2020. (II. 18.) határozata 
a kőbányai sportegyesületek 2019. évi pályázati támogatásának elszámolásáról 

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

1. a Barcza Gedeon Sport Club, 
2. a Big-BEM Táncsport Egyesület, 
3. a BIOFIT Sportegyesület, 
4. a Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület, 
5. a Grácia Fair Sport Egyesület, 
6. a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége, 
7. a LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete, 
8. a Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület, 
9. a NÓVA SPORT EGYESÜLET /Budapest/, 
10. a SASOK Sport Egyesület és 
11. a SUTEMI Harcművészeti Sportegyesület 

2019. évi sportcélú támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
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2. melléklet az előterjesztéshez ----- --- r-·----
. Iktatószám: Y>co/5.:S .. / .'1. ) _Q_.p_J.iJ, 

! 2020 JAN 1 4. 
1 

Barcza Ge1,---eofl-2· - 5=--n-o~t.d(~ój· · 
l""melrék~t 

K~l·?)~ 19 s-,J.z: -

Barcza Gedeon SC sakkszakosztá(v 2019. évi tevékenységének beszámolója 

2019-ben teljesítettük azt a célkitűzésünket, ami az utánpótlásnevelésben mindig alapvető: 

mennyiségben is, minőségben is folytattuk az elmúlt évek sikerszériáját, úgy is mint a 

legrégebbi, legnagyobb, legszervezettebb és legeredményesebb gyereksakk-egyesület. Nem 

elhanyagolható tény, hogy idén is a mi klubm1k versenyzői jutottak ki a legtöbb 

világversenyre! 

A három országos korcsoportos bajnokság közül Hajdúböszörményben 1 arany-, 2- ezüst és 1 

bronzérem mellett két negyedik helyet is szereztünk. Az UlO-es és U14-es csapat, valamint 

Hajdu Márton (Ul 0) és Tóth Tímea (UlO) jóvoltából. Emellett számos értékes helyezésünk is 

volt - mint az ország legnagyobb létszámú küldöttségének! 

A balatonlellei normál idejű versenyben egyéni aranyénnünket Palcze1t Matyi (U12) 

harcolta ki, de Bod Marci (U8) ezüstjére is büszkék vagyunk. 

A Budapesten rendezett országos gyermek- és ifjúsági csapatbajnokságon Ulü-es gárdánk a 

dobogó harmadik fokára állhatott, de U18-ban is végig versenyben voltunk az első hatba 

jutásért. 

Az év legjelentősebb világversenyein is népes sakkozógárdával indultunk, ami az egyesületre 

óriási anyagi terheket rótt, ám sakk.palántáink az eredményeinkkel nem okoztak csalódást. 

Mindenki a középmezőnyben végzett Pozsonyban és Tallinnban is. 

Számunkra az esztendő legfontosabb hazai sakkeseménye mindig az Ádám György-Ősz 

Gábor nemzetközi emlékverseny. Ezúttal is októberben rendeztük meg a megszokott 

színvonalon a Chesscom Hotelben. Ezen 5 ország ifjú sakkozói vettek részt és végig az 

aranyéremért voltunk harcban, s bár egy kicsivel lecsúsztunk róla, ám elkeseredésre semmi 

okunk nincs. Emellett vendégül láttuk a napfényes Jamaica versenyzőit is, ami sakktörténeti 

jelentőségű! 

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

szlovákiai nemzetközi tornán is - tisztességes eredményekkel. Növendékeink nagyon élvezték 

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

-·-------·---·-----·---·-------



Barcza Gedeon Sport Club 

ezeket a tapasztalatszerzésre kiváló eseményeket, melyeket a jövőben ts tervezünk 

megvalósítani. 

Az iskolai versenyeken és diákolimpiákon is kiválóan szerepeltek a nálunk tanuló gyerekek, 

akik közül nagyon sokan már a felnőttek között is rendelkeznek eredmé'nyekkel. Rengetegen 

országos döntőbe jutottak. 

Az egyetemi-főiskolai bajnokságon (MEFS) - amelyet ezúttal is a Barcza-BEAC rendezett 

meg - az EL TE csapata 1. csapata (Kaczúr Flórián, Grimm Dániel, Egresi Máté) vitte haza a 

bajnoki kupát, megelözve az ELTE II. gárdáját (Csüik András, Korpa Bence, Grimm 

György). Az egyéni versengésben az ELTE-s Kaczúr Flórián (a BGSC éltáblása) 2. lett a 40 

profi versenyző között. 

Szeptemberben a hagyományos nemzetközi tornán Naszályon a felsős csapatok között elsők, 

az alsósnál pedig másodikak lettünk 

A budapesti felnőtt csapatbajnokságok mindhárom osztályban összesen öt csapatunk 60 

játékosa játszik fordulónként, amivel messze a legnépesebb egyesület vagyunk! Az NB II. 

Erkel csoportjában szerepelt a legerősebb felnőtt csapatunk a BEAC-Barcza és a 2. helyen 

végzett, ismét egy hajszállal lemaradva a feljutásról. 

Mindezek mellett idén is mi rendeztük a kőbányai nagy sportágválasztón a sakkot, és a 

diákolimpiát is, valamint más népszerűsítő eseményeket. 

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

jelentett a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatás. 

Tisztelettel kérjük beszámolónk elfogadását! 

Budapest, 2019. december 30. 

vezetőedzö egyesületi elnök 

Alapítva 1987, 1106. Budapest, Hárslevelű u. 12/ 4 
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Pályázati beszámoló 

A Big-Bem Táncsport Egyesület a 2019-es év eltelt időszakában két alkalommal 

rendezett táncversenyt. Harmadik versenyünkre majd 2019. november 24-én kerül 

sor. 

Sportolóinknak az elmúlt időszakban ismét lehetőségük volt hazai pályán is 

bemutatni felkészültségüket. 

A Kőbányai Önkormányzat támogatásával megrendezett 30. Bem kupa táncos 

körökben kiemelt eseménynek számított. Az ország minden megyéjéből neveztek 

versenyzők, s határon túlról is fogadtunk párosokat. A táncosok E, D, C, B, A 

kategóriában gyermek II., junior 1., junior II. ifjúsági, felnőtt és senior korcsoportban 

standard és latin-amerikai táncokban mérték össze tudásukat. 

A versenyen 34 kategóriában hirdettünk bajnokot, a döntős párosok oklevelet, érmet 

kaptak, az első helyezetteknek kupát nyújtottunk át. 

A tantestület és a táncos szülök segítségével 2019. május 12-én megrendezett Bem 

kupa - az elmúlt évekhez hasonlóan- idén is nagyon sikeres volt. 

Versenyzőink 2 aranyérmet, 4 ezüstérmet és 2 bronzérmet nyertek a 30. Bem kupán. 

A Kőbányai Önkormányzat és a Bem József Általános Iskola támogatásának 

köszönhetően szép eredménnyel végeztek versenyzőink a Budapest Bajnokságon is, 

ahol 6 aranyérmest, 6 ezüstérmest és 2 bronzérmest köszönthettünk. A sikeres nyári 

sporttáborunkat követően az Országos Bajnokságon a idén táncosaink 4 aranyérmet, 

6 ezüstérmet, 2 bronzérmet nyertek. 

A Diákolimpián 2019. június 8-án 2 ezüstérmet nyert a junior II. korcsoportú 

versenyzőpárosunk . 

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



Idén negyedik alkalommal rendeztük meg 2019. március 15-én Szabadidősportos 

versenyünket, ahol a versenykönyvvel nem rendelkező táncosaink képviselték 

kerületünket és iskolánkat. 

Ezen a versenyen 22 aranyérmet, 8 ezüstérmet és 6 bronzérmet szereztek 

sportolóink. 

Elmondhatjuk, hogy ebben a versenyágban is hagyományt tudtunk teremteni 

Kőbányán. 

A 2019. november 24-én megrendezésre kerülő 31. Bem kupára is megkezdtük már 

a szervező és felkészítő munkát. Reméljük, sportolóink az évad utolsó versenyén is 

eredményesek lesznek. 

A pályázati pénzt a tavaszi versenyünk érmeire, kupára, pontozói díjak egy részére 

és a sportorvosi díjra fordítottuk. Köszönjük a Kőbánya Önkormányzatnak, hogy 

támogatta sportágunkat, és ezzel hozzájárult 486 gyerek versenyzéséhez. 

2019.10.10. 
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Biofit SE szakmai tájékoztató 2019. évröl 

Klubunk célja évek óta, hogy az emberekkel megismertesse és megszerettesse a fitnesst. 
Ez nem elsősorban az aerobic illetve csoportos órák látogatását jelenti esetünkben, hanem a 
gyerekek-fiatalok fitness tanfolyamra járását, később a versenyzésre buzdítását. 
Emellett minél több mozgásra serkenteni e gyermekek szüleit, rokonait, ismerőseit, barátait. 
Mindeközben az amatőr edzötermi látogatóknak is igyekszünk példát mutatni, és persze 
lehetőséget biztosítani sportolásukhoz egy nagyonjó közösségben. Ök is érdeklődnek és 
figyelemmel követik versenyzőink szereplését, sikereiket. Drukkolnak nekik a versenyeken, 
büszkék rájuk. 
Idén is hűek voltunk a klub sokéves sikereihez, számos szép hazai és nemzetközi 
eredménnyel lettünk gazdagabbak 
- a junior Európa-:bajnokságon Szabó Lili VII., Ágoston Dorottya JV. , Keszei Korina 
bronzérmes lett. 
a felnőtt Európa-bajnokságon Ágoston Dóri VII., Keszei Korina TI.helyet szerzett. Folytatták 
a lányok ajó szereplést a nemzetközi versenyeken is: 

• az Európai Arnold Classicon Korina VIII., Dóri TII.lett. 
• a Kínában rendezett Belt &Road verseny ezüsénnese Korina, bajnoka pedig Dóri lett. 
• a junior világb~jnokságon ismét színpadra álltak a lányok, Keszei Korina Vl. , 

Miklóssy Tamara V., Ágoston Dorottya: III.helyet szerzett. Nem volt ezzel vége az 
évnek, hiszen még egy felnőtt világbt~nokság is várt a lányokra, pedig mindannyian 
mégjunior korúak. 

• Keszei Korina az eddigi legnehezebb mezőnyben IV., és kategórü\jában Ágoston 
Dorottya Il.lett! 

• aprofik mezőnyében Szabó Nikolett is tette a dolgát, hiszen Niki az Afrikai Arnold 
Classicon II., az Európai Arnold Classicon szintén II., míg a profik világb~jnokság{m 
lll.belyet szerzett. 

• a fiatalabb korosztályok sem akartak lemaradni az elődöktöL hiszen a korosztályos 
Emópa-bajnokságon: Görbedi Zsolt V., Ösi Míra és Toman Amira IV., Uhrin Zsófia 
ezüstérmes, Bruder Gréta pedig Európa-bajnok lett! 

• a korosztályos világb~jnokságon folytatták a sorozatot, hiszen: Toman Amin1 1X., 
Görbedi Zsolt és Ösi Míra IV., Uhrin Zsófia itt is ezüstérmes, és Bruder Gréta 
megvédte világbajnoki címét! 

• Ezekkel a szép eredményekkel Ágoston Dorottya szakági szövetségében az É~v női 
sportolója lett, Keszei Korina a világranglistán legjobb n;agyarként a TV.helyen, 
Agoston Dorottya az V.helyen végzett. Bruder Gréta az Ev utánpótlás versenyzője lett, 
és edzőjük Koós Katalin az Év edzője . 

Mindezek mellett természetesen számos magyar b~jnoki és magyar kupa győzelmünk 
született, főiskolás bajnokunk és dobogósunl< is lett, kupa versenyeket nyertek sportolóink. 
Jelen voltunk a Streetball fesztiválon, segítettünk az ünnepváró "Mosolyt az arcokra, 
melegséget a szívekbe" jótékonysági rendezvényen, szerepelünk az Önkormányzat által 
rendezett Diótörő előadáson és megrendeztük a VU. Ajándék Kupa gyermek fitness versenyt 
a Kocsis Sándor Sportközpontban, 252 fővel. 

Budapest, 2019. december 10. 

-----.,------------· .. -------·" 

BIOFIT SE 

(e. ... ) re~~ 
Koós Katalin 

elnök 

1102 Bp ., Állom,ís u. 4. fsz. 3. 
As,.: 18025754-1-42 

__________________ ,, _____ , __ _ ___ .. _______ _,_ .. _____ _ 
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Tújékoztató a 2019. évi tevékenységről 

Egyesületünk 1990-ben alakult, a „szépkorú" atléták sportolása, versenyeztetése céllal. 

Fenti célunk az elmúlt években (2016-tól) kiegészült. Egyesületünk a helyi nyugdíjas 
korosztály részére különböző -éltkori sajátosságaiknak megfelelő- mozgáslehetőségeket 
kezdett el szervezni, amelyre meglepően nagy igény mutatkozott. Ma már nem csak 
Kőbányáról, hm1em a főváros különbözö kerUleteiböl is érkeznek a foglalkozásainkra. 

Leglátogatottabbak a gerinctorna foglalkozások heti 4-5 órában, az egyhetes intenzív senior 
spotttáborok, és a havonta megszervezésre kerülő autóbuszos fürdőtúra programok. 
Az új sportolási lehetőségek közül felfutóban van és egyre többen gyakorolják a ground go! f. a 
teke, bocsa és petanque sportágakat. 

1. gerinctorna tanfolvam 
2017. január 3-tól beindítottuk egy gerinctorna tanfolyamot heti 2 x 1 órában 
2018. január hónaptól már dupla órákkal folytattuk, hogy valamennyi érdek lődöt 

befogadhassunk. Ennek szervezében segítséget kaptunk reumato lógus föorvos 
szakemberektől. Tanfolyamosaink létszáma 2 x 40 fő= 80 fő 
2019. február 6-tól még egy nappal bővítettük 1 x 1,5 órában+ 40 fővel gerinctorna 
programunkat 

U. saját rendezésű események 2018-ban: 

a) fürdőtúra programok v~írosnézésscl- autóbusszal, alka lmanként 52 fő, 
változatlmml családi és baráti túrák, múzemnlátogatások, amelyek autóbuszos gyógyfürdö és 
városnéző túrává fejlődtek, amit évente minimum 6 alkalommal 50-50 fös csoporttal 
valósítottunk meg. Kiemelt ajándéktúránkat 70 fős autóbusszal Bogácsra szerveztük. 

a) 6 napos intenzív edzőtáborok 2019-ben 
• május 5-10. Túrkeve 

• november 4-9. Nagyatád 

b) Sajátrcndezésü KIEMELT SPORTESEMÉNYÜNK a 28 éves múltra visszatekintö 
hagyományos ORSZÁGOS Fortuna Senior Atlétika verseny, ahol az 51 nöi és a 66 
férfi.versenyző, összesen 199 versenyszámban indult, 2019. aug. 10-én a Honvéd SE 
atlétika pályáján. 

e) Fortuna teke egyéni és csapatverseny: 
Öt éve neveztünk először a kerületi amatör teke csapatbajnokságában és már saját fordulókat .is 
rendezünk e rendezvénysorozatban, de az edzések a legnépszerűbbek. 

d) Szabadidéís tevékenységeink még nem igazán rendszeres jelleggel a Bocsa sportágunk, 
most tanuljuk tavasztól-őszig tartó időszakban leegyszerűsített játékszabályokkal a 
mobilan kialakított pályán, 2019-ban ez kiegészült a petanque sportággal. 

e) Legújabb, tavasztó-télig heti rendszerességgel űzhető sportágunk a Ground Golf, ahol 
tavaly is már háziversenyeken és a magyar bajnokságban .indu ltunk egy-egy csapattal, 
idén szeptemberben 5 fővel vettünk részt az első Ground Golf Európa-bajnokságon. 

---- -------------·------..,·-· 



Novemberben Nagytádon tábori bajnokságot is rendeztünk. Célunk, 2020 évben az a 
Budapesten megrendezésre kerülő Európa-bajnokságon az eredményes részt vétel , 
valamint közremüködünk önkéntes tagjainkkal, annak megrendezésében. 

f) közösségformáló programjaink közUl kiemelkedő, 
- hogy minden hónapban megünnepeljük a tárgy hónapban születetteket, amelyre 
izgatottan készülnek, sütnek az ünnepeltek, 
- harmadszor rendezHink évértékelő záró ünnepséget utószilveszter keretei között 
amelyen 149 fö vett részt legutóbb. 

g) Regisztráltunk a Monspart Sarolta által megalakított Gyalogló Klubba, még nem 
alakult ki ennek a müköclöképes formája, remélhetölegjövöre lesz elöre mozdulás a 
terrnészctj árás területén. 

111 . Nem saját rendezésií versenyeken történő részvétel: 

A) Rendszeresen részt veszünk a Magyarországi Scnior Atléták által rendezett hazai 
versenyeken, a szenior atlétáink a magyar atlétikai szövetséghez tartoznak. 
2019-ben is a legeredményesebben a dobószámokban szerepeltünk a Hazai Fedett Pályás 
Országos Bajnokságon, a Tatabányai versenyen, a Szegedi Városi Stadion Szabadtéri 
versenyén, Zamárdi - Dobribán Géza emlékversenyen, a Senior Országos Bajnokság Budapest, 
és a Fortuna versenyen Bp. Honvéd pálya, Speciális Dobószámok Világbajnokságán a Tatai 
edzőtáborban. 

B) Harmadszor neveztünk a Fé>városi Szabadidő Sportszövetség vcrsenysorozatára, ahol 
minden meghirdetett sportnapon 2 csapattal vettünk részt, 2019. évben az összetettben ismét a 
4. helyen végeztünk. 

C) I. Fővárosi Szépkor(rnk Amatőr Bowling Versenyén a Kőbányal Önkormányzatot 
képviseltük két csapattal 60 év feletti versenyzőkkel, ahol csapatban egy mlisodik és egy 
hatodik helyezést értünk el, egyéniben a férfi első és ötödik helyet is megszereztük. 

D) Ké>bányi Senior Tízkarikás játékokon közel hetven fővel vettünk részt, számtahm díjat 
hozttmk el, valamint a megnyitón egyesületünk 20 fős csoportja elötornászként vezényelte a 
közös bemelegítést. 

E) Szépkorúak Fesztiválján, Cegléden ismét végig sportolta a napot nagyon jó hangulatban a 
szakadó eső ellenére csapatunk, 66 fővel. 

Pályázati támogatásukat ezúton is megköszönve, 

Budapest, 2019. 12. 02. 

~(,~\CJl ~'-h.C 
Magyar Mária 

e.lnök 

·-- ----·-··---------------
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A Grácia Fair Sportegyesület szalmai beszámolója 

1) A Grácia Fair Sport Egyesület két helyszínen, Jászberényben a régi hűtőgépgyár csarnokában 

és Budapesten, Kőbányán, egy szép, magas, általunk kialakított és sportolásra alkalmassá tett kis 

sportcsarnokban dolgozik és éli mindennapjait. Egyesületünk egy olimpiai sportággal, a ritmikus 

gimnasztikával igyekszik nap, mint nap megismertetni az ifjú sportolókat. 

2) Rendszeres mozgáslehetőséget biztosítunk a mintegy 30 tanfolyamos gyerekünknek és 

lehetőséget adunk a sportág magas szintű elsajátítására is a több, mint harminc, napi 3-4 órában 

rendszeresen tornázó versenyzőnknek is. 

3} Az arra rászoruló tehetséges és szorgalmas sportolóinknak egyesületünk kedvezményes, vagy 
ingyenes edzést biztosít. 

BÜSZKÉN MONDHATJUK, HOGY MINDEN ÉVBEN VAN OLYAN Él.SPORTOLÓNK, VAGY TÖBB IS, AKIK A 
MAGYAR VÁLOGATOlTAT ERŐSÍTI. 

ÉLSPORTOLÓINK KÖZÖlT SZÁMOS ORSZÁGOS BAJNOK, MAGVAR 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 válogatták 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 utánpótfás korú versenyzőink is remekeltek. Mind a hazai, mind a 

nemzetközi színtéren sikerült számos érmet és pontszerző helyet szereznünk. 

Új szakágunkat, az esztétikus gimnasztikát 2015-ben mérettettük meg először, amikor az a 

megtiszteltetés ért minket, hogy e szép sportág szezonnyitó világkupáját mi rendezhettük meg. 

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

A 2016-os Brnoban rendezett VB-n, ahol 34 csapattal kellett megküzdenünk és a középmezőny 

elején, a 13. helyen sikerült végeznünk, a 2017-es Európa bajnokságon, pedig már fináléba került 

szenior csapatunk, míg gyermek csapatunk első nemzetközi versenyén rögtön a bronzérmet szerezte 

meg. 

A 2018-as hazai rendezésű világbajnokságon pedig mind a junior, mind pedig a felnőtt csapatunk 

fináléba került és a 9. helyen végzett. 



Külön örülünk annak, hogy a több mint 40 egyesületet tömörítő szövetségünk pontversenyében évek 

óta az e lső hat hely valamelyikén végzünk és ez így volt 2018 év végén is. 

2019 az utánpótlás a nemzetközi versenyeken több dobogós helyet értünk el, és többen is 

jeleskedtek az előkelő 4 -6 hely valamelyikén is. 

Csak néhány a legjobb eredményeinkből: 

Szolnoki Melinda - Viktória Kupa nemzetközi verseny 1.hely 

Ötvös Laura - San Marino nemzetközi verseny,Grácia, Viktória és Jász Kupa 1.hely 

Bugyi Ariella- San Marino nemzetközi verseny,Grácia, Viktória és Jász Kupa 1.hely 

Jelenleg két fő pre-junior versenyzőnk készül a jövő évi válogató versenyekre, akikre igen büszkék 

vagyunk. 

Az egyesületet irányító szakemberek: 

Berek lrina vezetőedző, 

FIG bíró, Fata Anita edző, bíró és 

Mráz Kornélia balett mester 

Budapest, 2019. 12.03. ~~ 
Fata Anita Margit 

Gráia SE 

1 t,. , lr„"C-.....:;!l:u .1. 
,, 1 'ÍJ.)<),~/)-1,'IJ 

elnöke 

.............. ___________ _ 
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SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ 

Kőbányai Sportszövetség a három sportági szakbizottságának az éves szakmai 
programjaihoz igényelte a támogatást. A kerületben zajló bajnokságok terembérleti díjak és 
túraprogramok költségeihez, valamint a díjazáshoz. 

Kőbányai Sportszövetség Természetbar~it Szakbizottsága 
2019. évben a Béke Kupa, tömegesítő rendezvénysorozatát a túra.naptárnak megfelelően 
lebonyolította, a résztvevő egyesületeknek e hórLap végén lesz a díjátadó ünnepsége. 
A hagyományos 5+ 1 fordulós Kőbányai Diák Túraversenyét is a terveknek megfelelően 
megszervezte, igen nagy érdeklődéssel kerületi iskolák részt vételével. 
2019. 05 .04-én autóbuszbérlésre használta fel a támogatást a Pilis-hegységben szervezett 
úticélhoz, ahová 48 kőbányai diákkal túráztak. Nem autóbuszos túrákhoz csoportos BKV 
jegyekkel segítettük a résztvevők utazását. 

A Kőb~ínyai Tenisz Szakbizottság 5 csapatta.! szervezte meg a 2019. évi bajnokság tavasz 
és őszi fordulóit a versenykiírásnak megfelelően, az credményhircletésnek Richter Gedeon 
Gyógyszergyár ad otthont a KKI épületében, 2019. december második felében . 

A bajnokság végeredménye: 
1. Lombik l. csapata 
2. Kőér SE 
3. Lombic 2. csapata 
4. Nemzetvédelmi Egyetem 
5. Fabulon SC 

A Kőbányai Teke Szakbizottság S csapattal bonyolította, havonta egy-egy fordulóban a kerületi teke 
egyéni és csapatbajnokságot. Az eredményhirdetésre az előző évek gyakorlatí111ak megfelelöen a 
január végi fordulón kerül sor. 

Jelenlegi csapatverseny eredmények: 
L EGIS I. csapata 
ll. PIERA 
Ill. Fabulon SC 
IV. EGIS II . 
V. FORTUNA SE 

A támogatást a tekepálya. bérleti és díjazás költségeire:, fordítottuk, úgymint érmek, serlegek, felíratok. 
A megyei bajnolmígban eziistérmct szerzett a kerületi válogatott. Az ereclményökre büszkék 
lehetünk. 

Támogatást ezúton is köszönjük. 

Budapest, 2019. december 10. 
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Szakmai beszántoló a 
Lombik TSE 2019. évi tevékenységeiről és eredményeitől 

A Lombik TSE szakosztályi kereteken belül és sp01trendezvényeken diákoknak és felnőtteknek 
mind a versenysport mind a tömegsport területén sportolási lehetőséget ny(~jtanak, elsősorban 
Budapesten. 

Lövész - sakk és tenisz sportágakban működtetjük szakosztályainkat. 

Sakk szakosztályunk keretén belül 25 fő felnőtt és 5 fő ifjúsági versenyző részére szerveztük 
a programjainkat. 
2018-2019. évben II. helyen végzett csapatunk a Budapesti Sakk-csapatbajnokság kiemelt I. 
osztályában. A 2019/20. évi Budapesti Sakk-csapatbajnokságon célunk az 1-111. hely elérése. 

2 fö nemzetközi nagymester- Aczél Gergely és Czebe Attila-, 4 fő nemzetközi mester-Paschall 
William,Juhász Kristóf, Juhász Áron és dr. Nagy Ervin-, valamint 2 fő FIDE mester (Prorok 
Márton és Gelle István) továbbá 8 fő mesterjelölt minősítésű játékossal büszkélkedhetünk 
jelenleg egyesületünkben. 
Ifjúsági játékosaink közül Juhász Áron 2018. évben tagja volt a Magyar Ifjúsági Válogatottnak 
az Ifjúsági Európa Bajnokságon, valamint megszerezte a nemzetközi mesteri címet. 2019-ben 
megszerezte az edzői minősítést. 

Tíz éve mi rendeztük az Országos Vegyipari Sakk-kupát 20-25 fő részvételével. A felnőtt 
versenyt egymás után harmadszor a nemrég még ifjúsági Horváth Attila nyerte. 
A csapatversenyben is elsők lettünk. 2019-ben is megrendezzük. 

2018-19. évben is elindítottunk a Budapesti Sakk Szövetség bajnokságán két6-6-fös ifjúsági 
csapatot, tehetséges 11-13 éves gyerekekkel. 

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

Tenisz szakosztályunk: 
Igazi tömegsport szakosztály, akik áprilistól-novemberig a Richter Nyrt. Pihenő parkjában /X. 
ker. Köér u. 2/E./ tartottuk az edzéseiket, télen a Kőér utcai Tenisz Klubban bérelt pályán 
eddzenek. Létszámuk 18 fő. 
A Kőbányai Tenisz Csapatbajnokságon, valamint a Richter Házibajnokságán is indultunk. 
2018-ban a Kőbányai Tenisz Csapatbajnokságon a L helyet, a Richter bajnokságon az L, és a 
III. helyezéseket értük el.2019-ben cél az 1-II. helyen végezni. 

Lövész szakosztályunk 
részben a BKV lőterén, részben a Keresztury Általános Iskolában működik. Létszámunk 20 I 9. 
évben 21 fő diák és 2 fő felnőtt versenyző. 
Az általános iskolában több mint 25 éve folyamatosan légpuskás szakkört üzemeltetünk, a 
diákok részére. A diákjaink részt vesznek a budapesti diák versenyeken. 

A felnőtt /éleslövészet/ 
Versenyzőink, a Budapest X. Kerepesi úti 22. lőteret bérleti díjjal veszik igénybe, mert 
korábban az általunk használt X. kerületi Zágráb utcai lőtér jelenleg nem üzemel. Felnőtt 

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



:treemail) 
http://freemail.hu/mail/index.frn#fm 

versenyzőink közül a senior korosztályban Cseh Gyula, Dr. Szabó Roland a 2018-19-es 
Budapest bajnokságon, többször is a 4-6. hely között végeztek. 

Budapest, 2019. 12.03. ~ 

tft~ .~ 
1 rJir. örmendy György 
fi "" ~ Lombik TTE 
\ , elnök 
\·l;- '7?'li> ~":> • 'tli 

11 ~ , .. .,.,..,.,.,,-

2019.11.29. 19:13 



9. melléklet az előterjesztéshez 

Í l(c.c( .ff!-!J-f J o.uf,ak.mai beszámoló a KC0/321-21/2019 számon nyHvántartott pályázati tán10gatás 
""' felhasználásáról 

Marcipán tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület 

A pályázat legfontosabb célja a folyamatosság megőrzése volt. A tanfolyami,versenyző elökészítő , 
versenyző, csoportjaink megmaradtak. Az edzők és a versenyidőszak.ok figyelembevételével a 
felkészülési tervet megvalósítottuk! A tervezett és működő edzéseket kibővítettük plusz 
akrobatika edzések.kel. A Super Fitness Show Magyar Bajnokságon versenyen közel l 00 
versenyzőnk vett részt a különböző kategóriákban. A Magyar Testépítő és Fitness Szövetség-né! , 
ismét elnyertük a legtöbb versenyzőt indító egyesület címét. " díját. 

Pontszerző gyermek versenyzőt eredményJistája 2019: 

Egyesület Pont 

Marcipán Tánc és 
1 Fitnesz Közhasznú 117 

Sportegyesület 

Biofit 83 
2 Sportegyesület 

3 
Mazotti 70 
Sportegyesület 

4 
Maroshévizi Fitness 

34 
Iskola 

5 
Bakó-Sas Fitness 

33 
Sportegyesület 

6 Mile's fitness 30 

7 Miss Fitness 23 

2019 World Dance Championship Pula ismet sikeresen zártuk a 17. IDF Tánc Világbajnokságot. 
Negy vilagbajnoki címet, negy ezüst es öt bronzermet szereztünk. Az érmeseinken kívül a 
kategoriak hatos döntöjebe került 10 produkciónk. Vilagbajnokaink:: Fit-Kid gyerek korcsoport 
Egyeni:Vaczko Szelina Duó :Tóth Patrícia-Bardi Rebeka Kiscsapat: Vaczkó Szelina-Bárdi 
Rebeka-Göbölös-Szabó Dorka, Tóth Patrícia. Az IDF Szakmai Bizottságától elismerő oklevelet 
kaptunk kiemelkedő munkánk elismeréseként. 2019 június 18-30-ig az IFBB Gyermek és Junior 
Világbajnokságon (Corfu) egyesületünk 1 arany és négy bronzérmet nyert ezzel a magyar 
küldöttség legeredményesebb tagja volt. Az egyesületünkben folyó utánpótlás és tehetséggondozó 
program nemzetközi szinten is megállta a helyét. Tanítványaink versenyhelyzetben kimagasló 
teljesítményt nyújtottak. 
Edzések tanfolyamok helyszínei: 
-Körösi Csoma Művelődési Központ KÖSZI hétfő, szerda,csütörtök. 

Minden tagunk nevében köszönjük a pályázati tiímogatást! 
. .---

MarglpiutTánc óa.F,ltnesz 
., . .Kö:inasÍnú;S~egyeslllet 

_ , - . t103 ~P o ,r,b\ 
Bud9l.cfóffiilff. ~~~if-1~t t 

2020.01.11. 
1 
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KOZHASZNU SPORT EGYESULET 
Elnök: Faragó Tibor Cím: 1105, Budapest, Bolgár u. 18. Telefon: 06-1-306-60-67 www.wado-kai.hu 

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

BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AJ ÖNKORMÁNYZAT 
PÁLYÁZATA 

Kőbányai Sportegyesületek 2019.évi sportcélú támogatás 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
(KC0/321-22/3019) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot írt ki a 
kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatására. Egyesületünknek vissza nem 
térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújtott 190.000 Ft. azaz százkilencvenczcr forint 
értékben. 

Egyesületünk a támogatást, kizárólag a pályázatban megfogalmazott célra, az alaptevékenység 
keretében végzett karate edzéseken használt modern sporteszközök beszerzésére használtuk fel. 

Választott sporteszköz egy sokoldalú lábizom fejlesztő eszköz, mely egyaránt alkalmas 
izomfejlesztésre és koordinációs gyakorlatok elvégzésére. 
A kata (formagyakorlatok) gyakorlásánál, a stabil alapállások kialakítása terhelés mellett, a 
kumite (küzdelem) gyakorlásánál a küzdelmi mozgás stabilitására, és az indulási gyorsaság 
fejlesztésére alkalmazzuk a mindennapi edzések során. 
Az órákon váltott csoportokban használjuk az eszközöket, a pályázat keretében 18 db-ot sikerült 
beszereznünk, és a későbbiek folyamán tervezzük az eszközök darabszámának növelését. 

Mellékletek: 

az elszámoláshoz szükséges számla hiteles másolata (rávezetve a szerződésben meghatározott 
tartalmú szöveg), 
számlaösszesítö (a tételes elszámoláshoz), 
bankszámlakivonat. 

Budapest, 2020. január 13. 



Szakmai Beszámoló 
11. melléklet az előterjesztéshez 
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KC0/321-16/2019 sz. Támogatási szerződéshez 

A Sasok Sportegyesület a Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat 

által kiírt kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatását saját 

rendezésű/szervezésű nemzetközi bajnokság támogatására fordította. 

Egyesületünk immáron hetedik alkalommal rendezte meg a Mightfyst Eagles Cup 

elnevezésű nemzetközi bajnokságot. Az előző évhez mérten idén is a verseny a 

Monor Városi Sportcsarnokban került megrendezésre. Erre a lépésre szükség is 

volt idén is az évről évre növekvő versenyzők létszáma miatt. Ugyan a bérleti 

költségek is jóval magasabbak, de a verseny színvonalához, rangjához ehhez a 

lépésre szükség volt. A támogatás teljes összegét a Csarnok bérleti díjára 

fordítottam. 

Idén is öt korcsoportban kicsivel több mint négyszáz húsz versenyző nevezett, 

ami az előző évhez képest nagyon jónak mondható. Kilenc ország versenyzői, 

edzői, bírói látogattak el hozzánk, köztük számos Világ és Európa bajnok, ország 

vezetők. 

A különböző korosztályokban kilenc versenyszámban avattunk bajnokokat, több 

mint hétszáz egyedi érem került közöttük kiosztásra. 

A verseny egyik nagy vonz ereje, hogy a kategóriákat ellentétben a nemzetközi 

szabályokkal nem egyenes kieséses rendszerben, hanem egy körmérkőzéses 

selejtező körrel bonyolítjuk le. Ez több mérkőzést jelent ugyan, de a messzebbről 

érkező versenyzőknek is több lehetősége van a gyakorlásra, egy elveszített 

mérkőzés után sem esik ki rögtön, van javítási és továbbjutási lehetőség. 

A Sasok Sportegyesület 28 versenyzővel 30 érmes helyezést szerzett ebben a 

népes és színvonalas mezőnyben. 

Támogatásukkal nagy mértékben segítették versenyünk magas színvonalát, amit 

magam és a Sasok SE. nevében nagyon köszönök! 

2019. október 07. 

/1 Szalay ábor 

/ Sasok SE Elnök 

JASOK SPORTEGYESÜLET 
1101 !Jp., Hungária krt. 5-7. 
Adószám: 18/82068-1-42 

T)n11kn:. OTP: 1171900 l-20334736 
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12. melléklet az előterjesztéshez 

A SUTEMI Harcművészeti Egyesület 2019. évi 
tevékenységének bemutatása 

A Keresztury Dezső Általános Iskolával együttműködve a X. és XIV. kerületben lakó 

vagy tanuló, a küzdősportok iránt érdeklődő diákok számára nyújtunk lehetőséget a 

tradicionális japán harcművészet, a karate mozgásművészetének elsajátítására. 

Egyesületünk több éve folyamatosan tart edzéseket, heti 3 alkalommal az iskola 

tornatermében. 
~· .:.• . 

~ ,)'"' 

2019 május.ában > ·sp,or.tolóink szezonnyitó felkészítő versenyen vettek részt, 
• f ~~ 

melynek sikere a 20'19-es év eleji munkának eredményét tükrözte. Az idei 
. . , 

versenyszezon nen., múlt el nehézségek nélkül Szabó Adrienn edzőtársam ikreknek 

adott életet és . a felkészítő munkában nélkülöznünk kellett iránymutatását, 
:" . 

lelkesedését, a kisebb korcsoportok bátorítását. Ez és a váratlan betegségek 

ellenére rendkívül eredményeket tudtunk felmutatni az évadban. Kiemelkedő , hogy a 

felnőtt korosztály legeredményesebb versenyzőjét is egyesületünk adta. 

Ebben az évben is két csoportban tartottuk a nyári táborunkat A kezdő és 4-7 

éves gyerekekkel június első felében Ceglédbercelre utaztunk, ahol a Kapocs 

program keretében váratlan látogatókat is kaptunk egy forgatás erejéig. Majd a 

haladókkal egy hétre a tatai olimpiai központban vendégeskedtünk és részt vettünk 

Európa bajnoki megmérettetésen és nemzetközi edzőtáborban . Ez utóbbiba 

négyévnyi megszakítás után tértünk vissza, sportolóink nagy örömére. Az intenzív 

napi kétszeri, külföldi sihanok által vezetett edzéseken rendkívül sok új dolgot, 

technikát sikerült elsajátítani. Különlegesség volt a fiataloknak, hogy az edzéseket 

angol nyelven vezényelték le, lendületet adott az is, hogy látták a „ keleti ember" 

hozzáállását az edzésekhez, versenyhez, sportunkhoz. 

Ezt követően a tanítási szünet hátralévő részében - edzőterem , ill . bérelhető 

sportpálya hiányában - edzéseinket szüneteltettük, de a szünidő végeztével , 

szeptember első hetében megújult lendülettel fogtunk újra „munkához". 

A szeptemberi kezdés kedvezően alakult. Sikerült megállapodnom a Tankerületi 

Központtal az iskolai edzőterem/tornaterem további bérletéről , használatáról (kissé 

egyoldalú szerződéssel) 

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



Az új tanév elején, a tematikának megfelelően, elsősorban erőnléti alapozó 

edzéseket tartottunk, felkészültünk a félévi versenyekre. Tanulni, más sílusokkal 

ismerkedni és nem utolsó sorban a magyar versenyzőknek szurkolni egyesületünk 

ismét részt vett a 2019 szeptemberében szövetségünk által rendezett Budapest 

Open Nyílt Nemzetközi Karate Bajnokságon. 

2019 decemberének végéig (az iskolai téli szünet kezdetéig) folytatjuk rendszeres 

edzéseinket. Mikor is az évzáró búcsúztatónkon, mint minden évben, számot vetünk 

ez évi teljesítményünkről. 



13. melléklet az előterjesztéshez 

AKőb' t nua1 soor _ ··1etek 2019. évit' t' 
Felhasználás jellege szerint 

Támogatás Elszámolt Elszámolás Nevezési, tagdíjak, Csoportos 
Ssz. Sportegyesület neve összege összeg benyújtásának Bérleti 

átigazolási díjak, Edzőtábor 
Serleg, 

Sporteszközök utazás, Összesen 
(Ft) (Ft) időpontja 

díjak 
versenyengedélyek, (Ft) 

kupa, érem 
(Ft) szállás (Ft) 

(Ft) 
bírói, orvosi díjak (Ft) 

(Ft) 
(Ft) 

1. Barcza Gedeon Sport Club 140 OOO 140 OOO 2020.01.06 50 OOO 90 OOO 140 OOO 

2. 
Big-BEM Táncsport 

200 OOO 200 OOO 2019.10.08 101 408 98 592 200 OOO 
Egyesület 

3. BIOFIT Sportegyesület 175 OOO 175 OOO 2019.12.10 175 OOO 175 OOO 

4. 
Fortuna Senior Szabadidő 

175 OOO 175 OOO 2019.12.03 175 OOO 175 OOO 
Sportegyesület 

5. Grácia Fair Sportegyesület 175 OOO 175 OOO 2019.12.03 175 OOO 175 OOO 

Kőbányai Sportegyesületek 
6. és Sportszervezetek 210 OOO 210 OOO 2019.12.05 99 OOO 16 OOO 95 OOO 210 OOO 

Szövetsége 

7. 
LOMBIK Technikai Sportok 

130 OOO 130 OOO 2019.12.05 27 OOO 103 OOO 130 OOO 
Egyesülete 

8. 
Marcipán Tánc és Fitnesz 

220 OOO 220 OOO 2020.01.I 1 220 OOO 220 OOO 
Közhasznú Sportegyesület 

9. 
NÓVA Sport Egyesület 

190 OOO 190 OOO 2020.0I.13 190 OOO 190 OOO 
/Budapest/ 

10. SASOK Sport Egyesület 210 OOO 210 OOO 2019.10.07 210 OOO 210 OOO 

11. 
SUTEMI Harcművészeti 

175 OOO 175 OOO 2019.11.03 54 450 120 550 175 OOO 
Sportegyesület 

Összesen 2 OOO OOO 2 OOO OOO 660 450 554 408 120 550 114 592 190 OOO 360 OOO 2 OOO OOO 

33,0% 27,7% 6,0% 5,7% 9,5% 18,0% 



A Kőbán . t leg: ··1etek 2019. évit' esu t' 
Bérleti Versenyeztetéssel 

Edzőtábor 
Serleg, kupa, 

Sporteszközök 
díiak kaocsolatos díjak érem 

660 450 554 408 120 550 114 592 190 OOO 
33,0% 27,7% 6,0% 5,7% 9,5% 

Elszámolás - Felhasználás jellege szerint 

• Bérleti díjak 

• Edzőtábor 

• Sporteszközök 
11 Csoportos utazás, 

szállás; 18,0% 

2 Versenyeztetéssel kapcsolatos díjak 

• Serleg, kupa, érem 

11 Csoportos utazás, szállás 

__ • Bérleti díjak; 33,0% 

27,7% 

13. melléklet az előterjesztéshez 

Csoportos 
utazás, szállás 

360 OOO 2 OOO OOO Ft 
18,0% 

.-... ..1 




