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Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 2/2010. évi (II.8.) számú önkormányzati rendeletével
döntött Gödöllő Város 2010. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes
feladatokról, melyben a sportfeladatokra 36 millió forintot biztosított.

A 36 millió forintból a Képviselő-testület, a határozat értelmében 5,7 millió Ft-ot biztosított
mindazon nem kiemelten támogatott sportszervezetek részére, amelyek megfelelnek a
pályázati feltételeknek.

A pályázatok értékelése a Sportkoncepció 6.3.4. fejezetében található 1, 2, 3, táblázatok
segítségével, a szakosztályok taglétszáma, működési és eredményességi
támogatására szolgáló pontrendszer alkalmazásával történt. Figyelembe vettük továbbá,
azokat a megszerezhető pontokat is, amelyek a nemzeti válogatott sportolók után
adhatók, valamint a dokumentált válogatott viadalon való szereplésért járt.

Amennyiben a sportszervezet iskolai sportcsoportot működtet és erről az iskolával
együttműködési megállapodást kötött, úgy sportcsoportonként 20 pontot lehetett
szerezni.
Városi, iskolai verseny, bemutató szervezéséért, rendezéséért a sportszervezet részére
versenyenként, bemutatónként további 20 pontot lehet adni.

Amennyiben a sportszervezet saját nevelésű sportolója (minimum 3 éve az egyesület
igazolt tagja) felnőtt bajnoki címet nyert, úgy a sportoló megszerzett pontszámához
további 20 pont, a felnőtt magyar bajnoki második helyért 10 pont, a harmadik helyért 5
pont került hozzáadásra.

A pályázó egyesületek bemutatása:

Az Airsoft Kulturális és Sport Egyesület az airsoft játék hazai népszerűsítésére jött
létre. Továbbá segítséget nyújt a fiatalok számára a szabadidős programok
megtervezésében és lebonyolításában, valamint az e kérdéskört tárgyaló kiadványok
megjelenítésében és terjesztésében. Az egyesület szakosztályai: Airsoft, Íjász és Rc
szakosztály.

Taglétszám: 46 fő (ebből gödöllői 24 fő) = 70 pont
Eredményesség:
Saját rendezésű verseny: 7 db = 140 pont
Összesen: 210 pont
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Az Aikido Testgyakorló Egyesület 2005-ben alakult. Tagjai életkora 7 évtől 56 évig
terjed. Mivel az Aikido nem versenysport tagjai nem indulnak versenyeken és nem is
szerveznek azokat, ellenben több felkérést kaptak bemutatókon való szereplésre és
szerveztek több ilyet a múlt év során.

Taglétszám: 50 fő (ebből gödöllői 27 fő) = 77 pont
Eredményesség: -
Saját rendezésű verseny: 5 db = 100 pont
Összesen: 177 pont

A BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület 2000-ben alakult 30 fővel. Céljuk a kerékpársport
népszerűsítése, klubtevékenység létrehozása és működtetése, versenyek rendezése,
illetve versenyeken való részvétel megszervezése. Kapcsolatot tartanak a város
iskoláival és a környék kerékpáros egyesületeivel. Sikeresen rendeznek saját és
országos versenyeket.

Taglétszám: 13 fő (ebből gödöllői 9 fő) = 22 pont
Eredményesség: - pont
Saját rendezésű verseny: 1 db = 20 pont
Összesen: 42 pont

A Bocskai Sport Egyesület a tanulóifjúság testi egészségének megőrzése, illetve
fejlesztése érdekében tevékenykedik. Kiemelt céljuk a legjobb képességű gyerekek
tehetséggondozása és versenyeztetése. Szakképzett edzőket foglalkoztatnak, a
szövetségi és a diákolimpiai versenyeken jó eredményeket érnek el, melyet pontszámuk
is mutat.

Taglétszám: 121 fő (ebből gödöllői 81 fő) = 202 pont
Eredményesség: 1103 pont
Saját rendezésű verseny: 6 db = 120 pont
Összesen: 1425 pont
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A Fujinga Karate-Do SE elsődlegesen nem a harcra és a versengésre nevel, hanem
arra, hogy gyakorlói hogyan állják meg helyüket az élet bármely területén. Fő szabályai a
jellem nevelése, a szellem erősítése, a tisztelet hangsúlyozása, az indulatok elkerülése.
Szakképzett edzőket foglalkoztatnak.

Taglétszám: 69 fő (ebből gödöllői 64 fő) = 133 pont
Eredményesség: 93 pont
Saját rendezésű verseny: 1 db = 20 pont
Iskolai sportcsoport 1 db = 20 pont
Összesen: 266 pont

A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE 2009. március 17-e óta foglalkoznak
hivatalosan az ITF Taekwon-do életformára neveléssel és sportoktatással. Edzéseiket és
a versenyekre való felkészülésüket egy edző vezeti.

Taglétszám: 18 fő (ebből gödöllői 16 fő) = 34 pont
Eredményesség: 388
Saját rendezésű verseny: 7 db = 140 pont
Összesen: 210 pont

A Gödöllői Kosársuli SE 2004 júniusában kezdte meg működését, az egyesület 2005
októberében került bejegyzésre. Jelenleg 40 lánnyal foglalkoznak két korcsoportban,
akiket utánpótlástornákon versenyeztetnek, itthon és külföldön.

Taglétszám: 40 fő (ebből gödöllői 35 fő) = 75 pont
Eredményesség: 133 pont
Saját rendezésű verseny: -
Összesen: 208 pont
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A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Az egyesület célja
a lovassport iránti elkötelezettség és a sportág népszerűsítése a szabadidősport keretein
belül. Túra- és tereplovaglással foglalkoznak, versenyeket rendeznek és versenyeken
vesznek részt. Rendszeres résztvevői nemzeti ünnepeinknek, valamint a Tavaszi
Hadjárat Történelmi Lovastúrának. Május elsején hagyományoknak megfelelően
lovasversenyt szerveznek, rendeznek.

Taglétszám: 49 fő (ebből gödöllői 9 fő) = 58 pont
Eredményesség: 100
Válogatott sportolók után járó pontok: 30 pont
Saját rendezésű verseny: 3 db = 60 pont
Összesen: 248 pont

A Gödöllői Ördögök Rugby SE két éve működik hivatalosan bejegyzett egyesületként.
A Szent István Egyetem hallgatóiból álló csapat a tavalyi bajnokságban az NB II.
alsóházában negyedik helyen végzett. Soraikban tudnak válogatott játékost is, aki
háromszor húzhatott címeres mezt magára. Az egyesület rendszeresen szervez
országos jelentőségű eseményeket.

Taglétszám: 54 fő (ebből gödöllői 53 fő) = 107 pont
Eredményesség: 50
Iskolai sportcsoport 1 db = 20 pont
Válogatott sportolók után járó pontok: 25 pont
Saját rendezésű verseny: 2 db = 40 pont
Összesen: 242 pont

A Gödöllői Sakkbarátok Egyesületének elődje (GEAC sakkszakosztály) évek óta a
város egyik utánpótlás nevelő szakosztálya. Oktató és nevelő munkájuk eredményes. Az
iskolai sportcsoportokon kívül a könyvtárban is tartanak foglalkozást.

Taglétszám: 54 fő (ebből gödöllői 30 fő) = 84 pont
Eredményesség: 204 pont
Saját rendezésű verseny: 2 db = 40 pont
Iskolai sportcsoport 2 db = 40 pont
Összesen: 368 pont
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A Gödöllői Sport Egyesület 2007-ben alakult kézilabda alapjainak megtanítására, a
Hajós Alfréd Általános Iskola tanulóira építve. Az első évben két korosztályos csapattal
országos első helyig jutottak, tehát a alapok megteremtése mellett nagy hangsúlyt
fektetnek az eredményességre, versenyeztetésre is.

Taglétszám: 45 fő (ebből gödöllői 43 fő) = 88 pont
Eredményesség: 370 pont
Saját rendezésű verseny: 1 db = 20 pont
Iskolai sportcsoport 1 db = 20 pont
Összesen: 498 pont

A Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz szakosztálya a tömegsport és az utánpótlás
bázisokon, valamint a meglévő keret tudásán alapulva kívánja biztosítani a megfelelő
szintű versenyeztetést a szakági szövetségek által szervezett versenyeken,
bajnokságokon. Céljuk a tehetségek felkutatása a sportág alapjainak szakszerű
megtanítása a versenysport iránti elkötelezettség kialakítása. Felnőtt csapataik NB-s
bajnokságban szerepelnek.

Taglétszám: 96 fő (ebből gödöllői 73 fő) = 169 pont
Eredményesség: 320 pont
Saját rendezésű verseny: 4 db = 80 pont
Iskolai sportcsoport 3 db = 60 pont
Összesen: 629 pont

A Gödöllői Sport Klub Terepsport Szakosztálya idén futotta 3. szezonját, ennek
ellenére szakosztályuk több kiváló sportolóval és eredménnyel is rendelkezik, mind
hazai, mind nemzetközi szinten. Versenyzőik több sportágban is az ország élmezőnyébe
tartoznak, így a mountain bike, országúti kerékpár, terepduatlon és tereptriatlon, valamint
triatlon sportágakban.

Taglétszám: 27 fő (ebből gödöllői 6 fő) = 33 pont
Eredményesség: 157
Iskolai sportcsoport 1 db = 20 pont
Válogatott sportolók után járó pontok: 15 pont
Összesen: 225 pont
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A Gödöllői Taekwon-do SE a versenysport és a tömegsport területén fontos szerepet
tölt be a városban. Versenyzőik országos és nemzetközi sikereket érnek el. Több, mint
száz fővel foglalkoznak, nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre.

Taglétszám: 146 fő (ebből gödöllői 65 fő) = 211 pont
Eredményesség: 964 pont
Iskolai sportcsoport = -
Saját rendezésű verseny: 7 db = 140 pont
Saját nevelésű sportoló: 7 db I hely, 1 db II. hely, 1 db III. hely = 140+10+5 = 155 pont
Válogatott sportolók után járó pontok: 65 pont
Összesen: 1535 pont

A Grassalkovich SE 2003-ban alakult a Damjanich János Általános Iskolában, Kőhler
Ákos testnevelő irányításával, aki sportköri formában beindította a sportakrobatika
oktatását. Céljuk a sportág megismertetése és megszerettetése volt. Tömegsport
jelleggel indultak, majd kinőtte magát egy tehetséges gárda, akik már az országos
versenyeken is az élvonalba kerültek.

Taglétszám: 29 fő (ebből gödöllői 17 fő) = 46 pont
Eredményesség: 96 pont
Saját rendezésű verseny: 2 db = 40 pont
Iskolai sportcsoport 3 db = 60 pont
Válogatott sportolók után járó pontok: 40 pont
Összesen: 282 pont

A Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület megalakulása óta foglalkozik és
kutatja a tánc történetét, kialakulását. Nagy hangsúlyt fektetnek az oktatott műfajok
széles körben való elterjesztésére és a hozzátartozó tánctörténet megismerésére.
Művészi tornával kezdenek, majd az akrobatikus rock and roll, és mazsorett oktatásával
és versenyszerű űzésével foglalkoznak. Országos és nemzetközi szinten is érnek el
kiemelkedő eredményeket.

Taglétszám: 259 fő (ebből gödöllői 121 fő) = 380 pont
Eredményesség: 555
Saját rendezésű verseny, bemutató: 11 db = 220 pont
Összesen: 1155 pont
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A Kiskastély SE célja a tenisz sportág népszerűsítése, oktatása. A tenisz tömegbázisát
a a Táncsics Mihály úti négy remekül karbantartott salakos pálya biztosítja. Az egyesület
az amatőr versenyzés és versenyszervezés mellett profi sportolókat is foglalkoztat, akik
hazai és nemzetközi eredményeket szállítanak. A teniszoktatást egyre szélesebb körben
végzik.

Taglétszám: 100 fő (ebből gödöllői 60 fő) = 160 pont
Eredményesség: 325 pont
Saját rendezésű verseny: 2 db = 40 pont
Válogatott sportolók után járó pontok: 120 pont
Saját nevelésű sportoló: 40 pont
Összesen: 685 pont

A Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület a tömegsport területén fontos szerepet
tölt be a városban. A legeredményesebben működő szabadidős egyesület, a megyében
többször elnyerte a Legeredményesebb Szabadidős Sportegyesület címet. Egyes
rendezvényeiken több százan is részt vesznek.

Taglétszám: 63 fő (ebből gödöllői 42 fő) = 105 pont
Eredményesség: -
Saját rendezésű verseny: 15 db = 300 pont
Összesen: 405 pont

A Nepomuki Szent János Alapítvány jóvoltából épült a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola tornaterme 1997-ben. A tanulóifjúság a testnevelési órákon és a délutáni
sportfoglalkozásokon használja a termet. Az egyházközösséghez és az iskolához
kapcsolódó önszerveződő közösségek pedig egészségük megőrzésére használják a
termet hétköznap esténként és a hétvégeken.

Taglétszám: - fő (ebből gödöllői -) = - pont
Eredményesség: 188 pont
Saját rendezésű verseny: 1 db = 20 pont
Iskolai sportcsoport 14 db = 280 pont
Összesen: 488 pont
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A Pelikán Horgász SE 1988-ban alakult. Feladatának tekinti a sporthorgászat, mint
szabadidős sporttevékenység fejlesztését. Az egyesület kizárólag tagjainak
hozzájárulásából, napijegy bevételből és a tagok közösségi munkájából tartja fenn
magát.

Taglétszám: 77 fő (ebből gödöllői 52 fő) = 129 pont
Eredményesség: -
Saját rendezésű verseny: 2 db = 40 pont
Összesen: 169 pont

A Pepita Bakancs Turisztikai Egyesület természetjárással foglalkozik a Református
Líceum diákjai és tanárai aktív részvételével. Közel háromszáz fővel rendszeresen
szerveznek önköltséges túrákat, melyeken elsősorban a Börzsöny, Mátra és a Cserhát
tájaival ismerkednek meg. A nagycsaládosokat és a hátrányos helyzetben lévő diákokat
kedvezményesen viszik el túrázni.

Taglétszám: 237 fő (ebből gödöllői 43 fő) = 280 pont
Eredményesség: -
Saját rendezésű verseny: 6 db = 120 pont
Összesen: 400 pont

A Szülők a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumért Egyesület a
tanulóifjúság testi egészségének megőrzése, illetve fejlesztése érdekében
tevékenykedik. Kiemelt céljuk a legjobb képességű gyerekek tehetséggondozása és
versenyeztetése atlétika és labdarúgás sportágakban.

Taglétszám: - fő (ebből gödöllői - fő) = - pont
Eredményesség: 468 pont
Saját rendezésű verseny: 7 db = 140 pont
Iskolai sportcsoport 4 db = 80 pont
Összesen: 688 pont

A Török Ignác Gimnázium Diáksport Egyesület a városi gimnáziumban működő
sportegyesületként minden sportágnak lehetőséget ad, de első sorban a fiú kézilabda
csapatok működtetésében jeleskedik.

Taglétszám: 55 fő (ebből gödöllői 50 fő) = 105 pont
Eredményesség: 50 pont
Iskolai sportcsoport 3 db = 60 pont
Összesen: 215 pont
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A Vuelta SE a versenysport területén fontos szerepet tölt be a városban. Az egyesület 5-
16 éves korú lányok felkészítésével foglalkozik szakképzett edző vezetésével. Helyi és
országos versenyeket szerveznek, kiemelkedő eredményeket értek el az országos
diákolimpián, valamint a szövetségi és nemzetközi versenyeken.

Taglétszám: 122 fő (ebből gödöllői 40 fő) = 162 pont
Eredményesség: 320 pont
Saját rendezésű verseny: 1 db = 20 pont
Iskolai sportcsoport 2 db = 40 pont
Saját nevelésű sportoló: 80 pont
Összesen: 622 pont

A fentiek szerint, az egyesületek összesítve 11392 pontot szereztek. A VI. keretben
rendelkezésre álló 5.700.000.- forintot elosztva az összpontszámmal megkapjuk az egy
pontra jutó forintértéket (5.700.000/11392 = 500,351). Ezt visszaszorozva az egyesületek
pontjaival megkapjuk a támogatási összegeket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével a határozati
javaslatban foglalt támogatási összegek fogadja el!

Gödöllő, 2010. május." 20  "

                                                                                             Dr. Gémesi György
                                                                                                  polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Kerekesné Gombos Kinga
szervezési vezető-tanácsos

1 A szorzószám kerekített érték.
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Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek
részére az alábbi támogatási összegeket hagyja jóvá.

Egyesület  Támogatás
Airsoft Kulturális és Sport Egyesület            105 000
Aikido Testgyakorló Egyesület              89 000
BIKE ZONE Kerékpáros  Egyesület              20 000
Bocskai SE            713 000
Fujinaga Karate Do            133 000
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE            105 000
Gödöllői Kosársuli SE            104 000
Gödöllői Lovas Sport és HKE            124 000
Gödöllői Ördögök Rugby SE            121 000
Gödöllői Sakk Barátok Köre            184 000
Gödöllői Sport Egyesület            249 000
Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szo.            315 000
Gödöllői Sport Klub Terepsport Szo.            113 000
Gödöllői Taekwon-do SE            768 000
Grassalkovich SE            141 000
Jumpers Tánc és Sport KE            578 000
Kiskastély SE            343 000
Margita 344,2 Turisztikai és SE            203 000
Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány            244 000
Pelikán Horgász Egyesület              85 000
Pepita Bakancs Turisztikai Egyesület            200 000
Szülők a Premontrei Szt Norbert Gim. Egy.            344 000
Török Ignác Gimnázium DSE            108 000
VUELTA SE            311 000
Összesen         5 700 000

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az adott összegekről a
Sportkoncepcióban meghatározott célok, és az elszámolási határidő megjelölésével
megállapodást kössön az érintett egyesületekkel és szakosztályokkal.

3. A pályázókat haladéktalanul értesíteni kell.

Felelős:    Dr. Gémesi György
Határidő:  azonnal


