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Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 112017. évi (I27.) számú önkormányzati 
rendelete értelmében 3.000 E Ft-ot biztosított a szabadidős sportszakosztályok 
pályázati úton történő támogatására azon sportszervezetek részére, amelyek 
megfelelnek a pályázati feltételeknek. 

A pályázatok értékelése a korábbi 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 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: 48 fő (ebből gödöllői 19 fő) = 67 pont 
Együttműködés: 1 db = 20 pont 

Összesen: 87 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: 60 fő (ebből gödöllői 40 fő) = 100 pont 
Eredményesség: 240 pont 

Összesen: 340 pont 



A Fujinaga 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: 50 fő (ebből gödöllői 35 fő) = 85 pont 
Eredményesség: 290 pont 
Saját rendezésű verseny 1 db = 20 pont 
Válogatott sportolók után járó pontok: 15 pont 
Összesen: 410 pont 

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

Taglétszám: 34 fő (ebből gödöllői 28 fő) = 62 pont 
Eredményesség: 225 pont 
Válogatott sportoló: 45 pont 
Saját nevelésű sportoló: 80 pont 
Összesen: 412 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: 38 fő (ebből gödöllői 20 fő) = 58 pont 
Eredményesség: 70 pont 
Saját rendezésű verseny: 4 db = 80 pont 
Saját nevelésű sportoló: 60 pont 
Együttműködés: 40 pont 
Összesen: 308 pont 

A Gödöllői Kirchhofer SE tagjai 
sportrendezvények megszervezésével, 
versenyeztetéssel is foglalkoznak. 

a 2010-es megalakulás óta futóversenyek, 
rendezésével és lebonyolításával, valamint 

Taglétszám: 89 fő (ebből gödöllői 67) = 156 pont 
Eredményesség: 310 pont 
Saját rendezésű verseny: 8 db = 160 pont 
Összesen: 626 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. Közel száz fő az állandó 
létszámuk, de egyes rendezvényeiken több százan is részt vesznek. 

Taglétszám: 91 fő (ebből gödöllői 88fő) = 179 pont 
Saját rendezésű verseny: 10 db = 200 pont 
Összesen: 3 79 pont 



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: 68 fő (ebből gödöllői 56 fő) = 124 pont 
Saját rendezésű verseny: 4 db = 80 pont 
Összesen: 204 pont 

A Sainó Karate-Do Közhasznú SE tagjai 2011-ig a Fujinaga Karate-Do Sportegyesületben 
sportoltak, majd kiváltak és bekapcsolódtak a Magyar Karate Szövetség és a Magyar JKA 
Karate Stílusszövetség által rendezett versenyek rendszerébe. 

Taglétszám: 77 fő (ebből gödöllői 73 fő) = 150 pont 
Eredményesség: 123 pont 
Saját rendezésű verseny: 1db=20 pont 
Együttműködés: 40 pont 
Összesen: 545 pont 

A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú 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 lovas 
túráinak. 

Taglétszám: 44 fő (ebből gödöllői 15 fő) = 59 pont 
Saját rendezésű verseny: 1 db = 20 pont 
Összesen: 79 pont 

A Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztálya a Kiskastély SE-bői tagozódott be 2013-ban, 
célja a sportág népszerűsítése gyerekek és felnőttek körében egyaránt a verseny és 
szabadidősport keretein belül. Folyamatosan biztosítani a versenyzés lehetőségét a kiemelt 
sportolóknak. A csapatbajnokság II. osztályában szerepelnek folyamatosan. 

Taglétszám: 8 fő (ebből gödöllői 6 fő) = 14 pont 
Eredményesség: 50 pont 

Összesen: 64 pont 

A Gödöllői Wado Sport Egyesület kimondottan a szabadidő sport eltöltésében vállal nagy szerepet a 
városban. A küzdősport oktatásokon felül a síoktatás, valamint a kerékpározás a fő sportága. A klub 
célja a sportágak népszerűsítése gyerekek és felnőttek körében egyaránt a szabadidősport keretein 
belül és folyamatosan biztosítani a sportolás lehetőségét. 

Taglétszám: 250 fő (ebből gödöllői 200 fő) = 450 pont 

Összesen: 450 pont 



A Gödöllői Ördögök Rögby SE célja a 7-es rögby sportág népszerűsítése, valamint az elit 
játékosok képzése és a hátrányos helyzetű gyerekek számára kitörési lehetőséget biztosítani a 
rögby segítségével. 

Taglétszám: 34 fő (ebből gödöllői 13 fő) = 47 pont 
Eredményesség: 280 pont 
Válogatott sportoló: 80 pont 
Saját rendezésű verseny: 1db=20 pont 
Saját nevelésű Sportoló: 20 pont 

Összesen: 44 7 pont 

A Török Ignác Gimnázium-Diák Sport Egyesülete az iskolai diáksport szervezésével, 
működtetésével, finanszírozásával foglalkozik. Főként a légpuska lövészet sportágban kíván 
kimagasló eredményeket elérni. 

Taglétszám: 52 fő (ebből gödöllői 38 fő) = 90 pont 
Diákolimpia eredmények: 161 pont 
Saját rendezésű verseny: 6 db= 120 pont 
Együttműködés: 1 db = 20 pont 

Összesen: 391 pont 

A fentiek szerint, az egyesületek összesítve 4742 pontot szereztek. A VI. keretben 
rendelkezésre álló 3. OOO E forintot elosztva az összesített pontszámmal megkapjuk 
az egy pontra jutó forintértéket. Ezt visszaszorozva az egyesületek pontjaival 
megkapjuk a támogatási összegeket. A Sportkoncepcióban meghatározott objektív 
számítást és az ezt eredményező szubjektív döntést követően a felsorolt 
egyesületek a határozati javaslatban foglalt támogatási összegeket kapják. 

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

Gödöllő, 2017. május" 

i )p 
Dr.~r:j'hl György 

polgarmester 



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

Egyesület Támogatás1 

Gödöllői Ördögök Rögby SE 280 OOO 

Aikido Testgyakorló Egyesület 100 OOO 

BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület 130 OOO 

Fujinaga Karate Do 120 OOO 

Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE 120 OOO 

Gödöllői Sakkbarátok Köre 100 OOO 

Gödöllői Kirchhofer SE 500 OOO 

Margita 344,2 Turisztikai és SE 300 OOO 

Pelikán Horgász Egyesület 100 OOO 

Sainó Karate-Do Közhasznú SE 250 OOO 

Gödöllői Lovas Sport és 500 OOO 
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 
Gödöllői Sport Klub-Tenisz Szako. 150 OOO 

Gödöllői Sport Klub-HUN-TER Ijász 420 OOO 

TIG-Diák Sport Egyesület 150 OOO 

Gödöllői W ado Egyesület 200 OOO 

Összesen 3 OOO OOO 

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. 

4. A döntéshozó bizottság továbbá fenntartja a jogot arra, hogy mindazon 
sportszervezetek számára megítélt támogatás esetében, amelyek a Gödöllői Sport 
Közalapítvány felé lej árt esedékességű számlatartozással rendelkeznek, a 
támogatás összegét a lejárt esedékességű tartozás összegéig nem az érintett 
sportszervezet részére, hanem a Gödöllői Sport Közalapítvány számlájára utalja át. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gémesi György 

A támogatási összegek kerelátett értékek. 


