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Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 112019. (11.1.) önkormányzati rendeletében 
meghatározta a 2019. év költségvetését, melyben a sportfeladatokra biztosított összeg 
37.000 E Ft. E jogszabály és az Önkormányzat sportfeladatokra biztosított 37.000 E 
forint felosztásáról szóló 6412019 (111.28.) önkormányzati határozata alapján Gödöllő 
Város Önkormányzata pályázati felhívást tett közzé a település sportéletében 
versenyeztetés területén tevékenykedő civil szervezetek, szakosztályok pályázati 
úton történő, továbbá a gödöllői diák- és szabadidősport, valamint a versenysport 
területén működő egyesületek, szakosztályok tevékenységükkel kapcsolatos, 
ténylegesen felmerült költségeinek támogatása céljából. 

Gödöllő Város Képviselő-testülete 8.500 E Ft-ot biztosított mindazon nem kiemelt 
versenysport, illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek, 
szakosztályok pályázati úton történő támogatására, amelyek megfelelnek a pályázati 
feltételeknek. 

Jelen pályázati kategória esetében is érvényes az a korábbi határozat és a 
sportkoncepcióban lefektetett alapelv, mely alapján a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 41. pontjában szereplő 

látványcsapat-sport kategóriába tartozó sportágak egyesületei/szakosztályai nem 
vehetnek részt a Gödöllő Város Önkormányzata által, a sportfeladatokra biztosított, 
pályázat útján elérhető kiíráson. 

A nem kiemelt versenysport, illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó 
egyesületek pályázat útján történő 8,5 millió forintos összegű támogatási kerete az 
alábbi célok megvalósulását szolgálja: 

Il./a keret: Versenysport szakosztályok pályázati úton történő támogatása 
pontrendszer alapján. 
A meghatározott összegre azon egyesületek, illetve szakosztályok pályázhattak, 
akik versenysport tevékenységet folytatnak. 

6.000 E Ft 

Il./b keret: Szakosztályok szabadidősport tevékenységének pályázati úton történő 
támogatása pontrendszer alapján. 
A meghatározott összegre az egyesületek, szakosztályok kimondottan a 
szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységeik támogatására adhattak be pályázatot. 
Szabadidősport célú tevékenységet folytató sportegyesületek, szakosztályok számára 
a szabadidős sport népszerűsítésére irányuló rendezvények szervezése, a lakosság 
testedzését, sportolását elősegítő konkrét, a pályázati anyagban előre leadott, 
időponttal alátámasztott program( ok), esemény( ek) szervezésének részköltségeire 



nyújt támogatást a IL/b keretben meghatározott 2.500 E Ft, azaz kettőmillió 

ötszázezer forint. 
A benyújtott szabadidős programok, események megvalósulását az elszámoláskor 
hitelt érdemlő dokumentációval (esemény neve, ideje, helye, fénykép, 
jegyzőkönyv, résztvevők száma, stb.) igazolni kell és a megvalósult rendezvény, 
esemény a hitelt érdemlő dokumentumok benyújtását követően kerül támogatásra a 
pályázatban meghatározott szempontrendszer alapján! Ezek hiányában a 
rendezvény nem tekinthető megvalósultnak! 

E 

A beérkezett pályázatok értékelését követően az alábbi egyesületek, illetve 
szakosztályok részesülnek támogatásban az I./a keretből: 

A pályázatok elbírálása igazodik az új Sportkoncepcióban elfogadott alapelvekhez, 
míg a taglétszám, működési- és eredményességi pontok megállapítása a 
koncepció részét képző 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) a felnőtt csapat kerettagjává válik, úgy az egyesület, 
szakosztály pontszámához további 20 pont kerül hozzáadásra. 

A pályázó egyesületek bemutatása: 

11/a keret 

A Czeba Mihály vezette Gödöllői Taekwon-do SE a versenysport és a tömegsport területén 
fontos szerepet tölt be a városban. Versenyzőik országos és nemzetközi sikereket érnek el. 
Közel száz fővel foglalkoznak a klubnál, ahol nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás 
nevelésre. 

Taglétszám: 97 fő (ebből gödöllői UP 22 fő) = 119 pont 
Saját rendezésű verseny: 2 db = 40 pont 
Eredményesség: 1080 pont 
Saját nevelésű felnőtt sportoló (k) = 210 pont 
Válogatott sportolók után járó pontok: 82 pont 
Összesen: 1531 pont 

A Grassalkovich SE 2003-ban alakult a Damjanich János Általános Iskolában, Köhler Ákos 
testnevelő irányításával, aki sportköri formában beindította a sport akrobatika oktatását, amely 



napjainkban már túlnőtt a tömegsporton, ezt bizonyítják versenyző csoportjainak kiváló 
eredményei. 

Taglétszám: 31 fő (ebből gödöllői UP 31 fő) = 62 pont 
Eredményesség: 260 pont 
Saját rendezésíí verseny: 1 db = 20 pont 
Saját nevelésíí felnőtt sportoló (k) = 
Iskolai Együttmííködés: 2 db = 40 pont 
Válogatott sportolók után járó pontok: 120 pont 
Összesen: 44 2 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: 24 fő (ebből gödöllői UP 24 fő) = 48 pont 
Eredményesség: 683 pont 
Saját rendezésíí verseny: 5 db = 100 pont 
Saját nevelésű felnőtt sportoló (k) = 
Iskolai Együttmííködés: 1 db = 20 pont 
Összesen: 809 pont 

A Vuelta SE ritmikus gimnasztika szakosztálya 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: 99 fő (ebből gödöllői UP 99fő) = 198 pont 
Eredményesség: 406 pont 
Diákolimpiai eredmények: 13 6 pont 
Saját rendezésű verseny: 20 pont 
Saját nevelésű felnőtt sportoló (k) = 100 pont 
Együttműködés: 3 db= 60 pont 
Válogatott sportolók után járó pontok: 
Összesen: 920 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: 26 fő (ebből gödöllői UP 19 fő) = 45 pont 
Eredményesség: 101 pont 
Saját rendezésű verseny: 20 pont 

Összesen: 166 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: 20 fő (ebből gödöllői UP 12 fő) = 32 pont 
Ered1nényesség: 543 pont 
Saját nevelésíi felnőtt sportoló (k) = 80 pont 
Válogatott sportolók után járó pontok: 45 pont 
Összesen: 661 pont 

A Gödöllői Sakkbarátok Egyesületének évek óta a város egyik utánpótlás nevelő 

szakosztálya. Oktató és nevelő munkájuk eredményes. Az iskolai sportcsoportokon kívül a 
könyvtárban is tartanak foglalkozást, valamint az országos és a megyei sakk 
csapatbajnokságok résztvevői évek óta. 

Taglétszám: 37 fő (ebből gödöllői UP 6 fő)= 43 pont 
Eredményesség: 35 pont 
Diákolimpiai eredmény: 4 pont 
Saját rendezésíi verseny: 4 db =80 pont 
Együttműködés: 2 db = 40 pont 
Összesen: 202 pont 

A Gödöllői Kirchhofer SE tagjai a 2010-es 
sportrendezvények megszervezésével, rendezésével 
versenyeztetéssel is foglalkoznak. 

Taglétszám: 85 fő (ebből gödöllői UP 61 fő) = 146 pont 
Eredményesség: 240 pont 
Diákolimpiai eredmények: 61 pont 
Saját rendezésű verseny: 5 db = 100 pont 
Együttműködés: 2 db = 40 pont 
Összesen: 587 pont 

megalakulás óta futóversenyek, 
és lebonyolításával, valamint 

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

Taglétszám: 27 fő (ebből gödöllői UP 27 fő) = 54 pont 
Eredményesség: 488 pont 
Diákolimpiai eredmény: 125 pont 
Saját rendezésű verseny: 20 pont 
Válogatott sportolók után járó pontok: 15 pont 
Együttműködés: 2 db= 40 pont 
Összesen: 710 pont 

A Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztálya a Kiskastély SE-ből 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: 7 fő (ebből gödöllői UP: 0) = 7 pont 
Eredményesség: 40 pont 

Összesen: 4 7 pont 

A Team Coach Kuzma Egyesület célja az egészséges életmódra nevelés mellett a fittness 
erőfejlesztés, valamint minden olyan tevékenység, ami ehhez a sportághoz kapcsolódik. Az 
egyesület versenyzői igen sikeresek, világ- és Európa-bajnok férfi és női versenyzőket tudhat 
a soraiban. 

Taglétszám: 4 fő (ebből gödöllői UP: 0) = 4 pont 
Eredményesség: 817 pont 

Összesen: 821 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: 22 fő (ebből gödöllői UP 17 fő) = 39 pont 
Eredményesség: 380 pont 
Diákolimpiai eredmények: 134 pont 
Saját rendezésű verseny: 3 db = 60 pont 
Saját nevelésű felnőtt sportoló (k) = 20 pont 
Válogatott sportolók után járó pontok: 85 pont 
Együttműködés: 1db=20 pont 

Összesen: 73 8 pont 

A Gödöllői Sport Klub HUN-TER Íjász Szakosztálya 2008-ban szerveződött 5 fővel a 
gödöllői KASE szakosztályaként. 2012-ben megtartva nevét önálló íjász csapattá alakult, 
majd 2013 ősze óta a Gödöllői Sport Klub Íjász Szakosztályaként népszerűsíti városunkban a 
sportágat. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekekre. Tagjai rendszeres résztvevői a hazai, 
illetve a nemzetközi íjász versenyeknek, amelyeken szép sikereket is elkönyvelhettek már. 

Taglétszám: 28 fő (ebből gödöllői UP 21 fő) = 49 pont 
Eredményesség: 464 pont 
Saját rendezésű verseny: 2 db = 40 pont 
Összesen: 553 pont 

A Gödöllői Judo Klub az egyik legfiatalabb gödöllői egyesület, mindössze harmadik éve 
működnek városunkban. Ennek ellenére Szádvári Zoltán tanítványai az elmúlt évben számos 
kiemelkedő eredményt értek el utánpótlás szinten és az eredményességből, valamint a 
minőségi munkából az idén sincs hiány. Tagjai rendszeres résztvevői a hazai versenyeknek. 

Taglétszám: 14 fő (ebből gödöllői UP 14 fő) = 28 pont 
Eredményesség: 25 pont 
Együttműködés: 1 db = 20 pont 
Összesen: 73 pont 



A Fujinaga Karate-do SE a tradícionális karate képviselője, vezetője Szűcs Tibor évtizedek 
óta oktatja a gödöllői fiatalokat és felnőtteket az ősi harcművészetre, tanítványai és ő maga is 
igen eredményesen szerepelt ezen időszakban a hazai és nemzetközi versenyeken. Az elmúlt 
évben a klub vezetője a veterán korcsoportban ért el világbajnoki címet. 

Taglétszám: 35 fő (ebből gödöllői UP 21 fő) = 56 pont 
Eredményesség: 435 pont 
Saját nevelésű felnőtt sportoló (k): 20 pont 
Összesen: 492 pont 

A 1 Motorsport és Kerékpár Egyesület néhány éve alakult, rövid regnálása alatt már 
számos hazai és nemzetközi eredményt tud felmutatni a Cyclocross kerékpár szakágban. A 
klub kemelkedő versenyzői közé tartozik Szekeres Viktória, aki korcsoportjában a 
magyarországi elithez tartozik, összetett magyar bajnok és kiválóan szerepelt a világ- és 
Európa-bajnokságokon is az elmúlt években. 

Taglétszám: 36 fő (ebből gödöllői UP 7 fő) = 43 pont 
Eredményesség: 3 60 pont 
Saját nevelésű felnőtt sportoló (k): 40 pont 
Összesen: 443 pont 

Megjegyzés: 
(A nem olimpiai sportágak esetében minden egyes kategória kijött pontszámát be 
kell szorozni 0, 7 5-el, az így kapott számok összege adja az egyesület végleges 
pontszámát!) 

A beérkezett pályázatokban szereplő információk és a támogatási pontrendszer 
alapján a Polgármesteri Kabinet javaslatot készített, melynek figyelembevételével 
nyújtom be a támogatási összegeket magában foglaló előterjesztést a végleges 
döntést meghozó Képviselő-testületnek. A döntést megelőzően a javaslatot a 
Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága is megtárgyalja. A fentiek 
szerint a 16 pályázó egyesület összesítve 9195 pontot szerezett. A II./a. keretben 
rendelkezésre álló 6.000 E forintot elosztva az összesített pontszámmal megkapjuk 
az egy pontra jutó forintértéket. Ezt visszaszorozva az egyesületek pontjaival 
megkapjuk a támogatási összegeket. 

11/b keret 

A szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó kiírásra (II./b támogatási keretre) öt, 
kimondottan szabadidősport tevékenységgel foglalkozó egyesület nyújtott be 
pályázatot. A kiírásban szereplő szempontrendszer átfogó vizsgálata révén a 
Polgármesteri Kabinet javaslatot készített, melynek figyelembevételével nyújtom 
be a támogatási összegeket magában foglaló előterjesztést a végleges döntést 
meghozó Képviselő-testületnek. Javasolom, hogy a határozati javaslatban szereplő 
módon a kizárólag szabadidősport tevékenységet folytató egyesületek részesüljenek 
most támogatásban. Tevékenységüket az alábbiakban kívánom bemutatni: 



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: 250fő (ebből gödöllői 210fő) = 460 pont 

Összesen: 460 pont 

A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület célja a lovassport iránti 
elkötelezettség és a sp01iág népszerűsítése a szabadidőspo1i keretein belül. Túra- és 
tereplovaglással foglalkoznak, versenyeket rendeznek és versenyeken vesznek részt. 
Rendszeres résztvevői nemzeti ünnepeinknek, valamint a Tavaszi Hadjárat Történelmi lovas 
túráinak. 

Taglétszám: 27 fő (ebből gödöllői 9 fő) =36 pont 
Beadott, saját rendezésű esemény: 4 db = 80 pont 
Összesen: 116 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: 65 fő (ebből gödöllői 39 fő)= 104 pont 
Beadott, saját rendezésű esemény: 4 db = 80 pont 
Összesen: 184 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: 80 fő (ebből gödöllői 69 fő) = 149 pont 
Beadott, saját rendezésű esemény: 10 db = 200 pont 
Összesen: 349 pont 

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: 40 fő (ebből gödöllői 17 fő) = 57 pont 
Együttműködés: 1 db = 20 pont 
Összesen: 77 pont 



A beérkezett pályázatokban szereplő infonnációk és a támogatási pontrendszer 
alapján a Polgármesteri Kabinet javaslatot készített, melynek figyelembevételével 
nyújtom be a támogatási összegeket magában foglaló előterjesztést a végleges 
döntést meghozó Képviselő-testületnek. A döntést megelőzően a javaslatot a 
Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága is megtárgyalja. A fentiek 
szerint az 5 pályázó egyesület összesítve 1186 pontot szerezett. A II./b. keretben 
rendelkezésre álló 2.500 E forintból javaslatom alapján 1.350 E forint kerül első 
körben kiosztásra, míg a fennmaradó 1.150 E Ft a későbbi szabadidős események 
tartalékát képezi. Az 1.3 50 E Ft-ot elosztva az összesített pontszámmal megkapjuk 
az egy pontra jutó forintértéket. Ezt visszaszorozva az egyesületek pontjaival 
megkapjuk a támogatási összegeket. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatokban foglaltak 
elfogadására! 
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1.) A Képviselő-testület a nem kiemelt versenysport 
egyesületek/szakosztályok részére az alábbi támogatási összegeket hagyja 
jóvá. 

Egyesület Támogatás 

Gödöllői Taekwon-do SE 1 OOO OOO 

Grassalkovich SE 1 OOO OOO 

VUELTA SE 500 OOO 

Jumpers Tánc és Sport KE 500 OOO 

Team Coach Kuzma Team 170 OOO 

Gödöllői Sport Klub HUN-TER 300 OOO 
szakosztály 
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület 250 OOO 

Gödöllői Judo Klub 130 OOO 

Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE 220 OOO 

Gödöllői Sakkbarátok Köre 150 OOO 

Gödöllői Kirchhofer SE 500 OOO 

Sainó Karate-Do Közhasznú SE 320 OOO 

Gödöllői Sport Klub-Tenisz Szako. 150 OOO 

1 WD Motorsport Egyesület 180 OOO 

Fujinaga Karaete-do SE 150 OOO 

TIG-Diák Sport Egyesület 480 OOO 

Összesen 6 OOO OOO 

2.) A Képviselő-testület a szabadidősport egyesületek/szakosztályok részére 
az alábbi támogatási összegeket hagyja jóvá. 

Egyesület Támogatás 

Gödöllői W ado Sport Egyesület 200 OOO 

Gödöllői Lovas Sport és 500 OOO 
Hagyományőrző Egyesület 
Pelikán Horgász SE 150 OOO 

Margita 344,2 Turisztikai és Sport 400 OOO 
Egyesület 
Aikido Testgyakorló Egyesület 100 OOO 

Összesen: 1350 OOO 
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adott 
összegekről a Sportkoncepcióban meghatározott célok és az elszámolási 
határidő megjelölésével támogatási szerződést kössön az érintett 
egyesületekkel és szakosztályokkal. 

4.) A Képviselő - testület a támogatási szerződésben kikötésként előírja, 
hogy a fenti sportszervezetek számára megítélt támogatás esetében, akiknek a 
Gödöllői Sport Közalapítvány felé lejárt esedékességű számlatartozása van, a 
támogatás összege a lejárt esedékességű tartozás összegének erejéig nem az 
érintett sportszervezet részére, hanem a Gödöllői Sport Közalapítvány 
számlájára kerül átutalásra. 

Határidő: 

A szervezetek értesítésére azonnal a támogatási szerződés megkötésére 8 nap 

Felelős: Dr. Gémesi György 


