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Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 112017. évi (1.27.) számú önkormányzati 
rendelete értelmében 3.500 E Ft-ot biztosított: a nem kiemelt versenysport 
szakosztályok, egyesületek 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: 

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: 115 fő (ebből gödöllői 41 fő) = 156 pont 
Eredményesség: 2171 pont 
Saját nevelésű, bajnok sportolók = 140 pont 
Válogatott sportolók után járó pontok: 315 pont 
Saját rendezésű verseny: 2 db = 40 pont 
Összesen: 2822 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: 22 fő (ebből gödöllői 18 fő) = 40 pont 
Eredményesség: 107 pont 
Saját rendezésű verseny: 1 db 20 pont 
Együttműködés: 2 db = 40 pont 
Válogatott sportolók után járó pontok: 50 pont 
Összesen: 257 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: 191 fő (ebből gödöllői 116 fő) = 307 pont 
Eredményesség: 75 pont 
Együttműködés: 1 db = 20 pont 
Saját rendezésű verseny: 4 db =80 pont 
Összesen: 482 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: 150fő (ebből gödöllői 80fő) = 230 pont 
Eredményesség: 243 pont 
Saját rendezésű verseny: 1 db = 20 pont 
Együttműködés: 3 db = 60 pont 
Válogatott sportolók után járó pontok: 20 pont 
Saját nevelésű sportoló: 140 pont 
Összesen: 713 pont 

A fentiek szerint az egyesületek összesítve 4274 pontot szereztek. Az V. 
keretben rendelkezésre álló 3 .500 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 támogatására 3 .OOO E forintot oszt szét az 
önkormányzat, míg a fennmaradó 500 E forintot a IX. Tartalék keretbe helyezi 
át. 

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

1.) A Képviselő-testület a kiemelt támogatásban nem részesülő 

sportszervezetek részére az alábbi támogatási összegeket hagyja jóvá. 

E~esület Rontszám i1/ámogatás 1 

Gödöllői Taekwon-do SE 2822 1 OOO OOO 
Grassalkovich SE 257 1 OOO OOO 
Jumpers Tánc és Sport KE 482 500 OOO 
VUELTA SE 713 500 OOO 

Összesen 4274 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 lejárt 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 

1 A támogatási összegek kerekített értékek. 


