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az „ Élen a tanulásban, élen a sportban" és a „Kerület Kiváló Sporto OJa pa yazato
kiírásáról
Tisztelt Kulturális Bizottság!
1.) „ Élen a tanulásban , élen a sportban" pályázat kiírása

A kerületi sportolói ösztöndíjról és egyéb sporttárgyú elismerések adományozásáról szóló 1/2019.
(11.5.) önkormányzati rendelet 11 . § (2) bekezdés a) pontja alapján - a tanulás és a sport területén
egyaránt kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok elismerése érdekében - a Kulturális Bizottság
évente kiírja és elbírálja az „Élen a tanulásban , élen a sportban" pályázatot.
A pályázati felhívásban (1 . számú melléklet) meghatározottak alapján pályázatot az a természetes
személy nyújthat be, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1) A pályázat benyújtási határidejének napján legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkezik Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban :
Önkormányzat) közigazgatási területén , emellett életvitelszerű en is Budapest F őváros XV.
kerületében lakik.
2) A 2019/2020. nevelési év végén elért tanulmányi eredményének átlaga:

-

5-8. évfolyamon:
9-13 . évfolyamon :

legalább 4.7 tized,
legalább 4.5 tized.

Tanulmányi eredmény átlagánál - a magatartás és a szorgalom jegyek kivételéve l - az összes
számmal meghatározott érdemjegy számtani átlagát kell figyelembe venni. A tanulmányi
eredmény átlagát a tizedes jegy megállapításáig lehet elvégezni, kerekítés nem lehetséges.
3)

Kiemelkedő

sporteredménnyel rendelkezik.

Kiem el kedő sporteredménynek minősül - egyéni és/vagy csapatversenyen - a 2019 . június 16.
és 2020. június 15. közötti időszakban :

Budapesti Diákolimpia döntőjében elért 1. helyezés;
Országos Diákolimpia döntőjében elért 1-3. helyezés;
Országos sportági szakszövetség versenyrendszerében szerepl ő országos versenyen elért
1-3. helyezés;
Országos sportági szakszövetség által elismert nemzetközi versenyen elért 1-3. helyezés;
Világbaj nokságon, Európa-bajnokságon elért 1-6. helyezés;
Olimpián történő részvétel.
A sporteredmények esetében kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert olimpiai és
nem olimpiai sportágak vehetők figyelembe . A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert olimpiai
és nem olimpiai sportágak felsorolását a pályázati felhívás tartalmazza .
A sporteredmény kizárólag a Budapesti Diáksport Szövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, vagy
az országos sportági szakszövetség igazolásával (pecsét és alá írás) fogadható el.

ldösbarát önkormányzat • Beícgado •e epu1es

1

A pályázók az „Élen a tanulásban, élen a sportban" és a „Kerü let Kiváló Sportolója" pályázatok
közül kizárólag egyre nyújthatnak be pályázatot.
A pályázati felhívás a pályázati adatlappal (2. számú melléklet) és az adatvédelmi tájékoztatóval
(3. számú melléklet) együtt megjelenik az önkormányzat honlapján, valamint megküldésre kerül a
XV. kerület közigazgatási területén működő általános- és középiskolák, valamint a XV. kerületi
sportszervezetek részére.
Minden pályázó díjazásban részesül , aki a pályázati felhívásban meghatározott kritéri umoknak
megfelel, és érvényes pályázatot nyújt be.
Az érvényes pályázat kritériumai :
Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap;
A személyes adatok kezeléséről szóló „Hozzájáruló nyilatkozat" aláírt példánya;
A pályázó tanév végi bizonyítványának fénymásolata;
A pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány fénymásolata;
A pályázó adóazonosító jelének fénymásolata ;
A Budapesti Diáksport Szövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, vagy az országos
sportági szakszövetség igazolása (pecsét és aláírás) az adatlapon a 2019. június 16. és
2020. június 15. közötti időszakban elért sporteredmény(ek)ről ;
A pályázó által elért kiemelkedő sporteredményt tanúsító dokumentum fénymásolata.
Hiányosan , vagy hibásan benyújtott pályázat esetén a pályázó elektronikus úton (a pá lyázati
adatlapon megadott e-mail címére) elküldött hiánypótlási felhívást kap, ame lynek a kézbesítéstől
számított 8 napon belül tehet eleget.
Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak
Kulturális Bizottság mérlegelés nélkül elutasítja.

határidőre

nem tesz eleget, pályázatát a

Az „Élen a tanulásban , élen a sportban" pályázaton nyertes tanulók emlékplakett tárgyjutalomban,
valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás összegét az Önkormányzat a
döntést követő 45 napon belül egy összegben folyósítja a nyertes pályázók részére.
A támogatás összege a beérkezett pályázatok számától függően :
általános iskolás (5-8. évfolyam) díjazottak esetében egyszeri maximum 40.000 (azaz
negyvenezer) forint;
középiskolás (9-1 3. évfolyam) díjazottak esetében egyszeri maximum 50.000 (azaz
ötvenezer) forint.
A pályázatok benyújtásának határideje 2020. október 5. (hétfő) 17.00 óra. A pályázók értesítése a
Kulturális Bizottság döntésétől számított 30 napon belül elektronikus úton történik.
2.) „Kerület Kiváló sportolója" pályázat kiírása

A kerületi sportolói ösztöndíjról és egyéb sporttárgyú elismerések adományozásáról szóló 1/2019.
(11.5.) önkormányzati rendelet 11 . § (2) bekezdés b) pontja alapján - a sport területén kimagasló
teljesítményt nyújtó fiatalok elismerése érdekében - a Kulturális Bizottság évente kiírja és elbírálja
a „Kerület Kiváló Sportolója" pályázatot.
A pályázati felhívásban (4. számú melléklet) meghatározottak alapján pályázatot az a természetes
személy nyújthat be, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1) A pályázat benyújtási határidejének napján lega lább egy éve bejelentett lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén , emellett életvitelszerűe n is Budapest
Főváros XV. kerületében lakik.

ldösbarát önkormányzat • s.::cgaco

'e<ecL~les

2

2) A pályázó köznevelési intézményben tanulói , vagy
jogviszonnyal rendelkezik.

felsőoktatási

intézményben hallgatói

3) 1999. január 1. és 2009. december 31 . között született.
4)

Kiemelkedő

sporteredménnyel rendelkezik.

Kiemelkedő sporteredménynek minősül - egyéni és/vagy csapatversenyen - a 2019. október 1.
és 2020. szeptember 30. közötti idöszakban:

Országos Diákolimpia döntőjében elért 1-3. helyezés;
Országos Magyar Bajnokságon elért 1-3. helyezés;
Országos sportági szakszövetség által elismert nemzetközi versenyen elért 1-3. helyezés;
Vi lágbajnokságon, Európa-bajnokságon elért 1-6. helyezés;
Olimpián történő részvétel.
A sporteredmények esetében kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert olimpiai és
nem olimpiai sportágak vehetők figyelembe. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert olimpiai
és nem olimpiai sportágak felsorolását a pályázati felhívás tartalmazza.
A sporteredmény kizárólag a Magyar Diáksport Szövetség, vagy az országos sportági
szakszövetség igazolásával (pecsét és aláírás) fogadható el.
A pályázók az „Élen a tanulásban , élen a sportban" és a „Kerület Kiváló Sportolója" pályázatok
közül kizárólag egyre nyújthatnak be pályázatot.
A pályázati felhívás a pályázati adatlappal (5. számú melléklet) és az adatvédelmi tájékoztatóval
(6. számú melléklet) együtt megjelenik az önko rmányzat honlapján, valam int megkü ldésre kerül a
XV. kerület közigazgatási területén működő általános- és középiskolák, illetve a XV. kerületi
sportszervezetek részére.
Minden pályázó díjazásban részesül , aki a pályázati felhívásban meghatározott kritériumoknak
megfelel , és érvényes pályázatot nyújt be.
Az érvényes pályázat kritéri umai:
Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap;
A 2020/2021 . nevelési-oktatási évre vonatkozó tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolás;
A személyes adatok kezeléséről szóló „Hozzájáruló nyilatkozat" aláírt pé ldánya;
A pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány fénymásolata ;
A pályázó adóazonosító jelének fénymásolata;
A Magyar Diáksport Szövetség, vagy az országos sportág i szakszövetség igazolása
(pecsét és aláírás) az adatlapon a 2019. október 1. és 2020. szeptember 30. közötti
időszakban elért sporteredmény(ek)ről ;
A pályázó által elért kiemelkedő sporteredményt tanúsító dokumentum fénymásolata.
Hiányosan, vagy hibásan benyújtott pályázat esetén a pályázó elektronikus úton (a pályázati
adatlapon megadott e-mail címére) elküldött hiánypótlási felhívást kap, melynek a kézbesítéstől
számított 8 napon belül tehet eleget.
Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak
Kulturális Bizottság mérlegelés nélkül elutasítja.

határidőre

nem tesz eleget, pályázatát a

A „Kerület Kiváló Sportolója" pályázaton nyertes tanulók emlékplakett tárgyjutalomban , va lamint
egyszeri pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás összegét az Önkormányzat a döntést
követő 45 napon belül egy összegben folyósítja a nyertes pályázók részére .
A támogatás összege a beérkezett pályázatok számától függően a kiemelkedő sporteredmény
elérése esetén egyszeri maximum 25.000 (azaz huszonötezer) forint.
A pályázatok benyújtásának határideje 2020. október 5. (hétfő) 17.00 óra . A pályázók értesítése a
Bizottság döntésétől számított 30 napon belül elektronikus úton történik.
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3.) A COVID-járvány hatása a pályázatokra
A veszélyhelyzet miatt 2020. március közepén bizonytalan időre felfüggesztésre kerültek a
nemzetközi és hazai sportversenyek. A hazai és az egyes nemzetközi sportversenyek 2020. j únius
végén indultak újra, ezért a versenyeredmény megszerzésé re meghatározott időszakból mind a
két pályázat esetében kiesett 3 hónap. Ennek következtében az idei évben mind az „Élen a
tanulásban, élen a sportban , mind a „Kerület Kiváló Sporto lója" pályázatra várhatóan kevesebb
pályázat fog beérkezni.
Mind a két pályázatnál a veszélyhelyzet miatt befejezettnek nyilvánított bajnokságok esetében (ez
a csapatbajnokságokra vonatkozik) a befejezés időpontjában aktuális tabella alapján
kerülnek elfogadásra az eredmények.

elsősorban

A pályázat nyertesei - amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi - ünnepélyes díjátadó
keretén belül vehetik át az elismeréseket.

4.) A pályázatok forrásának biztosítása
Az „Élen a tanulásban , élen a sportban", valamint a „Kerület Kiváló Sportolója" pályázatokon
nyertes pályázók jutalmazására az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében kü lön keretet
(Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály sport tárgyú elismerések: 2.350 .000 Ft„ Cofog :
107060, Rovat: 05/51312) biztosított.
Kérem a tisztelt Kulturális Bizottságot, tárgyalja meg az előterj esztést , és döntsön a pályázatok
kiírásáról.
Budapest, 2020. augusztus i~ "

~
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Temafelelős:

Népjóléti és Intézményfelügyeleti

Főosztály

$.... . .... . . . . . ..15

...

2. Mellékletek:
1.
Élen a tanulásban , élen a sportban pályázat - pályázati ki írás - 2020
2.
Élen a tanulásban , élen a sportban pályázat - pályázati adatlap - 2020
3.
Élen a tanulásban , élen a sportban pályázat - adatvédelmi tájékoztató és hozzájáruló
nyilatkozat - 2020
4.
Kerület Kiváló Sportolója pályázat - pályázati kiírás - 2020
5.
Kerület Kiváló Sportolója pályázat - pályázati adatlap - 2020
6.
Kerület Kiváló Sportolója pályázat - adatvédelmi tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat 2020
3. Egyeztetésre megküldve:
4. Jegyzői láttamozás: 2020. augusztus ,f,G."
5. Háttéranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti

A láírás: ...
Főosztá lyon

~(\~... ~l.\Y.\_ ... ....... .. .. .. ... .. .

ta lálható.

6. Meghívandók:
Határozati javaslatok:
A Bizottság úgy dönt, hogy
(1) a(z) ... -... /2020. iktatószámú előterjesztés 1-3. számú mellé kletei szerinti tartalommal kiírj a a
2020. évi „Élen a tanulásban , élen a sportban" pályázatot.
Felelős :

polgármester
elfogadásra : 2020. szeptember 1., közzétételre az önkormányzat hon lapján 2020.
szeptember 4.
Határidő:

(2) a(z) ... - ... /2020. iktatószámú előterjesztés 4-6 . mellékletei szerinti tartalommal kiírj a a 2020.
évi „Kerület Kiváló Sportolója" pályázatot.
Felelős :

polgármester
elfogadásra: 2020. szeptember 1., közzétételre az önkormányzat honlapján 2020.
szeptember 4.
Határidő :

Jogszabályi hivatkozások:
a kerületi sportolói ösztöndíjról és egyéb sporttárgyú elismerések adományozásáról szóló
112019. (11.5.) önkormányzati rendelet 11 . § (2) bekezdés a), b) pontja;
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 312020. (II. 26.) önkormányzati rendelet
5. melléklete.

A határozati javaslatok elfogadásához
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XV. KERÜ LET
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Kulturális Bizottsága
a ... /2020. (.... .. )számú határozata alapján
„Élen a tanulásban, élen a sportban"
elnevezéssel pályázatot ír ki.
!PÁLYÁZATI KIÍRÁSI

1.

Pályázat célja:
A tanulás és a sport területén egyaránt kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok elismerése.

2.

Pályázati feltételek:
Pályázatot az a természetes személy nyújthat be , aki az alábbi feltételeknek megfelel :
2.1. A pályázó a pályázat benyújtási határidő napjától számítva Budapest Főváros XV.
kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén
legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik , emellett
életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakik.
2.2. A pályázó a 2019/2020-as nevelési évben köznevelési intézmény 5-13. évfolyamán
tanuló i jogviszonnyal rendelkezett.
2.3. A pályázó 2019/2020. nevelési év végén elért tanulmányi eredményének átlaga:
2.3.1
2.3.2

5-8. évfolyamon:
9-13. évfolyamon:

legalább 4.7 tized ,
legalább 4.5 tized .

A tanulmányi eredmény átlaga: a magatartás és a szorgalom jegyek kivételével , az
összes számmal meghatározott érdemjegy számtani átlaga. A tanulmányi eredmény
átlagát a tizedes jegy megállapításáig lehet elvégezni, kerekítés nem lehetséges.
2.4. A pályázó a 2019. június 16. és 2020. június 15. közötti időszakban a pályázat
felhívás 10. pontjában meghatározott sportágak valamelyikében - egyéni és/vagy
csapatversenyen - k iemelkedő sporteredményt ért el.
Kiemelkedő

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

sporteredmény meghatározása:

Budapesti diákolimpia döntőben elért 1. helyezés;
Országos diákolimpia döntőben elért 1-3. helyezés;
Országos sportági szakszövetség versenyrendszerében szereplő országos
versenyen elért 1-3. helyezés;
Országos sportági szakszövetség által elismert nemzetközi versenyen elért 13. helyezés;
Világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért 1-6. helyezés;
Olimpián történő részvétel.

A sporteredmények esetében kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a
továbbiakban : NOB) által elismert olimpiai és nem olimpiai sportágak vehetők
figyelembe !
A sporteredmények kizárólag a Budapesti Diáksport Szövetség , a Magyar Diáksport
Szövetség , vagy a pályázati kiírás 10. pontjában felsorolt országos sportági
szakszövetségek igazolásával (pecsét és aláírás) fogadhatóak el.
A veszélyhelyzet miatt befejezettnek nyilvánított bajnokságok esetében a befejezés
id őpontjában aktuáli s tabell a alapján kerülnek elfogadásra az eredmények.
2.5. A pályázó az „Élen a tanulásban , élen a sportban " és a „Kerület Kiváló Sportolója"
pályázatok közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot.

3.

Pályázat lebonyolításának rendje :

3.1 A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 5. (hétfő) 17.00 óra
3.2 A pályázatokat a Kulturális Bizottság bírálja el.
3.3 A pályázók értesítése a Kulturális Bizottság döntésétő l számított 30 napon belül
elektroniku s úton (a pályázati adatlapon megadott e-mail címre) történik meg.
4.

Pályázatí dokumentáció tartalma :

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap;
A személyes adatok kezelésérő l szóló „Hozzájáruló nyilatkozat" aláírt példánya;
A pályázó nevelési év végi bizonyítványának fénymásolata;
A pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány fénymásolata;
A pályázó adóazonosító jelének fénymásolata;
A Budapesti Diáksport Szövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, vagy a pályázati
kiírás 10. pontjában felsorolt országos sportági sza kszövetség igazolása az
adatlapon a 2019. június 16. és 2020. június 15. közötti i dőszakban elért
helyezés( ek) ről ;
4.7 A pályázó által elért sporteredményt igazoló dokumentum (pl.: Oklevél) fénym ásolata.
5.

Pályázat közzététele :

A pályázat az Önkormányzat honlapján (www.bpxv.hu/pályázatok) kerül meghirdetésre.
A pályázati adatlap beszerezhető a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és
Intézményfelügyeleti Főosztályán (a továbbiakban : NIF), valamint letö lth ető az
önkormányzat honlapjáról a pályázati kiírással együtt.
6.

Pályázatok benyújtása:

A pályázati adatlapot és a mellékleteket személyesen kell leadni a NIF Közművelődés i ,
Köznevelés és Sport osztályán egy példányban a Kulturá lis Bizottságnak címezve .
A
7.

határidőn

túl

beérkező

pályázatokat a Kulturális Bizottság elutasítja.

Hiánypótlás:

Hiányosan, vagy hibásan benyújtott pályázat esetén a pályázó elektronikus úton (a
pályázati adatlapon megadott e-mail címére) elküldött hiánypótlási felh ívást kap, amelynek
a kézbesítéstől számított 8 napon belül tehet eleget.
Amennyiben a pá lyázó a hiánypótlási felhívásnak
Kulturális Bizottság elutasítja.
8.

határidőre

nem tesz eleget, pályázatát a

Díjazás:

Minden pályázó díjazásban részesül , aki a pályázati felhívásban
kritériumoknak megfelel, és érvényes pályázatot nyújt be.

meghatározott

Az „Élen a tanu lásban, élen a sportban" pályázaton nyertes tanulók emlékplakett
tárgyjutalomban , valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesü lnek.
A támogatás összegét az Önkormányzat a döntést követő 45 napon belül egy összegben
folyósítja a nyertes pályázók részére .
A támogatás összege a beérkezett pályázatok számától
8.1 .
8.2.

függően :

általános iskolás (5-8. évfolyam) díjazottak esetében egyszeri maxi mum 40.000
(azaz neg yvenezer) forint;
középiskolás (9-13. évfolyam ) díjazottak esetében egyszeri maximum 50.000
(azaz ötvenezer) forint.

A pályázat nyertesei - a járványhelyzet alakulásának függvényében - ünnepélyes díjátadó
keretén belül vehetik át az elismeréseket.

9.

További információk:
A pályázati kiírásról további felvilágosítás kérhető a NIF Közművelődés i , Köznevelés és
Sport osztályán telefonon vag y ügyfélfogadási id őben személyesen Kis-Jakab Nóra vagy
Gremsperger Márton intézményfel ügyeleti és sportreferen stől.
E lé rhetőségek :

Telefon: 06-1 /305-3122
Cím :
XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. „A" épület, földszint 13-as szoba
10. NOB által elismert sportágak és a sporteredmények igazolására j ogosult országos
sportági szakszövetségek:

Sportág megnevezése

Elért sporteredmény
igazolására j ogosult szervezet

Sportág megnevezése

Elért sporteredmény
igazolására jogosult szervezet
Magyar Élet és Vízim entő
Szakszövetség

Amerikai futball

Magyar Amerikai Futball
Szövetség

Életmentés

Asztalitenisz Para asztalitenisz

Magyar Asztalitenisz
Szövetség

Eróemelés

Magyar

Erőeme lő

Evezés. Para evezés

Magyar

Evezős

Atlétika. Para atlétika

Autósport

Bandy

Baseball, sottball

Magyar Atlétikai Szövetség

Magyar Nemzeti Autósport
Szövetség

Fallabda

Magyar Bandy Szöv etség

Floorball

Magyar Országos Baseball és
Softball Szövetség

Frizbi (Flyingdisk)

Szövetség

Szövetség

Magyar Fallabda (Squash)
Szövetség

Magyar Floorball Szövets ég

Magyar Friz bi Országos
Sportági Szakszövetség

Biliárd

Magyar Biliárd Szövet ség

Gó

Magyar Gószövetség

Birkózils

Magyar Birkózó Szövetség

Golf

Magyar Golf Szövetség

Bob és szánkó (szkeleton)

Magyar Bo b és Szánkó
Szövetség

Bocc1a (paralimpia)

Magyar Para Boccla
Szövetség

Görkorcsolya

Magyar Országos
Görkorcsolya Szövetség

Bowlíng

Magyar Bowling és Teke
Szövetség

Gördeszka

Magyar Országos
Görkorc solya és Gördeszka
Szövets ég

Magyar Bridzs Szöv ets ég

Gyeplabda

Magyar Gyeplabda
Szakszö vetség

Magyar Búvár Szakszövetség

Hegymilszás, sportmászás

Magyar Hegy- és
SportmászóSzövetség

Cheer1eding

Magyar Cheer Szövetség

Horgász versenysport

Magyar Országos Horgász
Szövets ég

Cur1ing, Kerekesszékes curlmg

Magyar Curling Szövetség

Hullámlovaglás (surfing)

Magyar Hullámlovas és
Kitesurf Sportági
Szakszövetség

Bridge
Búvárkodás (Viz alatti sportok.
Uszonyos úszás, TáJékozódás1
búvárúszás, víz alatti hoki, rögbi. apnea)

Dáma

Darts
Díjlovaglás, Dljugratás, Military, Para
lovaglás, Fogathajtás, Lovastorna,
Távlovaglás. Western-reirnng

Dám aj átékosok
Magyarországi Szövetsége

Magyar Darts Szöv etség

Magyar Lov assport
Szövetség

Golyósport (Ratfa (bocsa), Lawn·bowls,
Lyonnaise)

Magyar Golyósportok
Szövetsége

liászat. Para íjászat

Magyar Íjász Szövetség

Jégkorong

Magyar Jégkorong Szövetség

Judo. Para judo

Magyar Judo Szövetség

Sportág megnevezése

Kajak-Kenu (gyorsasági, szlalom,
maratoni , Para). Sárkányhajó, Kajakpóló

Elért sporteredmény
igazolására jogosult szervezet
Magyar Kajak-kenu
Szövetség

Sportág megnevezése

Elért sporteredmény
igazolására jogosult szervezet

Röplabda (Ü lőröpl abda , Strandröplabda,
Hóröplabda)

Magyar Röplabda Szövetség

Magyar Karate
Szakszövetség

Sambo

Magyar Sambo Szövetség

Müvészkerékpár, Kerékpártabda. Trial
kerékpár, Downh1ll-Fourcross kerékpár,
Cyclo-cross kerékpár

Magyar Kerékpáros
Szövetség

Sakk

Magyar Sakkszövetség

Pályakerékpár, Országúti kerékpár,
BMX, Hegyikerékpár, Parakerékpar

Magyar Kerékpársportok
Szövetsége

Sumo

Magyar Sumo Szakszövetség

Karate

Kézilabda, Csorgölabda

K1ck-boksz

Korcsolya (Gyors, Röv1dpályás.
Szmkronkorcsolya, Mükorcsolya). Jégtánc,

Korfball

Magyar Kézilabda Szövetség

Sí (alpesi si, sífutás, freestyle, mogul,
északi összetett, siugrás). Silövészet,
(Biatlon), Para biatlon, Para alpesi sí

Magyar SI Szövetség

Magyar Kick-boksz
Szövetség

Snowboard, hódeszka

Magyar Snowboard
Szövetség

Magyar Országos
Korcsolyázó Szövetség

Sportlövészet. Para sportlövészet

Magyar Sportlövők
Szövetsége

Magyar Korfball Szövetség

Súlyemelés

Magyar Súlyem e lő Szövetség

Kosárlabda (FIBA 3•3 Kerekesszékes)

Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége

Szinkronúszás

Kötélhúzás

diákolimpia esetén: Magyar
Diáksport Szövetség

Szkander

Magyar Szkander Szövetség

Szörf

Magyar Szörf Szövetség

Krikett

Kutyás futás (canicross), kerékpározás
(b1ke1örnmg), rollerezés (dogscooter)

Labdarúgás

Lég1sportok

Motorcsónak

Motoros viz1sport
Motorsport (Gyorsasági, Enduro.
Motocross. Old timer, Quad, salakmolor,
Stunt riding, Supermoto, Trial, Dragb1ke)

Magyar Krikett Szövet ség

Magyar Szinkronúszó
Szövetség

Magyar Kutyasport
Szövetség

Taekwondo, Patra taekwondo

Magyar Taekwondo
Szövetség

Magyar Labdarúgó
Szövetség

TáJékozódási futás

Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség

Tánc

Magyar Táncsport
Szakszövetség

Magyar

Repülő

Szövetség

Magyar Motoros Vizisport
Szövetség, Magyar
Motorcsónak Szövetség
Magyar Jet-ski Szövetség

Magyar Motorsport
Szövetség

Tenisz. Kerekesszékes tenisz

Magyar Tenisz Szövetség

Tha1box (Muaytha1)

Magyar Muaythai Sportági
Országos Szakszövetség

Tollaslabda

Magyar Tollaslabda
Szövetség

Torna (Aerobik. Akrobatika. Torna.
RSG , Gumiasztal) Trampolin (szinkron,
dupla mmitramp, akrobatikus ugrás)

Müugrás

Magyar MOugró
Szakszövetség

Netball (hálólabda)

diákolimpia esetén: Magyar
Diáksport Szövetség

Triatlon, Para triatlon

Magyar Triatlon Szövetség

Ökölvívás

Magyar Ökölvívó
Szakszövetség

Úszás, Nyiltv1Z1 úszás, Para Úszás

Magyar Úszó Szövetség

Vitorlázás

Magyar Vitorlás Szövetség

Vivás, Kerekesszékes vívás

Magyar Vlvó Szövetség

Vízilabda

Magyar Vízilabda Szövetség

öttusa

Magyar öttusa Szövetség

Para erőemelés (paralimpia)

Magyar

Pelota

Erőemelő

Szövetség

diákolimpia esetén: Magyar
Diáksport Szövetség

Magyar Torna Szövetség

Pétanque

Magyar Pétanque Szövet ség

Vízisí és wakeboard

Magyar Vlzisl és Wakeboard
Szövetség

Rögbi, Kerekesszékes rögbi

Magyar Rögbi Szövetség

Wushu

Magyar Tradicionális KungFu és Wushu Szakszövetség
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XV. KERÜLET
Budapest Főváros XV. kerü leti Önkormányzat
Kulturális Bizottság

„Élen a tanulásban, élen a sportban" pályázat - 2020.
!PÁLYÁZATI ADATLAP!

Pályázó adatai
Név:
Anyja neve:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Levelezési cím:
Születési hely,

id ő :

Adóazonosító jel:
Számlavezető bank neve és bankszámlaszám
(kiskorú esetében szülő ):

Telefonszám (kiskorú esetében
E-mail cím (kiskorú esetében

szülő) :

szülő) :

Köznevelési intézmény adatai (2019/2020. nevelési év)
Név:
Cím:
Igazgató neve:
Testnevelő

tanár neve:

Évfolyam/osztály (2019/2020. nevelési év):
Tanulmányi átlag (2019/2020 . nevelési év vége)

1

:

Sporttevékenységgel kapcsolatos adatok
Sportegyesület neve:
Sportegyesület címe:
Sportág megnevezése :
Edző(k)

neve:

Edző(k) elérhetősége

1

(telefonszám, e-mail cím) :

Magatartás és szorgalom nélkül. A tanulmányi eredmény átlagát a tizedes i egy megállapításáig lehet elvégezni. kerekités nem lehetséges

Elért sporteredmény(ek)
a 2019. június 16. és 2020. június 15. közötti

időszakban

Budapesti diákolimpia (1 . hely)
időpont

verseny megnevezése

helyszín

eredmény

Országos diákolimpia (1-3. hely)
időpont

verseny megnevezése

helyszín

Országos sportági szakszövetség versenyrendszerében
verseny megnevezése

időpont

szereplő

eredmény

országos verseny (1-3. hely)

helyszín

eredmény

Országos sportági szakszövetség által elismert nemzetközi verseny (1-3. hely)
verseny megnevezése

időpont

helyszín

helyszín

Európa-bajnokság (1-6. hely)
verseny megnevezése

id őpont

helyszín

helyszín

Világbajnokság (1-6. hely)
verseny megnevezése

időpon t

helyszín

eredmény

Olimpiai részvétel
verseny megnevezése

időpon t

eredmény

helyszín

A pályázó által elért sporteredmény(eke)t
feltüntető weboldal(ak) címe(i):

Sporteredmények igazolása:

Budapesti Diáksport Szövetség
(aláírás, bélyegző)

Magyar Diáksport Szövetség
(aláírás , bélyegző)

Országos sportági
szakszövetség
(a láírás, bélyegző)

A sporteredmények igazolására kizárólag a pá lyázati adatlapon van le hetőség . Az igazolás kritériuma az
eredményt igazoló szövetség ké pviselőjének aláírása . valamint a szövetség hivatalos pecsétje!
A lulírott kijelentem , hogy hozzájáru lok az adatlapon közölt adatoknak az elbíráláshoz szükséges
2
nyilvántartásához és a feldolgozásához.
Budapest, 2020 . „„. „. „. „. „." „„ . „ ."
pályázó aláírása
szülő/gondviselő
2

18 év alatt

szülői/gondviselői hozzájárulás szükséges

aláírása
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XV. KERÜLET
Bud apest Fővá ros XV. kerületi Önkormányzat
Kulturális Bizottság
„ Élen a tanulásban , élen a sportban " pályázat - 2020.

~DATVEDELMITÁJ~KOZTAT~
az „ Élen a tanulásban , élen a sportban " pályázat elbírálása során megvalósuló
adatkezelésről

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő
ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint a bejelentőket , érdeklődőket , ké relmezőket és egyéb
harmadik személyeket, hogy a személyes adataikat - így különösen nevüket, címüket,
elérhetőségi és igazolvány adataikat - az Európai Unió Parlament és Tanács 2016/679.
számú Álta lános Adatvédelmi Rendeletének 6. cikk. (1 ) bekezdés e) pontja alapján, az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett fela dat
végrehajtása célj ából kezeli.
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala az Eu rópai
Parlament és a Tanács (EU) 20 16/679. számú rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő véde l méről és az ilyen adatok szabad
áram lásáról (Általános Adatvédelm i Rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírása i szerint
ezúton nyújt tájékoztatást a kerületi sportolói ösztöndíjról és egyéb sporttárgyú elismerések
elbírálása során az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről.
A Hivatal, mint adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei :
Név:
Budapest Főváros XV. Kerü let Önkormányzata és Polgármesteri
Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
Cím:
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3„
Honlap:
www.bpxv.hu ,
E-mail cím :
info@bpxv.hu
Telefonszám:
+36 1 305 3100,
Képviseli:
dr. Filipsz Andrea jegyző
Az adatkezelés célja és kezelt adatok köre:
A pályázati eljárás során az ügyfél által benyújtott pályázat elbírálása, és a pályázat alapján
a Hivatal döntésének meghozatala, valamint a támogatás folyósítása a kerületi sportolói
ösztöndíjjal és egyéb sporttárgyú elismerések adományozásával kapcsolatos ügyekben.
A kerületi sportolói ösztöndíjról és egyéb sporttárgyú elismerések adományozásáról szóló
1/2019. (11.5.) önkormányzati rendeletben meghatározott ösztöndíj és egyéb elismerés csak
megfele l ő eljárást követően adományozható, ezért a Hivatal a GDPR előírásai szerint kezeli
az abban meghatározott személyes adatoknak m in ősü lő adatokat.
Az adatkezelés jogalapja :
A GDPR 6. cikk (1) e) pont szerinti az adatkeze lőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtás teljesítése, valamint a Budapest
Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 1/2019. (11.5.) önkormányzati rendelet
8. § (4) bekezdés.
Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási m ű velet megjelölése:
A Hivatal az adatkezelési folyamatba adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére , a megjelölt
jogalappal kerül továbbításra:
Az adatok harmadik fél részére továbbításra nem kerülnek . A személyes adatokat a
pályázati eljá rásban résztvevők ismerhetik meg.
A személyes adatok tárolásának időtartama (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai):
A szemé lyes adatok tárolásának időtartama az adatvédelemre irányadó jogszabályok
szerinti határidő .
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintett jogok:
A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési le hetőségekkel élhet:

- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről ,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az
azokkal elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége ,
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
- tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
A Hivatal törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által
meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható,
érthető , könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen .
Kére lmét

elsősorban

írásban terjesztheti be a Hivatalnak a jelen tájékoztatóban feltüntetett
Amennyiben ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága
igazolását követően a Hivatal erre felhatal mazott munkatársa a tájékoztatást szóban is
megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden
más esetbe n az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétő l számított 25
napon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosa n. Ezt a hatá ridőt maximum további
két hónappal hosszabbíthatjuk meg , ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt
kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem kéz h ezvételétő l szám ított 25 napon belül,
elektronikus úton tájékoztatjuk.
elérhetőségen.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy
jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a
Nemzeti Adatvédelm i és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.
A Hatóság elérhetőségei :
Név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:
1125 Budapest. Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím :
1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:
+36-1/391-1400
Fax:
+36-1/391 -1410
E-mail :
ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:
http://www.naih .hu

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelm i és Információszabadság
Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság , ha előbb az
adatkeze l őhöz , esetünkben tehát Hivatalunkhoz ford ult, de nem intézkedtünk a kérelmére
vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi
tisztviselő n kkel vegye fel a kapcsolatot.

v.

XV. KERÜLET
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Kulturális Bizottság
„Élen a tanulásban, élen a sportban" pályázat - 2020.
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséhez

Alulírott ...... ....... .. .... ... ... .... .. ......
(név),... ..... .
„ ...
(szül. hely és idő) az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi
Rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának
előírásai alapján nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalához benyújtott pályázati anyagommal kapcsolatban hozzájárulásomat
adom a pályázat elbírálásához szükséges személyes adataim megismeréséhez és
kezeléséhez az „Élen a tanulásban , élen a sportban" pályázati eljárásban résztvevők
számára.
„

. .. ... . ...... . .. .

„

. .. . ...•...•..•••••• „

•••••. . ..•

A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem , hogy a hozzájárulásom önkéntes alapú
és bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét és célhoz kötöttségét.

Kijelentem , hogy a kezelt adataim körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati
az Adatkezelési Tájékoztatóból megismertem.

lehetősége imet

Budapest, 2020. ,„ .. ... .... . .... "„ .... .. "

Pályázó aláírása

Szülő/törvényes képviselő aláírása
(Kiskorú gyermek esetében szükséges)

A(z) _ -__/2020. iktatószámú

előterjesztés

4. számú melléklete
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XV. KERÜLET
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Kulturális Bizottsága
a .../2020. ( ..... .) számú határozata alapján

„Kerület Kiváló Sportolója"
elnevezéssel pályázatot ír ki .

!PÁLYÁZATI KIÍRÁSI

1.

Pályázat célja:

A sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok elismerése.
2.

Pályázati feltételek:
Pályázatot az a természetes személy nyújthat be, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
2.1. A pályázó a pályázat benyújtási határidő napjától számítva Budapest Főváros XV.
kerületi Önkormányzat (a továbbiakban : Önkormányzat) közigazgatási területén
legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, emellett
életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakik.
2.2. A pályázó köznevelési intézményben tanulói , vagy felsőoktatási intézményben
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
2.3. A pályázó 1999. január 1. és 2009. december 3 1. között született .
2.4. A pályázó a 2019. október 1. és 2020. szeptember 30. közötti időszakban a pályázat
felhívás 10. pontjában meghatározott sportágak valamelyikében - egyéni és/vagy
csapatversenyen - kiemelkedő sporteredményt ért el.
Kiemelkedő

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

sporteredmény meghatározása:

Országos diákolimpia döntőben elért 1-3. helyezés;
Országos Magyar Bajnokságon elért 1-3. helyezés;
Országos sportági szakszövetség által elismert nemzetközi versenyen elért 13. helyezés;
Világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért 1-6. helyezés;
Olimpián történő részvétel.

A sporteredmények esetében kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a
továbbiakban : NOB) által elismert olimpiai és nem olimpiai sportágak vehetők
figyelembe!

A sporteredmények kizárólag a Magyar Diáksport Szövetség, vagy a pályázati kiírás
10. pontjában felsorolt országos sportági szakszövetségek igazolásával (pecsét és
aláírás) fogadhatóak el!
A veszélyhelyzet miatt befejezettnek nyilvánított bajnokságok esetében a befejezés
időpontjában aktuális tabella alapján kerülnek elfogadásra az eredmények.
2.5. A pályázó az „Élen a tanulásban , élen a sportban" és a „Kerület Kiváló Sportolója"
pályázatok közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot.

3.

Pályázat lebonyolításának rendje:
3.1 A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 5. ( hétfő) 17.00 óra
3.2 A pályázatokat a Kulturális Bizottság bírálja el.
3.3 A pályázók értes ítése a Kulturál is Bizottság d ö ntésétől számított 30 napon belül
elektronikus úton (a pályázati adatlapon megadott e-mail címre) történik meg.

4.

Pályázati dokumentáció tartalma:
4 .1 Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap;
4.2 A 2020/2021. nevelési-oktatási évre vonatkozó tanulói vagy hallgatói jogviszony
igazolás;
4 .3 A személyes adatok kezeléséről szóló „Hozzájáruló nyilatkozat" aláírt példánya;
4.4 A pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány fénymásolata ;
4.5 A pályázó adóazonosító jelének fénymásolata;
4.6 A Magyar Diáksport Szövetség, vagy a pályázati kiírás 10. pontjában felsorolt
országos sportági szakszövetség ig azolása az adatlapon a 2019. október 1. és 2020.
szeptember 30. közötti időszakban elért helyezés (ek) ről ;
4 .7 A pályázó által elért sporteredményt igazoló dokumentum fénymásolata .

5.

Pályázat közzététele :
A pályázat az Önkormányzat honlapján (www.bpxv.h u/pá lyázatok) kerül meghirdetésre.
A pályázati adatlap beszerezhető a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és
Intézményfelügyeleti Főosztályán (a továbbiakban: NIF), valamint letölthető az
önkormányzat honlapjáról a pályázati kiírással együtt.

6.

Pályázatok benyújtása:
A pályázati adatlapot és a mellékleteket személyesen kell leadni a NIF Közművelődési ,
Köznevelés és Sport osztályá n egy példányban a Kulturális Bizottság nak címezve.
A

7.

határidőn

túl

beérkező

pályázatokat a Kulturális Bizottság elutasítja .

Hiánypótlás:
Hiányosan, vagy hibásan benyújtott pályázat esetén a pályázó elektronikus úton (a
pályázati adatlapon megadott e-mail címére) elküldött hiánypótlási felhívást kap, amelynek
a kézbesítéstől számított 8 napon belül tehet eleget.
Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak
Kulturális Bizottság elutasítja.

8.

határidőre

nem tesz eleget, pályázatát a

Díjazás:
Minden pályázó díjazásban részesül, aki a pályázati
kritériumoknak megfelel, és érvényes pá lyázatot nyújt be.

felhívásban

meghatározott

A „Kerület Kiváló Sportolója" pályázaton nyertes tanulók emlékplakett tárgyjutalomban ,
valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesülnek .
A támogatás összegét az Önkormányzat a döntést követő 45 napon belül egy összegben
fol yósítja a nyertes pályázók részére.
A támogatás összege a beérkezett pályázatok számától függően a kie melkedő
sporteredmény elérése esetén egyszeri maximum 25.000 (azaz huszonötezer) forint .
A pályázat nyertesei - a járványhelyzet alakulásának függvényében - ünnepélyes díjátadó
keretén belül vehetik át az elismeréseket.
9.

További információk:
A pályázati kiírásról további felvilágosítás kérhető a NIF Közművelődési , Köznevelés és
Sport osztályán telefonon vagy ügyfélfogadási időben személyesen Kis-Jakab Nóra vagy
Gremsperger Márton intézményfelügyeleti és sportreferenstől.
Elérhetőségek :

Telefon : 06-1 /305-3122
Cím:
XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. „A" épület, földszint 13-as szoba

10. NOB által elismert sportágak és a sporteredmények igazolására jogosult országos
sportági szakszövetségek:

Sportág megnevezése

Elért sporteredmény
igazolására jogosult szervezet

Sportág megnevezése

Elért sporteredmény
igazolására jogosult szervezet

Amerikai futball

Magyar Amerikai Futball
Szövetség

Eröemelés

Magyar Erőemelő Szövetség

Asztalitenisz, Para asztalitenisz

Magyar Asztalitenisz
Szövetség

Evezés. Para evezés

Magyar Evezős Szövetség

Atlétika, Para atlétika

Autósport

Bandy

Baseball. softball

Magyar Atlétikai Szövetség

Fallabda

Magyar Nemzetl Autósport
Szövetség

Floorball

Magyar Bandy Szövetség

Magyar Országos Baseball és
Softball Szövetség

Biliárd

Magyar Biliárd Szövetség

Birkózás

Magyar Birkózó Szövetség

Frizbi (Flyingd1sk)

Magyar Fallabda (Squash)
Szövetség
Magyar Floorball Szövetség

Magyar Frizbi Országos
Sportági Szakszövetség

Gó

Magyar Gószövetség

Golf

Magyar Golf Szövetség

Golyósport (Rafia (bocsa), Lawn-bowts,
Lyonnaise)

Magyar Golyósportok
Szövetsége

Bob és szánkó (szkeleton)

Magyar Bob és Szánkó
Szövetség

Görkorcsolya

Magyar Országos
Görkorcsolya Szövetség

Boccia (paralimpia)

Magyar Para Boccia
Szövetség

Gördeszka

Magyar Országos
Görkorcsolya és Gördeszka
Szövetség

Bowting

Magyar Bowllng és Teke
Szövetség

Gyeplabda

Magyar Gyeplabda
Szakszövetség

Magyar Bridzs Szövetség

Hegymászás, sportmászás

Magyar Hegy- és
SportmászóSzövetség

Magyar Búvár Szakszövetség

Horgász versenysport

Magyar Országos Horgász
Szövetség

Cheerteding

Magyar Cheer Szövetség

Hullámlovaglás (surfing)

Magyar Hullámlovas és
Kltesurf Sportági
Szakszövetség

Curt1ng, Kerekesszékes cur1ing

Magyar Curting Szövetség

Íjászat, Para íjászat

Magyar Íjász Szövetség

Jégkorong

Magyar Jégkorong Szövetség

Judo, Para j udo

Magyar Judo Szövetség

Bridge
Búvárkodás (Víz alatti sportok,
Uszonyos úszás. Tájékozódási
búvárúszás, viz alatti hoki, rögbi. apnea)

Dáma

Dámajátékosok
Magyarországi Szövetsége

Darts

Magyar Darts Szövetség

Dijlovaglás. Díjugratás, Military, Para
lovaglás, Fogathajtás, Lovastorna.
Távlovaglás, Western-reining
Életmentés

Magyar Lovassport
Szövetség
Magyar Élet és Vizlmentő
Szakszövetség

Kajak-Kenu (gyorsasági, szlalom,
maratoni, Para), Sárkányhajó, Kajakpóló

Karate

Magyar Kajak-kenu
Szövetség
Magyar Karate
Szakszövetség

Sportág megnevezése

Elért sporteredmény
igazolására jogosult szervezet

Sportág megnevezése

Elért sporteredmény
igazolására jogosult szervezet

Müvészkerékpár, Kerékpárlabda, Trial
kerékpár, Downhíll-Fourcross kerékpár.
Cyclo-cross kerékpár

Magyar Kerékpáros
Szövetség

Sambo

Magyar Sambo Szövetség

Pályakerékpár, Országúti kerékpár.
BMX, Hegyikerékpár, Parakerékpár

Magyar Kerékpársportok
Szövetsége

Sakk

Magyar Sakkszövetség

Sumo

Magyar Sumo Szakszövetség

Kézilabda, Csörgölabda

Kick-boksz

Korcsolya (Gyors, Rövidpályás.
Szinkronkorcsolya, Múkorcsolya). Jégtánc,

Korfball

Magyar Kézilabda Szövetség

Magyar Kick-boksz
Szövetség
Magyar Országos
Korcsolyázó Szövetség

Magyar Korfball Szövetség

Sí (alpesi sí. sífutás, freestyle. mogul,
északi összetett. síugrás). Sílövészet,
(Biatlon). Para biatlon. Para alpesi sí
Snowboard. hódeszka

Magyar Snowboard
Szövetség

Sportlövészet. Para sportlövészet

Magyar Sportlövők
Szövetsége

Kosárlabda (FIBA 3·3, Kerekesszékes)

Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége

Súlyemelés

Kötélhúzás

diákolimpia esetén: Magyar
Diáksport Szövetség

Szinkronúszás

Krikett

Kutyás futás (canicross), kerékpározás
(bikeiörning), rollerezés (dogscooter)

Labdarúgás

Légisportok

Motorcsónak

Motoros vizisport
Motorsport (Gyorsasági, Enduro.
Motocross. Old timer. Quad, salakmotor,
Stunt riding, Supermoto, Trial, Dragbike)

Magyar Krikett Szövetség

Magyar Sí Szövetség

Magyar Súlyemelő Szövetség

Magyar Szinkronúszó
Szövetség

Szkander

Magyar Szkander Szövetség

Magyar Kutyasport
Szövetség

Szörf

Magyar Szörf Szövetség

Magyar Labdarúgó
Szövetség

Taekwondo, Patra taekwondo

Magyar Taekwondo
Szövetség

Tájékozódási futás

Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség

Tánc

Magyar Táncsport
Szakszövetség

Magyar

Repülő

Szövetség

Magyar Motoros Vizisport
Szövetség, Magyar
Motorcsónak Szövetség
Magyar Jet -ski Szövetség

Tenisz, Kerekesszékes tenisz

Magyar Tenisz Szövetség

Magyar Motorsport
Szövetség

Tha1box (Muaythai)

Magyar Muaythai Sportági
Országos Szakszövetség

M ű ugrás

Magyar Műugró
Szakszövetség

Tollaslabda

Magyar Tollaslabda
Szövetség

Netball (hálófabda)

diákolimpia esetén : Magyar
Diáksport Szövetség

Ökölvívás

Magyar Ökölvívó
Szakszövetség

Torna (Aerobik, Akrobatika, Torna.
RSG. Gumiasztal) Trampolin (szinkron,
dupla minitramp, akrobatikus ugrás)

Magyar Torna Szövetség

Triatlon. Para triatlon

Magyar Triatlon Szövetség

ö ttusa

Magyar Öttusa Szövetség

Úszás, Nyiltvizi úszás, Para Úszás

Magyar Úszó Szövetség

Para e rőemelés (paralimpia)

Magyar Erőemelő Szövetség

Vitorlázás

Magyar Vitorlás Szövetség

Vívás, Kerekesszékes v ívás

Magyar Vívó Szövetség

Magyar Vízilabda Szövetség

Pelota

diákolimpia esetén: Magyar
Diáksport Szövetség

Pétanque

Magyar Pétanque Szövetség

Vízilabda

Rögbi, Kerekesszékes rögbi

Magyar Rögbi Szövetség

Vízisí és wakeboard

Magyar Vízisí és Wakeboard
Szövetség

Magyar Röplabda Szövetség

Wushu

Magyar Tradic ionális KungFu és Wus hu Szaks zövetség

Röplabda (Ülöröplabda, Strandröplabda,
Hóröplabda)

A(z) _ -_ _/2020. iktatószámú

előterjesztés
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XV. KERÜLET
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Kultu rális Bizottság

„Kerület Kiváló Sportolója" pályázat - 2020.

!PALYÁZATI ADATLAP!

Pályázó adatai
Név:
Anyja neve:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Levelezési cím:
Születési hely,

idő :

Adóazonosító jel:
Számlavezető bank neve, bankszámlaszám
(kiskorú esetében szülő) :

Telefonszám (kiskorú esetében
E-mail cím (kiskorú esetében

szülő):

szülő):

Köznevelési/felsőoktatási

intézmény adatai (2019/2020. nevelési év)

Név:
Cím:
Igazgató/Rektor neve:
Testneve lő

tanár neve:

Évfolyam/osztály (2019/2020 . nevelési év):

Sporttevékenységgel kapcsolatos adatok
Sportegyesület neve:
Sportegyesület címe:
Sportág megnevezése:
Edző(k)

neve:

Edző(k) elérhetősége

(telefonszám, e-mail cím):

Elért sporteredmény(ek)
a 2019. október 1. és 2020. szeptember 30. közötti

időszakban

Országos diákolimpia (1 -3. hely)
időpont

verseny megnevezése

helyszín

eredmény

Országos Magyar Bajnokság (1-3. hely)
időpont

verseny megnevezése

helyszín

eredmény

Országos sportági szakszövetség által elismert nemzetközi verseny (1-3. hely)
verseny megnevezése

időpont

helyszin

eredmény

Európa-bajnokság (1-6. hely)
verseny megnevezése

időpont

helyszín

helyszín

Világbajnokság (1-6. hely)
verseny megnevezése

időpont

helyszín

eredmény

Olimpiai részvétel
verseny megnevezése

idő pont

helyszín

eredmény

A pályázó által elért sporteredmény(eke)t
feltüntető weboldal(ak) címe(i):

Sporteredmények igazolása:

Magyar Diáksport Szövetség
(aláírás, bé l yegző)

Országos sportági szakszövetség
(aláírás, bélyegző)

A sporteredmények igazolására kizárólag a pályázati adatlapon van lehetőség. Az igazolás kritériuma az
eredményt igazoló szövetség képviselőjének aláírása , valamint a szövetség hivatalos pecsétje!
Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok az adatlapon közölt adatoknak az elbíráláshoz szükséges
1
nyilvántartásához és a feldolgozásához.
Budapest, 2020. „ ....... ...... .. " „ ...... "
pályázó aláírása

szülő/go ndvi sel ő
1

18 év alatt szulö1/gondv1selö1hozzájárulás szükséges

aláírása

A(z) _ -__/2020. iktatószámú elöterjesztés 6. számú melléklete.

\f
XV. KERÜLET
Budapest Főváros XV. kerü leti Önkormányzat
Kulturális Bizottság

„Kerület Kiváló Sportolója" pályázat - 2020.

~DATVEDELMITÁJEKOZTATtj
az „Kerület Kiváló Sportolója" pályázat elbírálása során megvalósuló

adatkezelésről

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő
ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint a bejelentőket , érdeklődőket , kérelmezőket és egyéb
harmadik személyeket, hogy a személyes adataikat - így kü lönösen nevüket, címüket,
elérhetőségi és igazolvány adataikat - az Európa i Unió Parlament és Tanács 2016/679 .
számú Általános Adatvédelmi Rendeletének 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja alapján , az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtása céljából kezeli.
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivata la az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 . számú rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) előí rásai szerint
ezúton nyújt tájékoztatást a kerületi sportolói ösztöndíjról és egyéb sporttárgyú elismerések
elbírálása során az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényrő l.

A Hivatal, mint
Név:
Cím :
Honlap:
E-mail cím:
Telefonszám :
Képviseli:

adatkezelő

pontos megnevezése, elérhetőségei:
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri
Hivatal (továbbiakban : Hivatal)
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.,
www.bpxv.hu,
info@bpxv.hu
+36 1 305 3100 ,
dr. Filipsz Andrea jegyző

Az adatkezelés célja és kezelt adatok köre :
A pályázati eljárás során az ügyfél által benyújtott pályázat elb irálása , és a pályázat alapján
a Hivatal döntésének meghozatala, valamint a támogatás folyósítása a kerületi sportolói
ösztöndíjjal és egyéb sporttárgyú elismerések adományozásával kapcsolatos ügyekben .
A kerületi sportolói ösztöndíjról és egyéb sporttárgyú elismerések adományozásáról szóló
1/2019. (11 .5.) önkormányzati rendeletben meghatározott ösztöndíj és egyéb elismerés csak
megfelelő eljárás követően adományozható , ezért a Hivatal a GDPR előírásai szerint kezeli
az abban meghatározott személyes adatoknak minősülő adatokat.
Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) e) pont szerinti az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtás teljes ítése , valamint a Budapest
Főváros XV. kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota 1/2019. ( 11.5.) önkormányzati rendelet
8. § (4) bekezdés .
Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:
A Hivatal az adatkezelési folyamatba adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére , a megjelölt
jogalappal kerül továbbításra:
Az adatok harmadik fél részére továbbításra nem kerülnek. A személyes adatokat a
pályázati eljárásban résztvevők ismerhetik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai):
A személyes adatok tárolásának időtartama az adatvédelemre irányadó jogszabályok
szerinti határidő.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintett jogok:
A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről ,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az
azokkal elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége,
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását ,
- tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen .
A Hivatal törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által
meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható,
érthető , könnyen hozzáférhető , világos és közérthető legyen.
Kérelmét

elsősorban

írásban terjesztheti be a Hivatalnak a jelen tájékoztatóban feltüntetett
elérhetőségen. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága
igazolását követően a Hivatal erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is
megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden
más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított 25
napon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan . Ezt a határidőt maximu m további
két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt
kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül,
elektronikus úton tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére , vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy
jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

A Hatóság elérhetőségei:
Név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:
1125 Budapest. Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím :
1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon :
+36-1/391-1400
Fax:
+36-1 /391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:
http://www.naih.hu
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az
adatkezelőhöz, esetünkben tehát Hivatalunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére
vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi
tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot.

V,
XV. KERÜLET
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Kulturális Bizottság
„Kerület Kiváló Sportolója" pályázat - 2020 .
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséhez

Alulírott .. ...... . ...... ..... .... ... ........ ... ... ... ........ .... (név), ..... .. .... .... ... .... .. ... ... .... ... .... ..... ..
(szül. hely és idő) az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi
Rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának
előírásai alapján nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalához benyújtott pályázati anyagommal kapcsolatban hozzájárulásomat
adom a pályázat elbírálásához szükséges személyes adataim megismeréséhez és
kezeléséhez az „Kerület kiváló sportolója" pályázati eljárásban résztvevők számára.

A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom önkéntes alapú
és bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét és célhoz kötöttségét.

Kijelentem , hogy a kezelt adataim körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati
lehetőségeimet az Adatkezelési Tájékoztatóból megismertem.

Budapest, 2020. „ ....... ........ " „ ..... . "

Pályázó aláírása

Szülő/törvényes képviselő aláírása
(Kiskorú gyermek esetében szükséges)

