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Előterjesztés 

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -
2018. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos 

döntésre 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról előírásai alapján a Nyíregyházán működő és 
sporttevékenységet folytató szervezetek 2018. január 31-ig adhatták le a 2018. évre vonatkozó 
működési támogatási kérelmeiket a Bizottság felé az Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre 
vonatkozóan. 

A támogatási eljárás előírásait a városi sportrendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely alapján 
kizárólag a Támogatási kérelem adatlapon benyújtott kérelmek kerülhetnek elbírálásra. Pozitív 
elbírálás és hiányzó dokumentum esetén, a szerződéskötést megelőzően egyszeri hiánypótlás 
keretében, a felszólítást követő 15 napon belül a hiányzó dokumentumot be kell nyújtania a 
támogatásban részesült szervezetnek. 

A kérelmekkel kapcsolatos döntés meghozatala a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés 
meghozatalát segítve, a beérkezett kérelmeket az előterjesztés 1. számú mellékletében megtalálható 
táblázatban összesítettük, mely elkészítésében a Bizottság 3 tagjából álló munkabizottság is részt vett. 
A támogatási összegek munkabizottság által javasolt felosztása Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 1/2018.(1.26.) önkormányzati rendelete 16. sz. mellékletének keretöszege alapján a 
városi sportrendelet adott sportcélra vonatkozó előírásai alapján történt. 

A kérelmeket a nagy mennyiségre való tekintettel nem töltöttük fel, a bizottsági ülésen megtekinthetők. 

Kérjük a tisztelt Bizottságot előterjesztésünk határozat-tervezete alapján a kérelmekkel kapcsolatos 
döntés meghozatalára. 

Nyíregyháza, 2018-02-15 

~ ~ J 
LovanyiAgnes 
helyettes kabinetvezetőL 

WWW.NVIREC.VHAZA.HU 
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Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

.„/2018. (11.20.) számú 
h a t á r o z a t-t e r v e z e te 

2018. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos 
döntésről 

A Bizottság 

az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei 
megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés ál tal 
biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: 

támogatja a határozat melléklete alapján az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása 
keretre beérkezett kérelmeket. 

Nyíregyháza, 2018. II. 20. 

A határozatot kapják: 

1./ címzetes Főjegyző 

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra 

4./ Irattár 

e~. \__/ / N Y Í R E G Y H Á Z A 

Halkóné dr. Rudolf Éva 

a Bizottság elnöke 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 



1. számú melléklet a PKAB/l 08-15/2018. számú előterjesztéshez 

Egyéb csapat és egyéni sportágak: 10.500.000,-

Ügyiratszám Kérelmező neve Kérelem Kérelemben Igényelt összeg A 2017-ben Támogatás 
megfelelése a támogatásként felhasználásának felhasználásban kapott javasolt összege, 
formai igényelt összeg célja, költségterv érintettek önkormányzati megjegyzés 
követelményeknek száma sportcélú 

támogatás 
össze2e 

PKAB/108- Nyíregyházi Teke megfelelő űrlap 2.000.000,- Szuperligában 36 fö 1.100.000,- 1.200.000,-
1/2018. Klub szerep lő felnőtt, /utánpótlás korú 

csatolva: ifjúsági és serdülő 10 fö 
bírósági kivonat, teke csapat működési (2 szakember) 
adóigazolás, kiadásainak 

önerő igazolása, támogatása. 

a láírási címpéldány - eszközbeszerzés: 
440.000,-
- utazás 1.580.000,-
- nevezés 655.000,-
- MATESZ díjak 
170.000,-
- étkezés 440.000,-
- pályabérlet 
360.000,-
Ö: 3.645 .000,-

PKAB/108- Tai-Qi Boxing megfelelő űrlap 970.000,- Az egyesület 50 fő 400.000,- 400.000,-
2/2017. Harcművészeti SE felkészülési és /utánpótlás korú 

csatolva: versenyeztetési 30 fó 

adóigazolás kiadásainak (5 szakember) 

bírósági kivonat megsegítésére. 

aláírási - terembérlet 

címpéldány, 
220.000,-

önerő nyilatkozat 
- nevezés 250.000,-
- szállás, utazás 
450.000,-
- edzőtábor 350.000,-
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1. számú melléklet a PKAB/108-15/2018. számú e lőterjesztéshez 

Ö: 1.270.000,-
PKAB/108- Nyíregyházi Polgári megfelelő űrlap 1.000.000,- Az egyesület 11 2 f'ó 600.000,- 750.000,-
3/2017. Lövész Egyesület utánpótlás korú /utánpótlás korú 

csatolva: versenyzőinek 72 fő 
bírósági kivonat, országos (3 szakember) 
aláírási címpéldány bajnokságban va ló 
adóigazolás eredményes szereplés 
önerő igazolása költségeire: 

- léglőszer, lől ap, 
lőszer, pisztoly 
vásárlása 1.180.000,-
- személyi költségek 
900.000,-
- nevezés 60.000,-
- utazás 100.000,-
Ö: 2.240.000,-

PKAB/108- G. Focisuli SE megfelelő űrlap 8.000.000,- NB Ill-ban versenyző 223 fő 0,- (nem 0-
' 

4/2018. Nyíregyháza-Oros U 19, U 17 csapatok és /utánpótlás korú pályáztak 
csatolva: egyéb 212 fő korábban) NBill. nem 
bírósági kivonat, bajnokságokban ( 11 szakember) finanszírozható 
aláírási címpéldány szereplő U 16, U 14, 
adóigazolás valamint U7,U9,U 10, 
önerő igazolása UI 1, Ul2 és UJJ 

csapatok felkészítési 
és versenyeztetési 
költségeire: 
- eszközbeszerzés 
1.840.000,-
- személyi költségek 
1. 760.000,-
- nevezés 225.000,-
- pályabérlet 
1.600.000,-
- utazás 915.000,-
- szállás 300.000,-
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1. számú melléklet a PKAB/108-15/2018. számú e l őterjesztéshez 

- igazolási díj 
500.000,-
- könyvelési díj 
120.000,-
- pályázatírás díja 
80.000,-
- játékvezetői díj 
120.000,-
- étkezés 900.000,-
- üdítő 360.000,-
- edzőtábor 640.000,-
- versenyeztetési 
költség 159.000,-
- sportorvosi 
424.000,-
Ö: 9.943.200,-

PKAB/108- S PIRIT megfelelő űrlap 3.000.000,- Az egyesü let 95 fö 400.000,- 400.000,-
5/2018. Harcm üvészeti utánpótlás korú /utánpótlás korú 

Szabadidősport és csatolva: versenyzőinek Kung- 35 fö önerő igazolás 
Kulturális bírósági kivonat, fu sportágban a ( 4 szakember) benyújtása a 
Közhasznú igazolás a szövetség hivatalos és szerződéskötés 

Egyesület köztartozásokról, nemzetközi fe ltétele 
versenyeken való 
részvételére, valamint 
a székhely működés i 

fenntartási 
költségeire. 
- eszközbeszerzés 
987.000,-
- edző bére 
2.400.000,-
- nevezés 335.000,-
- fűtési költségek 
1.275.000,-
Ö: 4.997.000,-
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1. számú melléklet a PKAB/108-15/2018. számú előterjesztéshez 

PKAB/108- Magyar Mediball megfelelő űrlap 4.000.000,- Az egyesü let által 85 fö 300.000,- 300.000,-
6/2018. Egyesület megszervezni kívánt /utánpótlás korú 

csatolva: 1. Kikelt Kupa, XIII. 43 fö önerő igazolás 
bírósági kivonat, és XIV. Országos benyújtása a 
adóigazolás, Mediball Bajnokság szerződéskötés 

aláírási c ímpéldány szervezési feltétele 
költségeire, valamint 
a Kínában 
megrendezésre kerü lő 

VB-on való részvéte l 
költségeire: 
- sporteszközök 
347.000,-
- bírói, orvosi díjak 
220.000,-
- edzői bér 
2.400.000,-
- terembérlet 
336.000,-
- díjazás 406.000,-
- csapatajándék 
159.000,-
- repülőjegy 

2.000.000,-
- Vízum 96.000,-
- biztosítás 80.000,-
Ö: 6.044.000,-

PKAB/108- Flexi Team Aerobic megfelelő űrlap 600.000,- Az egyesü let 95 fö 600.000,- 600.000,-

7/2018. Klub felkészülés i és hazai /utánpótlás korú 

csatolva: és külföldi 95 fö 

adóigazolás versenyeztetési (2 szakember) 

bírósági kivonat kiadásainak 

aláírási megsegítésére. 

címpéldány 
- terembérlet Vasvári 

önerő nyilatkozat 
Pál Gimn. 
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1. számú melléklet a PKAB/108-15/2018. számú előterjesztéshez 

1.200.000,-
- nevezés 600.000,-
- sportorvos 
120.000,-
Ö: 1.920.000,-

PKAB/108- Nyíregyháza Tigers megfelelő űrlap 2.617.500,- HFL bajnokság és 60 fő (25 fö 1.200.000,- 2.000.000,-
8//2018. Amerikai Football U 19-es csapat utánpótlás korú) 

Club Egyesület csatolva: felkészülési és 3 szakember önerő igazolás 
bírósági kivonat, versenyzési benyújtása a 
aláírási felszereléseinek és a szerződéskötés 

címpéldány, sportág feltétele 
adóigazolás népszerűsítésének 

költségeire. 
- eszközbeszerzés 
2.190.000,-
- nevezés HFL és 
u 19 400.000,-
- rajtengedélyek 
300.000,-
- pályabérlet 
300.000,-
- esetkocsi 
mérkőzésekre 

300.000,-
Ö: 3.490.000,-

PKAB/108- Vini Bike megfelelő űrlap 1.100.000,- 2018. évi országúti, 54 fö 450.000,- 450.000,-
9/2018. Kerékpáros triatlon és mountain /utánpótlás korú 

Sportegyesület csatolva: bike versenyek 6 fő 
bírósági kivonat, költsége ire. ( 4 szakember) 
igazolás a - nevezési díjak 
köztartozásokról, 1.100.000,-
aláírási címpéldány, 

PKAB/108- GLP Sportegyesület megfelelő űrlap 1.902.500,- Az egyesület a 20 fö 600.000,- 600.000,-
10/2018. felnőtt férfi 2 szakember 

csatolva: röplabda NB/II-es 
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1. számú melléklet a PKAB/108-15/2018. számú előterjesztéshez 

bírósági kivonat, csapat, a kötelező 
aláírási címpéldány utánpótlás csapatok 
adóigazolás (bázis a Kazinczy 
önerő igazolása Ferenc Általános 

Iskola és a Vasvári 
Pál Gimnázium) 
edzési és 
versenyeztetési 
költségeire és 
toborzás kiadásaira: 
- sporteszköz, 
sportfelszerelés 
552.500,-
- mezek feliratozása 
50.000,-
- edzői díjak 
750.000,-
- terembérlet 
350.000,-
- nevezés és 
játékvezetés 
300.000,-
- utazás 630.000,-
- étkezés 270.000,-
Ö: 2-902.500,-

PKAB/108- Női Asztalitenisz megfelelő űrlap 3.500.000,- Extra Ligában való 72 fö 850.000,- 1.000.000,-

11/2018. Club Nyíregyháza szereplésre jogosult, /utánpótlás korú 

csatolva: de anyagi okok miatt 66 fö 

bírósági kivonat, az NBl-ben induló, (4 szakember) 

adóigazolás, nagyrészt 

önerő igazolása, utánpótláskorú 

aláírási címpéldány sportolókkal 
versenvző női 
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1. számú melléklet a PKAB/108-15/2018. számú előterjesztéshez 

asztalitenisz csapat 
versenyeztetési és 
felkészülési 
költségeire. 
- eszközbeszerzés 
1.555.000,-
- edzői és testnevelői 
bérek és járulékok 
1.800.000,-
- nevezés 200.000,-
- utazás 500.000,-
- szál lás, étkezés 
300.000,-
- terembérlet 
360.000,-
Ö: 4. 710.000,-

PKAB/108- Dávid Sport Club megfelelő űrlap 300.000,- Az ökölvívó 75 fö 200.000,- 200.000,-
12/2018. szakosztály /utánpótlás korú 

csatolva: versenyeztetési és 60 fö 

bírósági kivonat, fe lkészülési ( 4 szakember) 

adóigazolás, költségeire : 

önerő igazolása, - szállás 207.000,-
aláírási címpéldány - étkezés 156.000,-

Ö: 363.000,-

PKAB/108- Nyíregyházi megfelelő űrlap 1.500.000,- 14 szakosztály 335 fö 500.000,- 600.000,-
13/2018. Egyetem versenyzőinek edzési /utánpótlás korú 

Sportegyesülete csatolva: fe ltételeinek és 320 fö 

aláírási címpéldány nemzeti, megyei, ( 12 szakember) 

adóigazolás egyetemi, főiskolai és 

bírósági kivonat egyéb bajnokságokon 
való részvételének 
megsegítése. 
- személyi költségek 
360.000,-
- e!!véb 
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1. számú melléklet a PKAB/108-15/2018. számú előterjesztéshez 

PKAB/108- Helmeczi team 
14/2018. H.S.E. 

Elosztásra javasolva: 8.500.000,
Tartalék: 2.000.000,-

megfelelő űrlap 200.000,-

csatolva: 
bírósági kivonat, 
önerő igazo lása, 
aláírási címpéldány 
adóigazolás 

sportszolgáltatás 
90.000,-
- utazás 1.050.000,-
Ö: 1.500.000,-
Thai-boksz, K3 , 40 fö 100.000,- 0 -

' MMA sportágak /utánpótlás korú február 2-án 
versenye in való 12 fö érkezett 
részvétel, és hazai (2 szakember) 
rendezések 
költségeire: 
- eszközbeszerzés, 
sportkamera 
350.000,-
- marketing 100.000,-
- díjazás 125.000,-
- póló 125.000,-
- ásványvíz, üdítő 
50.000,-
Ö: 755.000,-

Sportrendelet: Az egyéb csapatsportágak közül azok részesülhetnek támogatásban, amelyek az országos bajnokság e lső, vagy második vonalában 
szerepelnek, egyéni sportágak közül pedig azok a sportszervezetek, amelyek országos sportági szakszövetség, sportszövetség versenyrendszerében sze replő 
sportolókat foglalkoztatnak. 
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