
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

4400 NYÍREGYHÁZA, GÉZA U. 8-16. 

Ügyiratszám: NYSCKI/02/2018. 
Ügyintéző: Sitku Ernő 

Előterjesztés 

a Köznevelési, Kulturális és Sportbizottsághoz-

Cg 15-09-073719 

adoszam: 21064467-2-15 

a Kiemelt egyéni és csapatsportágak 2018. évi működési sporttámogatás mértékének 
döntésére 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérő l szóló 

30/2014.(Xl.28.) önkormányzati rendelet e lőírásai alapján, a Nyíregyházán kiemelten működő 

csapatsportágak 2018. január 3 1-ig adhatták le a 2018. évre vonatkozó sportcélú működési támogatási 

kérelmüket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

felé. 

A támogatási eljárás általános feltételeire a hivatkozott önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében 

foglaltak az irányadóak. Ennek értelmében a pályázatokat a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

Élsport Igazgatóságához kellett eljuttatni a megadott határideig. A beadott pályázatok szabályosan a 

határidő betartása mellett megérkeztek. 

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. köteles az adott Sportszervezetek által benyújtott 2018. évi 

működés i sporttámogatási kérelmeket, szakmai szempontból megvizsgálni. 

Ahogyan azt már az elszámolásokban is jeleztük mindenképpen szükséges volt a támogatási rendszer 

felülvizsgálata több sportszervezet esetében. 

A Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. működésének megváltozása miatt, a továbbiakban is a Nyíregyházi 

Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatásával versenyezteti tovább csapatait, kihasználva a T AO- pályázat 

adta előnyöket. 

A Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület esetében is mindenképpen változást javasolnánk 

azért, mert a szervezet a felnőtt csapata mellett utánpótlás csapatokat is üzemeltet, így a kiemelt 

csapatsportágak terhére csak az NBUB osztályában működő csapat támogatását szerepeltetnénk, az 

utánpótlás csapatok támogatására a szervezet az egyéb csapatsportágak keretein belül adhat be pályázatot. 

A változtatás a Nyírség Női Sport Club szervezetét is érinti olyan oknál fogva, hog} ők szerepeltetik a 

Nyíregyháza Spartacus számára kötelezően előírt női csapatokat, így a város támogatása a Nyíregyháza 

Spartacus rendszerén keresztül jut el a női labdarúgáshoz. 
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Külön említést érdemel a Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. helyzete is. Az. NB/ IB csoportban 

szerepelő csapatot üzemeltető Kft. az előző években stabilizálta a kézilabdacsapat működését, így 2017-ben 

l ehetőséget kapott arra, hogy a nevezési jog a Nyíregyházi Sportcentrumtól a Nyíregyházi Kézilabda 

Nonprofit Kft- hez kerülhessen. Sajnos az e ltelt időszakban a Kft. vezetői, és a Magyar Kézilabda szövetség 

képviselői nem találták meg azt a megoldást, amivel a nevezési jog átadásra kerülhetne. Ennek 

folyamodványaként a kézilabdacsapat nem juthat hozzá a szövetség támogatásához, ami az induláshoz 

köthető, így ezt csak a Nyíregyházi Sportcentrum kaphatja meg. A rendkívüli 5.500.000 Ft. ezt a szövetségi 

forrást takarja. 

A többi sportszervezet esetében a támogatás rendszere javaslatunk szerint változatlan maradna, így a 

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. kötelezettségének az alábbi mellékletek szerint - az igénylő 

szervezetek benyújtott pályázatai alapján - tesz eleget. 

Nyíregyháza MJV. Közgyűlésének határozata alapján 20 18. évben kiemelten működő csapat, és egyéni 

sportágak működési támogatására 56.500.000 Ft. fordítható. 

A javasolt támogatási összegek: 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE.: 2.000.000 Ft. (1. sz. melléklet üi. : NYSCKI/02-

01/2018.), 

Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület: 1.000.000 Ft.(2. sz . melléklet üi.: 

NYSCKI/02-02/2018.), 

NyVSC. 24.000.000 Ft.(3. sz. melléklet üi.: NYSCKl/02-03/2018.) 

Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. 29.500.000 Ft+ 5.500.000 Ft. rendkívüli támogatás, összesen: 

35.000.000 Ft.(4. sz. melléklet üi. : NYSCKl/02-04/2018/ 

A sportszervezetek működési kiadások, a T AO - pályázatok önerejének, valami nt a T AO által cl nem 

számolható költségek fedezésére használnák fel a támogatási összegeket. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot az előterjesztési határozat-tervezet alapján a mellékletekben foglalt 

támogatási javaslattal kapcsolatos döntés meghozatalára. 

Nyíregyháza 2018. 02. 15. 

Kósa Árpád 

ügyvezető 



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
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 t e 

a Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása keretre kapott 2018. évi támogatások 
mértékével kapcsolatos döntésére. 

A Bizottság 

az e lőterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról 
szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva 
a következő határozatot hozta: 

2018. évben a Nyíregyházán kiemelten működő egyéni és csapatsportágak a következő mértékű 
támogatási szerződéseket köthetik meg: 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE.: 2.000.000 Ft. 

Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület: 1.000.000 Ft 

NyVSC. : 24.000.000 Ft. 

Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft.: 35.000.000 Ft. 

Nyíregyháza, 2018. 02. 20. 

A határozatot kapják: 

1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 

2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 

3./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

4./ Irattár 

Halkóné dr. Rudolf Éva 

a Bizottság elnöke 
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Cg. 15-09-073719 

adószam. 21064467-2-15 

Ügyiratszám: NYSCKl/02-01/2018. 

1. sz. melléklet 
ÉRTÉKELŐ LAP 

2018. évi támogatási kérelemhez és szerződéskötéshez 

l A sportszervezet neve: 

1 A sportszervezet tevékenysége: 

A támogatásban érintett sport
szervezet vezetésének szerkezeti 
bemutatása: 

A sportszervezet versenyzőinek 
létszáma: 

Ebből utánpótláskorú játékosok 
száma: 

A hazai mérkőzések (évi) áltagos 
nézőszáma: 

Az előző évi bajnoki helyezés: 

l Az előző évi támogatás összege: 

Az 2018. évi támogatás javasolt 
össze e: 

Szöveges összefoglaló: 

Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE. 

Női és fiú kézilabda 

Hivatalos képviselő: Hadobás István Elnök 
Edzők száma: 6 

Szakmai múlt: Hadobás István: régiós válogatott edző, Magyarország 
legjobb utánpótlás edzője díjat nyert, és megkapta a „Nyíregyháza 

Város sportjáért'. járó kitüntetést. 

510 

412 

190 

Felnőtt NB II. 2. hely 
Junior NBIL 3. hely 

Fiú diákolimpia: 7. hely 

2.000.000. Ft. 

2.000.000 Ft. 

Igényelt támogatás: 3.800.000. Ft 
Hadobás István edző irányításával 27. éve egyedüli diákcsapatként 
szerepel a női kézilabdacsapat a felnőtt és junior NBII -es 
bajnokságban. Munkájuk évek óta kiemelt színvonalon működik! 

Kijelenthetjük, hogy eredményük az éppen aktuális korosztály 
adottságától függ! Bízunk abban, hogy a támogatás hozzásegíti a 
csapatot a magas színvonalú szakmai munka folytatásához. A DSE. 

~-------------' csak nyíregyházi kötődéssel , vagy nyíregyházi tanulói jogviszonnyal 
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1 

rendelkező sportolókat foglakoztat. A DSE. rendszeresen részt vesz a 
Diákolimpiai küzdelmekben is, ahol rendszeresen szép eredménnyel 
térhetnek haza. A támogatási összeget működés i költségek fedezésére, 
valamint a TAO önerő biztosítására használnák fel. 

'---~~~~~~~~~~~-----" -- --

Nyíregyháza, 2018-02-16 

rA-/~ 
a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. képviseletében: 

Sitku Ernő 
Él sportigazgató 



Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

4400 NYÍREGYHAZA, GÉZA U 8-16-

----· 
Cg. 15-09-073719 

adószam: 21064467-2-15 

Ügyiratszám: NYSCKI/02-02/2018. 
2. sz. melléklet 

ÉRTÉKELŐ LAP 

2018. évi támogatási kérelemhez és szerződéskötéshez 

1 A sportszervezet neve: 

1 A sportszervezet tevékenysége: 

A támogatásban érintett sport
szervezet vezetésének szerkezeti 
bemutatása: 

A sportszervezet versenyzőinek 
létszáma: 

Ebből utánpótláskorú játékosok 
száma: 

A hazai mérkőzések (évi) áltagos 
nézőszáma: 

1 Jelenlegi bajnoki helyezés: 

1 Az e lőző évi támogatás összege: 

Az 2018. évi támogatás javasolt 
össze e: 

Szöveges összefoglaló. 

Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület ~ 

Női kosárlabda Amatőr NBI., NBll. 

Hivatalos képviselő: Farkasinszki Gyula Elnök 
A csapat edzője 2002-ben szerzett edzői minősítést a TF.-cn 

Szakemberek száma: 8 Fő 

210 Fő 

209 Fő 

60 Fő 

Amatőr NBI. 3. hely 

2.500.000 Ft. 

1.000.000 Ft. 

Igényelt támogatás: 12.513. OOO Ft. 

_] 

-- _J 

Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület szervezetten 
működve fogja össze Nyíregyháza női kosárlabdázásának életét. A 
sportszervezet keretein belül csak Nyíregyházához kötődő versenyzők 
szerepelnek. Ez természetesen az elérhető eredményeket is 
befolyásolják, hiszen a tanulói évek múltával csak nehezen tudják 
megtartani játékosaikat. Mindezek ellenére az amatőr NBI.- cs csapat 
jelenleg is 2. helyen áll az NBl/B amatőr női bajnokságban. A 
támogatási rendszer átalakítása miatt javasoljuk a támogatási összeget, 
hiszen a kiemelt csapat segítését ebből a forrásból , az utánpótlás 
csapatok támogatását pedig az egyéb csapatsportágak keretébő l 

~---------------' javasoljuk támogatni. 

Nyíregyháza, 2018. 02. 16. 

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. képviseletében: 
Sitku Ernő 

élsportigazgató 
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Ügyiratszám: NYSCKJ/02-03/2018. 
3.sz. melléklet 

ÉRTÉKELÖ LAP 

Az NYVSC 2018. évi támogatási kérelemhez és szerződéskötéshez 

1 A sportszervezet neve: 

A támogatásban érintett sport
szervezet vezetésének szerkezeti 
bemutatása: 

A sportszervezet versenyzőinek 
létszáma: 

Ebből utánpótláskorú versenyzők 
száma: 

Bemutatása: 

NYVSC 

Hivatalos képviselő: Szilvási István elnök 

300 Fő 

275 Fő 

Az NYVSC. 1928-as megalakulása óta Nyíregyháza MJV. 
meghatározó sportegyesülete. Működésének ideje alatt számos 
Olimpikon, Európa és világbajnok sportolót foglalkoztatott. 2016-ban 
a szervezet tisztújításának keretében új elnököt választott az egyesület, 
és kialakította működésük irányvonalait. Az átalakulás óta a 
sportszervezet folyamatosan szilárdítja meg működését, és elindult 

~--------------' azon az úton, ami visszaemelheti hagyományaihoz . 

.__l _20_1_7_._é_v_i _tá_m_o_..g._a_tá....;.s_ö-'-s-'-sz_e_...g'-c:_--...JI ~ 

Az 2017. évi javasolt támogatás 
össze e: 

1 Igényelt támogatás: 

Nyíregyháza, 2018-02-16 

25.000.000 Ft. 

24.000.000 Ft. 

28.122.250 Ft. 

···· ·· ···· '°"························· 
a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. képviseletében: 

Sitku Ernő 
élsportigazgató 
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Ügyiratszám. NYSCKI/02-04/2018. 
4 . sz. melléklet 

ÉRTÉKELŐ LAP 

2018. évi támogatási kérelemhez és szerződéskötéshez 

1 A sportszervezet neve: 
·-· -·- - ·-·-····· - --
_Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. 

1 A sportszervezet tevékenysége: 1 ~ _ Férfi Kézilabda NB/l./B 
··-· .... ··-·· -

A támogatásban érintett sport
szervezet vezetésének szerkezeti 
bemutatása: 

A sportszervezet versenyzőinek 
létszáma: 

Ebből utánpótláskorú játékosok 
száma: 

A hazai mérkőzések (évi) áltagos 
nézőszáma: 

1 Az jelen évi bajnoki helyezés: 

1 Az előző évi támogatás összege: 

Az 2018. évi támogatás javasolt 
össze e: 

Szöveges összefoglaló.: 

Varga Zsolt: ügyvezető/Edző Felsőfokú végzettség. NBI.- játékos 

tapasztalat. J 
Bécsi János: edző, játékos ----------

34 Fő 

20 Fő 

400-500 Fő 

·-- ... 

NB 1. B. 4. hely 

29.500.000 Ft. 

29.500.000 Ft. + 5.500.000 Ft Összesen: 35.000.000 Ft. - l 
- -----------· 

Igényelt támogatás: 40. 708.860 Ft. 
Az NBI/B. Keleti csoportjának évek óta meghatározó csapata a 
Nyíregyháza. Mivel városunkban komoly hagyományokra tekint 
vissza a kézilabdázás, így javasoljuk, hogy továbbra is a kiemelten 
támogatott sportágak között szerepeljen! A csapat működése 

elengedhetetlen a nyíregyházi utánpótlás szamara, hiszen itt 
mindenképpen lehetőséget kaphatnak legjobbjaink a felnőttek között 
is. A kézilabdacsapat teljes utánpótlását a Nyíregyházi Sportcentrum 

~---------------' bi'..Zt<_>síij_a. _____ _ 

Nyíregyháza, 2018. 02. 15. 

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. képviseletében: 
Sitku Ernő 

élsportigazgató 


