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Előterjesztés 

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

a 01/2018- Szabadidősport 2018. évi támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal 
kapcsolatos döntésre 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról előírásai alapján a város polgárait érintő szabadidős 
sportolási lehetőségek kialakítása, biztosítása, valamint szabadidős rendezvények megvalósításának 
2018. évi támogatása érdekében a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 4/2018. (I.30.) számú 
határozatában döntött a 01/2018- Szabadidősport 2018. évi támogatása címen pályázat kiírásáról. 

A pályázati felhívás 2018. január 31-én megjelent a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon. A 
benyújtás határideje 2018. március 1-e volt. 

A Pályázati felhívás értelmében kizárólag a pályázati űrlapon benyújtott és hiánytalanul kitöltött és a 
kötelezően csatolandó dokumentumokkal és nyilatkozatokkal ellátott pályázatok kerülhetnek 
elbírálásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. Elbírálásnál meghatározó szempont az év során 
megvalósítani kívánt tevékenységek száma, a rendezvényeken várhatóan résztvevők köre és létszám. 

A felhívás rögzítette, hogy az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. 

A pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatala a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés 
meghozatalát segítve, a beérkezett 15 db pályázatot az előterjesztés mellékletében megtalálható 
táblázatban összesítettük, mely elkészítésében a Bizottság 4 tagjából álló munkabizottság is részt vett. 
A felosztásra javasolt támogatási összeg Nyíregyháza MJV Közgyűlése által elfogadott 2018. évi 
költségvetési rendelet Sport célfeladatainak Szabadidősport előirányzatán lévő 5.500.000,- Ft terhére 
rendelkezésre áll. 

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

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

Nyíregyháza, 2018-03-22 

Üdvözlettel: 

>" W}t\')l/"·NYlREGYHAZA.HU 
~~~~~~~~~~~~~...::;., 

Cf) NYÍREGYHÁZA 



NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

POLGÁRMESTERI KABINET 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041 
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

„./2018. (Ill. 27.) számú 

határozat4ervezete 

01/2018 Szabadidősport 2018. évi támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal 
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 által biztosított jogkörében eljárva a 
következő határozatot hozta: 

támogatja a határozat melléklete alapján 01/2018 Szabadidősport 2018. évi támogatása pályázati 
felhívásra beérkezett pályázatokat. 

Nyíregyháza, 2018. III. 27. 

A határozatot kapják: 

1./ címzetes Főjegyző 

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra 

4./ Irattár 

ITT NYÍREGYHÁZA 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
bizottság elnöke 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 



1. sz. melléklet a PKAB/90-1712018. számú Előterjesztéshez 

Szabadidősport támogatása: 5.500.000,- Ft. 

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

össze2e 
PKAB/90- Nyíri Honvéd megfelelő űrlap 409.000,- Az egyesület által 15-80fö/ 200.000,- 200.000,-
2/2018. Egyesület szervezett és mások verseny 

csatolva: által szervezett 
bírósági kivonat, versenyek 
adóigazolás (honvédelem, teke, 
aláírási címpéldány lövészet, horgászat, 

asztalitenisz, 
tájékozódási futás) és 
városi bajnokságban 
való nevezés 
költségeire: 
- eszközbeszerzés 
34.000,-
- díjazás 120.000,-
- utazás 75.000,-
- bérleti díj 75.000,-
- nevezés 80.000,-
- üditő, ásványvíz 
25.000,-
Ö: 409.000,-

PKAB/90- Rozsrét IFI megfelelő űrlap 300.000,- Az egyesület által - Rozsrét 300.000,- 300.000,-
3/2018. Szabadidő Sport használt Sportcentrum településrész 

Egyesület csatolva: költségeire, lakosai 
aláírási címpéldány szabadidős 

bírósági kivonat rendezvények 
adóigazolás (augusztus 20. 

Rozsréti Vigasságok) 
támogatására, 
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1. sz. melléklet a PKAB/90-17/2018. számú Előterjesztéshez 

nevezési díjakra. 
- eszközbeszerzés 
226.000,-
- játékvezetés 
20.000,-
- közüzemi díjak 
15.000,-
- Iskolás, óvodai 
támogatás, díjazás 
30.000,-

- nevezés 165.000,-
- játékengedély 
16.000,-
- sportnap költségei 
60.000,-
- pályabérlés 20.000,-
Ö: 552.000,-

PKAB/90- Nyíregyházi Nyíri megfelelő űrlap 345.720,- 4 rendezvény (2 5 Ofő/verseny fő 140.000,- 200.000,-
4/2018. Fészek Ulti régiós kupa, 

Egyesület csatolva: 2országos forduló) 
bírósági kivonat, költségeire és egyéb 
adóigazolás versenyeken való 
aláírási címpéldány részvétel költségeire: 
bankszámlakivonat - sporteszköz 70.000,-

- patron, papír 6.000,-
- terembérlet 80.000,-
- serleg, oklevél, 
tárgyjutalom 80.000,-
- utazás 51.120,-
- szállás, étkezés 
108.600,-
Ö: 395.720,-

PKAB/90- Női Asztalitenisz megfelelő űrlap 150.000,- V. Húsvéti ping-pong 120 fő 100.000,- 100.000,-
5/2018. Club Nyíregyháza verseny és játékos 

csatolva: sportvetélkedők 
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1. sz. melléklet a PKAB/90-1712018. számú Előterjesztéshez 

aláírási költségeire. 
címpéldány, - eszközbeszerzés 
cégkivonat, 99.000,-
adóigazolások, - serleg, érem 
önerő nyilatkozat 48.000,-

- terembérlet 75.000,-
Ö: 222.000,-

PKAB/90- Nyíregyházi megfelelő űrlap 175.000,- VII. Nyíregyháza 130 fő 100.000,- 100.000,-
6/2018. Asztalitenisz és város és ( 40-45 család) 

Tömegsport Club csatolva: városkörnyéki családi 
aláírási asztalitenisz 
címpéldány, bajnokság rendezési 
bírósági kivonat, költségeire. 
adóigazolások, - eszközbeszerzés 
önerő nyilatkozat 152.000,-

- terembérlet 75.000,-
- serleg, érem 
48.000,-
Ö: 275.000,-

PKAB/90- Magyar Mediball megfelelő űrlap 900.000,- 2018. május 13-án 800-1000 fő 250.000,- 300.000,-
7/2018. Egyesület megrendezni kívánt 

csatolva: Szabad Mozgás 
bírósági kivonat, Öröme 
aláírási címpéldány szemléletformáló és 
adóigazolás egészségmegőrző 

önerő nyilatkozat szabadidősport gála 
költségeire. 
- eszközbeszerzés 
257.000,-
- Hangosító 
berendezés 350.000,-
- előadói díj 150.000,-
- rendezvény póló 
100.000,-
- tájékoztató füzet 
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1. sz. melléklet a PKAB/90-17 /2018. számú Előterjesztéshez 

120.000,-
- ásványvíz 100.000,-
- Csarnok bérleti díj 
205.000,-
- étkeztetés 45.000,-
Ö: 1.472.000,-

PKAB/90- S PIRIT megfelelő űrlap 800.000,- Október 1-5 között 7-800 fő 250.000,- 250.000,-
8/2018. Harcművészeti, megre~dezni kívánt 

Szabadidősport és csatolva: Spirit Eletmód 
Kulturális bírósági kivonat, Központ VIII. Nyílt 
Közhasznú adóigazolás Napok ingyenes 
Egyesület aláírási címpéldány szemléletformáló és 

önerő nyilatkozat egészségmegőrző 

foglalkozásainak 
költségeire. 
- eszközbeszerzés 
609.000,-
- előadói díj 60.000,-
- kóstoltatás 240.000,-
- ásványvíz 80.000,-
- tombola 20.000,-
Ö: 1.009.000,-

PKAB/90- Honvéd-Bottyán megfelelő űrlap 450.000,- Az egyesület 130, 140, 80- 200.000,- 200.000,-
9/2018. Sport Egyesület működési, valamint 200, 100 fő/ 

csatolva: az általuk szervezett verseny 
aláírási Tavasz Kupa, , iskolai tájfutó 
címpéldány, Nyírség Szabolcs " nap 800fő 
bírósági kivonat, Kupa és Nyírségi Osz 
adóigazolás tájékozódási futó 

versenyek és a 
Szilveszteri Futónap, 
valamint 5 iskolában 
tájfutó verseny 
rendezési költségeire. 
- eszközbeszerzés 
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1. sz. melléklet a PKAB/90-17/2018. számú Előterjesztéshez 

36.000,-
- nevezés, utazás 
80.000,-
- érmek 114.000,-
- üdítő, csoki 62.400,-
- póló 60.000,-
- nyomtatás, 
fénymásolás, 
tintapatron 78.000,-
- szállítás 50.000,-
- SI rendszer 75.000,-
Ö: 555.400,-

PKAB/90- Nyíregyházi Polgári megfelelő űrlap 300.000,- 10-16éves korú min. 100 gyerek 200.000,- 200.000,-
10/2018. Lövész Egyesület gyermekeknek 

csatolva: megszervezni kívánt 4 
bírósági kivonat, fordulós amatőr RWS 
aláírási Lövészkupa 
címpéldány, költségeire. 
adóigazolás - lőszer, lőlap 

önerő nyilatkozat 200.000,-
- sportszolgáltatás 
300.000,-
- jutalom lőszer 
36.000,-
- serleg, érem 
36.000,-
Ö: 572.000,-

PKAB/90- Mozgáskorlátozottak megfelelő űrlap; 280.000,- 2018. júniusban 200 fő 120.000,- 130.000,-
11/2018. Szabolcs-Szatmár- megrendezni kívánt 

Bereg megyei csatolva: „A sakkbábuk útra 
Egyesülete bírósági kivonat, kelnek!" emlékverseny 

adóigazolás és integrált 
aláírási mozgássérült és 
címpéldány, fogyatékos 
banki sporttalálkozó 
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1. sz. melléklet a PKAB/90-17/2018. számú Előterjesztéshez 

egyenlegigazolás költségeire: 
- eszközbeszerzés 
131.500,-
- szervezési költség 
30.000,-
- kupa, érem, 
emléklapok 30.000,-
- ellátás 100.000,-
Ö: 291.500,-

PKAB/90- Gólyavádli megfelelő űrlap; 330.000,- Amatőr sportolók 8csapat/ torna 0,- 120.000,-
12/2018. Röplabda számára 3db amatőr 100 fő nem pályáztak 

Sportegyesület csatolva: röplabda torna korábban 
bírósági kivonat, szervezésének 
adóigazolás költségeire: 
aláírási - díjazás (érmek, 
címpéldány, kupák, oklevelek) 

90.000,-
- védőital 30.000,-
- terembérlet 
210.000,-
Ö: 330.000,-

PKAB/90- „Gyermekeinkért megfelelő űrlap; 700.000,- Nyírszőlősön 3 30-120- 400 fől 300.000,- 300.000,-
13/2018. 16" Alapítvány szabadidős program 

csatolva: rendezvény (Családi 
bírósági kivonat, sportnap, Kispályás 
adóigazolás Labdarúgó Bajnokság 
aláírási és Egészségnap) 
címpéldány, valamint a lakosok 
banki számára heti 
egyenlegigazo lás rendszerességgel 

torna-és edzőtermi 
sportolási lehetőség 
biztosításának 
költségeire. 
- eszközbeszerzés 
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1. sz. melléklet a PKAB/90-17/2018. számú Előterjesztéshez 

159.000,-
- játékvezetői díj, 
80.000,-
- foglalkozásvezetés 
250.000,-
- önkéntes munka 
656.000,-
- öltözősátor bérlése 
60.000,-
- étkezés 280.000,-
- díjak 140.000,-
- anyagköltség 
50.000,-
- szállítás és utazás 
150.000 
Ö: 1.825.000,-

PKAB/90- „Zöld Kerék" megfelelő úrlap 640.000,- Bringára 2500 fő 200.000,- 220.000,-
14/2018. Szabolcs- Szatmár- Nyíregyháza! címmel 

Bereg Megyei csatolva: éves programsorozat 
Kerékpáros bírósági kivonat ( 15 kerékpártúra, 5 
Alapítvány aláírási Bringa Suli program 

címpéldány, és a fogyatékkal élők 
adóigazolás részére 5szabadidős 

program) 
megvalósításának 
költségeire. 
- eszközbeszerzés 
265.000,-
- személyi költségek 
250.000,-
- szórólapozás 
50.000,-
- szállítás, raktározás 
30.000,-
- emléklapok, 
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1. sz. melléklet a PKAB/90-17/2018. számú Előterjesztéshez 

oklevelek 20.000,-
- kapcsolattartás 
költségei 25.000,-
Ö: 640.000,-

PKAB/90- Denevér megfelelő űrlap; 710.000,- 2018.évben 50-250 fől 200.000,- 150.000,-
15/2018. Barlangkutató és megszervezni kívánt rendezvény 

Szabadidősport csatolva: tájfutó kupák, nyílt (évi 1500 fő) csak városi 
Egyesület köztartozás barlangi és rendezvények 

igazolás gyalogtúrák, buszos szervezéséhez 
aláírási címpéldány kirándulások kapcsolódó 

szervezési és költségekre 
részvételi költségeire. (nevezés, busz 
- papír és és szállás nem) 
térképnyomtatás 
140.000,-
- érmek 120.000,-
- nevezés 80.000,-
- bírói díj 50.000,-
- buszköltség 
100.000,-
- szállás 100.000,-
- mikulás csomag 
100.000,-
Ö: 710.000,-

PKAB/90- Vini Bike megfelelő úrlap 680.000,- 2018-ban 4. 80-120 fő 200.000,- 0,-
16/2018. Kerékpáros alkalommal versenyző/futam 

Egyesület csatolva: megrendezni kívánt 4 határidőn túl 
bírósági kivonat, futamos Tirpák Cross került 
adóigazolás CycloCross benyújtásra 

versenysorozat 
rendezési költségeire. 
- sátor beszerzése 
300.000,-
- kupák, érmek, 
serlegek 180.000,-
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1. sz. melléklet a PKAB/90-17/2018. számú Előterjesztéshez 
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Elosztásra javasolva: 2. 770.000,
Tartalék: 2. 730.000,-
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