JEGYZŐKÖNYV

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottságának 2020. március S-én tartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönöm, hogy megjelentetek a mai rendkívüli Bizottsági ülésen. A napirendi
pontok tárgyalá sa előtt megállapítom, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Megkérdezem, agy a
kiküldött napirendi pontokhoz van-e bárkinek módosító javaslata? Amennyiben nincs, akkor
szavazásra bocsájtom, kérem, aki egyetért a kiküldött napirendi pontokka l kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazatta l egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokat.
Halkóné dr. Rudolf Éva: A napirendi pontok tárgyalása előtt köszöntöm nagy tisztelettel Hornyák Enikő
Sportreferens Asszonyt, aki az ügy szakmai előkészítője, napirendi pontok szakmai előkészítője és Enikő
mutasd már be légy szíves a kolléganőt is .
Hornyák Enikő: Én pedig bemutatnám Horváth Tímeát, ő pedig a sportreferatúra a gazdasági referens,
tehát az elszámolásokat teljes mértékig idén ő készítette és az ügyintézőként ő van megjelölve is.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönöm szépen Enikő és természetesen köszöntjük Ildikót a jegyzőjét a
Szociális Bizottságnak.
Halkóné dr. Rudolf Éva: 9 napirendi pont tárgya meghatározott alapokra biztosított támogatásoknak
a 2019 . évre vonatkozó elszámolása. Megkérdezem először, mielőtt egyenként hozzákezdünk a
napirendi pontok tárgyalásához, hogy a hivatal munkatársainak, akiket már név szerint is köszöntöttem
van-e kiegészíteni valójuk az azonos tárgyú, de különböző alapokra vonatkozó elszámolások
vonatkozásában.
Horváth Tímea: Nekem lenne egy, az utolsó oszlopban, a melléklet utolsó oszlopában néhány esetben
megjegyeztük, hogy feltételhez kötöttük az elszámolás elfogadását. Ez azért szerepel így, mert a
támogatottak az eredeti pályázatban ezen költségekre nem kértek támogatást. Viszont évközben
felmerültek olyan költségeik, amelyeknek az elfogadását kérik. Mivel a sportrendeletünk ezen
költségeket elszámolható költségekként kezeli, ezért javasoljuk, hogy a Bizottság az elszámolásukat a
tárgy évben felmerült versenyeztetéshez kapcsolódó költségek kiegészítésével fogadja el.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönj ük szépen, ez azt jelenti lefordítva, hogy akkor befogadjuk ezeket a
költségeket és elfogadásra fogjuk javasolni a Bizottság felé. Köszönöm szépen.
Hornyák Enikő: Annyi kiegészítésem még le nne, hogyha természetesen annak a feltételével, hogyha a
Tisztelt Bizottság elfogadja ezeket az elszámolásokat és abban az esetben, ha ezek, akik elszámoltak és
idei évre pályáztak is addig ne részesü lhetnek támogatásban, tehát hogyha a Bizottság dönt is a
támogatásukról, de amíg a hiányzó dokumentumokat esetleg valaki nem hozta be vagy bármilyen
probléma lenne, még ami feltételhez kötött akkor csak annak függvé nyében kötjük meg a támogatási
szerződést, tehát lép hatályba magának a Bizottságnak is a döntése már a támogatásokra vonatkozóan,
hogyha az elszámolással is minden 100 %-ig rendben van .
Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönjük szépen Enikő . Megkezdjük a napirend i pontok tárgyalását itt már
nem fogom külön megkérni a Timit arra, hogy van-e kiegészíteni valója, viszont meg fogom a Bizottság

tagjait mindig kérdezni minden napirendi pontnál, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás.

1. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Kiemelt egyéni és csapatsportágak
támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: A Bizottság döntési hatáskörrel rendelkezik az adott napirend vonat kozásá ban .
Van-e kérdés, hozzászó lás? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezze, aki elfogadja a napirendi
pont szerinti határozat-tervezetet. Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlévő 7 tagja az előterjesztéssel
7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 41/2020. (111. 05.) számú
határozatát.
2. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz az Egyéb csapat és egyéni sportágak
támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kérdés, hozzá szólás, vélemény van-e? Amennyiben nincs kérem
kézfeltartással jelezze, aki a határozat-tervezetben fog laltakkal egyetért. Megállapítom, hogy a
Bizottság jelenlévő 6 tagja az előterjesztéssel 6 igen szavazatta l, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság
erről meghozta a 42/2020. (Ill. 05.) számú határozatát.
3. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Parasport, fogyatékosok sportja
támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Közben a Bizottság egy fővel kiegészült 7 főre . Megérkezett Póka Imre
Képvise l ő Úr is. Harmadik napirendi pontná l tartunk Imre. Akinek van kérdése, hozzászólása,
véleménye kérem kézfeltartással jelezze. Nincsen, köszönöm szépen . Akkor aki elfogadja a határozatterve zetben foglaltakat kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság je lenlévő 7tagja
az e l őterjesztésse l 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta a
43/2020. (Ill. 05.) számú határozatát.
4. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz az Olimpiai felkészülés támogatása
keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs kérem kézfelta rtással
j elezze, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja. Megálla pítom, hogy a Bizottság 7 jelenlévő
tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság e rrő l meghozta a
44/2020. (Ill . 05 .) számú határozatát.
5. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Szabadidősport támogatása keretre
kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs kérem kézfeltartással
jelezze, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja . Megállapítom, hogy a Bizottság 7 jelenlévő
tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta a
45/2020. (Ill . 05.) számú határozatát.
6. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Diáksport támogatása keretre
kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs kérem kézfeltartással
jelezze, aki a határozat -tervezetben foglaltakat elfogadja. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 jelenlévő
tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta a
46/2020. (111. 05 .) számú határozatát.
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7. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Sportösztöndíj rendszer keret
terhére 2019. évre kapott támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs kérem kézfeltartással
jelezze, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja. Megálla pítom, hogy a Bizottság 7 jelenlévő
tagja az e lőterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a
47/2020. (Ill. 05.) számú határozatát.
8. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Kiemelkedő sportrendezvények
támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs kérem kézfeltartással
jelezze, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja. Megál la pítom, hogy a Bizottság 7 jelenlévő
tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta a
48/2020. (Ill. 05.) számú határozatát.
9. Előterjesztés Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz az Egyéb támogatások keretre kapott
2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Amen nyiben nincs kérem kézfeltartással
jelezze, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja. Megá llapítom, hogy a Bizottság 7 jelenlévő
tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság e rről meghozt a a
49/2020. (111. 05.) számú határozatát.

10. Előterjesztés Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Truck Race Promotion Kft. részére
nyújtott 2019. évi támogatás elszámolásával kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs kérem kézfeltartással
jelezze, aki a határozat-tervezetben fogla ltakat elfogadja. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 jelen l évő
tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta a
50/2020. (111. 05.) számú határozatát.

11. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz az Egyéb versenysport 2020. évi
támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Most pedig következnek a 20. évi pályázati támogatásoknak az odaíté lései.
Enikő átadom a szót kiegészíted-e ezt vagy van-e bármilyen hozzáfűznivalód ?
Hornyák Enikő: Igen köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Azért t ényleg
mindenek előtt nagyon köszönjük azoknak a segítségét, akik kedden az előzetes munkabizottsági
egyeztetésen részt vettek, mert tényleg olyan konstruktív javaslatok érkeztek, amik én azt gondolom,
hogy az előterjesztést maximál isa n elő rébb vitték és tényleg azért rászánták azt a több órát, hogy
tényleg azért közel 100, sőt több mint 100 pályázatról van szó, akiket egyesével beszéltünk végig és
több oldalról is átgondolva egy olyan javaslat született, amit azt gondolom, hogy a 2020-as évben is
nagy e lőrelépést jelenthet majd Nyíregyháza olyan sportéletét tekintve mint a versenysport. Hiszen
láthatjuk itt a nagy csapatok mellett azért sok olyan egyesület ré szesülhet támogatásban, akik olyan
szinten képviselik a várost, hogy országos és nemzetközi szinten, illetve én azt gondolom, hogy a
parasport területén lesz egy óriási nagy előre lépés, hiszen az elmúl évekkel szemben, míg korábban
három pályázat érkezett, most kilenc pá lyázat érkezett be. Mindegyik magas színvona lú és ugyanez
vonatkozik a szabadidő sportnál is, aminek nagyon örült már maga ott a munkabizottság is. Így azt
gondo ljuk, hogy a város sportéletére, hogy még színesebb lesz, hogyha támogatást nyerhetnek ezek a
támogatottak és bízunk abban, hogy ez a jövőre tekintve még további e lő relé pése ket jelenthet majd,

és tényleg nagyon köszönjük ezt a konstruktív és tényleg nagyon pozitív hozzáállást a Bizottság tagjaitól
és reméljük, akik nem tudtak ré szt venni azok azért most, hogy áttekintették ők is láthatják, hogy
igyekezett ez a munkabizottság a támogatásokat lehetőség szerint úgy növelni, hogy azért nem
feledkezett meg arról, hogy jó hogyha van tartalék. Ezért egy keretet ha nem nézünk, a hétbő l hat
keretben igyekezett tartalékot képezni. Ezt pedig azért, mert hiszen tudjuk, hogy a sport az olyan lehet
kiesni, lehet feljebb is kerülni egy osztályba . Jöhetnek olyan események, amik akár második félévben
kerülnek megvalósításra és még nem tervezték a sportszervezetek. Illetve tudjuk, hogy a Bizottságnak
van egy olyan évek óta bevált szokása, hogy karácsonyi ajándékot oszt az óvodásainknak és a tartalékot
azt ugye szintén Nyíregyházán az egészséges életmódra tudja fordítani, tehát tényleg köszönjük ezt az
egész munkát, amit így kaptunk ked den és reméljük, hogy most is pozitív lesz.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönjük szépen Enikő a kiegészítést. Most pedig elsőként a munkabizottság
tagjait kérdezem meg, hogy van-e bárkinek kiegészíteni valója, hozzászólása .
Dr. Ujhelyi János: Én azt szeretném mondani kicsit rendhagyó módon, nem konkrétan a
napirendekhez, hogy felüd ítő volt szá momra az a normális hangnem, amivel az ellenzék és a vezető
csapat együtt tudott dolgozni. Én megmondom őszintén az elmúlt hónapok során nagyon-nagyon
szomorúan mentem el erről a bizottsági ülésről néha-néha, mert az volt a véleményem, hogy egy
korábbi ciklusba szinte baráti beszélgetések zajlottak közöttünk, mármint a Szociális Bizottságba és egy
kicsit mintha ez megbicsaklott vol na . Egyikőnk se profi politikus és az első ciklusban türelemmel
hallgattuk az Elnök Asszony bukdácsolásait, mert ő sem volt az. Mindenütt türelmesek voltunk és most
az utóbbi a hangnem és a légkör igen csak kívánnivalót hagyott maga után az én lelkembe és akkor itt
leültünk egy témával, a sporttal és kiderült, hogy tudunk emberileg is egymással beszélni, meg
odafigye lni a másikra . Szerintem a sport mellett az egészségügy is valam i ilyesmi, ami egy kicsit a
politikán, a konkrét politikán túlmutató dolog. Egy picit erre is kellene figyelnünk, amikor ilyen
kérdéseket megbeszélünk. Szóval én tolmácsolom az én jó érzésemet és örül ök, hogy együtt tudunk
működni és én bízom benne, hogy még a Bizottság is eljut arra a szintre, hogyha még éles kérdések is
lesznek, akkor is megértéssel fordulunk a másikhoz és nem feltét lenül a leminősítés vagy, hogy nem
ért hozzá . Én nem látok túl sok profi politikust, aki csak abból él, hogy politizál. Mindenkinek meg van
a maga kis területe és ezt pedig társada lm i munkában csetlü nk, botlunk, de ha megértjük egymás,
akkor egy kicsit közelebb, meg is tudjuk oldani ezeket a dolgokat. Tehát én inkább ezt szeretném, csak
egy köztes megjegyzésnek tekinteni és remélem, hogy minél több ilyen összejövetelünk lesz, ilyen vagy
olyan bizottságba.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönjük szépen a hozzászó lást doktor Úr. Van-e még bárkinek ilyen? Nem
ilyen, hanem bármilyen sza kmai vagy hasonló?
Smidt Ferenc: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Egy kérést jutattak el hozzá m, nem ilyen rég
és ezt szeretném tolmácsolni nem t udom, hogy van-e rá lehetőség, hogy itt a t ámogatottak között van
a Nyíregyh ázi Polgári Lövész Egyesület és ők amit látunk most itt ugyan annyi anyagi támogatást kapnak
mint amit tavaly kaptak ha jól látom és akkor azt kérték rajtam keresztül és ott egy még egy kicsit,
mondjuk 100.000.-Ft-al nem lehetne-e növelni ezt a támogatást a tartalék terhére? Mivel nagyon sok
tehetséges utánpótlá s korú versenyzőik vannak és sok bajnokságban jó eredményt elérve kijutottak,
vagy vannak. Ha esetleg van rá lehetőség, akkor egy ilyen kéréssel fordu lnánk a Bizottság felé.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönöm szé pen. Megkérdezem Enikőt .
Hornyák Enikő: Igazából szakmailag maximálisa n, ezt beszéltük is keddi bizottságon, hogy mindenkit
szívünk szerint maximálisan t ámogatnánk, amiket kérnek, általában azokat szeretnénk odaadni. Az elv
inkább az vo lt, hogy tartottuk a tava lyi támogatásokat, még hozzá azért, hogyha félévkor lesz egy o lyan
eredmény még, akkor tudjunk hozzá adni egy pluszt. Én azt gondolom, hogy a Polgá ri Lövész Egyesület
azért minden kereten részesül támogatásban. Mi ezt is beszéltük, hogy ők voltak az egyik o lyan

egyesület, akik pályáztak az utánpótlás nevelés és az egyéb versenysporton túl. Parasportra,
szabadidősportra , kiemelkedő rendezvényekre is. Tehát ezért voltunk egy picit óvatosak velük, mert
ők azok, akik kiemelt utánpótlás műhelye a szövetségnek is, tehát versenyeredményeik hozzák és
spotösztöndíjasok között is három sportolójuk van, akit mind a hármat javasol támogatni a Bizottság.
Amiben mi próbáljuk őket segíteni például nagyrendezvényeiknél ingyenes térhasználat, média
megjelenések, amik ugye pályázati tartalomban nem je lenik meg, meg pénzbeli támogatásban, de
közvetett támogatásként úgymond még a város hozzáadja. Ha a Bizottság úgy gondolja, hogy növeljük
ott egy jelképes összeget. Én azt gondolom, hogy ezzel problémát nem okozhatunk, viszont akkor meg
ke ll nézni a birkózókat, akik szintén rengeteg ve rsenyre járnak, igaz nekik csak 48 főjük van, de én azt
gondolom, hogy végig nézhetjük akár ezt a részt, mert ezt a legnehezebb mindig egy olyan egyéb
versenysportot kezelni, ami első vagy másodvonalban ott van, szerepel. Utánpótlásban is van sok-sok
gye rekük. Tehát néztük például, hogy utánpótlás vonalon utolsó a Spartacus Torna Club 130 gyerekük
van és ők is 700.000.-Ft-ot javasoltunk nekik. A Polgár Lövész Egyesületnek úgymond kevesebb
gyerekük van, mert csak 114, ami egy óriási létszám. Tehát csak az idézőjelbe, ők meg 750.000.-Ft,
tehát ők egy magasabb kategóriába kerültek már. Tehát ezért nagyon nehéz megfogni, de úgy gondolja
a Bizottság, hogy van egy konkrét javaslat, hogy akkor a 100.000 .-Ft-ot vigyük fel. Én azt gondolom,
hogy az egy picit az már a Szuperligás Tekésekhez vagy az Extraligában szereplő asztaliteniszesekhez
hasonlít, akik úgymond szintén ez a 16 kiemelt sportághoz tekinthetjük őket, tehát ne TAO sportágak,
itt ugye elsősorban olyanokról beszélünk. Vagy egy nagy múltú Kölcsey DSE-ről. Nyitottak vagyunk rá,
akkor egy konkrét javaslat lenne a 100.000.-Ft?
Smidt Ferenc: Hát most ezt elhangzott, de szerintem bármennyi összegnek örülnének. Most igazából
ez is, most hogy fogalmazzak? Amennyiben van rá l ehetőség véleményem szerint.
Hornyák Enikő : Mi lenne ha, javaslat. Ötvenes a vége most a keretösszegeknek. 1.750.000.-Ft lenne

most a tartalék és esetleg azt az 50.000.-Ft-ot tényleg mutatva azt, hogy ők kiemelt utánpótlás múhely,
hiszen tényleg országos szinten is ők a legjobbak. Azt gondolom, hogy előterjesztőként simán be tudjuk
fogadni, tehát ezzel nincs probléma, természetesen a Bizottságnak a döntése.
Smidt Ferenc: Szerintem örülnének neki.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönöm szépen ezt a részletes tájékoztatást és a megoldási javaslat irányába

mutató szavakat is Enikő . Ismerjük igen, azért a Polgári Sportl övészeket nagyon jól ismerjük, hogy
milyen tevékenységeket végeznek. Azokkal az elvekkel is tiszt ában kell lennünk, és teljesen korrektül
mo ndta el Enikő, amiket felvázolt. Az a javaslat, pedig ha ez való ban, és tényleg igaz. Tudunk róla, hogy
több helyről is pályáznak, és több támogatást kap a Po lgá ri Spo rtlövész Klub vagy Egyesület. Nagyon
sikeresek is, óriási lehetőségek vannak egyébként bennük, ebben a csapatban óriási lehetőségek
vannak. Ha ez ilyen erkölcsi megközelítése, etikai megközelítése is a dolgoknak, akkor természetesen
egybecseng azzal, amit a város vezetését képviselő Sportreferens Asszony is mondott. Akkor én is azt
mo ndom, hogy azt az 50.000.-Ft-ot javasoljuk, és akkor szavazzuk meg. További kiegészítés van-e?
Amennyiben nincs kérem, hogy a módosítással kiegészített előttünk lévő egyéb versenysport 2020. évi
támogatására beérkezett pályázatokkal kapcsolatos határozat-tervezetét kézfeltartással jelezzük.
Megálla pítom, hogy a Bizottság jelenlévő 7 tagja az e l őterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 51/2020. (Ill . 05.) számú határozatát.

12. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Parasport, fogyatékosok sportja
2020. évi támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva : Ahol már elmondta Enikő, hogy tö bben nyújtották be a pályázatot, és ez

nagyon örvendetes, illetve azt is, hogy talán itt nincs tartalék ugye Enikő? Itt nem képezünk tartalékot.
Itt kiegészítés, kérdés, bármilyen javaslat, hozzászólás van?

Vassné Ha rman Gyöngyi: Elnök Asszony köszönöm szépen a szót. Én csak azt szeretném megkérdezni
a Sportreferens Asszonytól, mert, hogy én eddig nem voltam ebben benne, hogy mi az oka, hogy itt
nincs tartalék a többi helyen pedig van. Biztosan van ésszerű magyarázata csak nem tudom .
Hornyák Enikő: Igen, mert itt a korábbi években 2 millió forint volt, 1 millió Ft-ról indult még nagyon
régen ez a keret. Megnöveltük, dupláztuk. A sport az NYVSC keretében lévő kerekes székes vívás innen
kiment az NYVSC-nek a direkt támogatásán maradt és azt gondoltuk éveken keresztül, hogy ez a 2
millió forint elég és ez úgy is volt, mert mindig tartalék maradt ezen a kereten, mert három pályázat
került benyújtásra. Ugye egy pályázati kiírás lutri, nem tudjuk, hogy 1-10 vagy ötven pályázat jön be rá
és ez az idei volt az első olyan év, amikor nem három, hanem tényleg 9 db pályázat jött. Tehát úgymond
ugyanazt az összeget jóval több felé kellett osztani és igazából szívünk szerint itt magasabb támogatási
összegeket adtunk volna csak 2.200.000.-Ft-ig nyújtózkodhattunk. Tehát itt beszéltük is a Bizottságon,
hogy amikor év végén a Közgyűlés elé fogjuk terjeszteni a Parasportot, akkor az előterjesztést mi már
úgy fogjuk javasolni a Bizottság felé, hogy Közgyűlésre úgy menjen, hogy ez egy magasabb összegű
kerettel, mert itt úgy látszik, hogy végre vannak, olyan civilszervezek, akik nagyon komoly feladatokat
kezdtek el, nagyon jó programokat indítottak, országos programokhoz is csatlakozva . Tehát itt a
rendezvények mellet egy olyan működési támogatási igény is megjelent, ami Nyíregyházán szerintem
azért hosszú évek alatt akár még példaértékűvé is vá lhat. Ezért nem is hagytunk egy forintot sem ezen
a kereten a korábbi évekkel ellentétben. A legnagyobb örömünkre, mellette pedig még akár, de úgy
gondoljuk, hogy ha év közben olyan esemény jön be ami parasportot érint az pedig a sport tartalék van
egy ilyen sora a költségvetésben a sport célfeladatoknak, oda rendkívüli kérelemmel még mindig
pályázható, tehát azért ez nem azt jelenti, hogy bármilyen parasport tevékenység érkezne kérelemként
a Bizottság elé azt el kell utasítanunk mert nincs rá már forint a kereten, hanem azt a sport tartalék
terhére lehet majd támogatni.
Vassné Harman Gyöngyi: Értem, köszönöm .
Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönöm szépen, van-e további kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben
nincs, akkor, aki támogatja a határozat-tervezetet kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a
Bizottság jelenlévő 7 tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazatta l, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság
erről meghozta a 52/ 2020. {Ill. 05.) számú határozatát.
13. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz az NYVDSE és iskolai diáksport 2020.
évi támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kérdés, vélemény, hozzászólás?
Hornyák Enikő: Nekünk lenne segítségül, akik nem voltak ott kedden. Készítettünk egy segédanyagot,
ugye, hogy azért ennyi felé osztani a keretet nem mindig kön nyű és hogyan ala kult igazából egy ilyen
kis színes mindenes papír. Itt van egy olyan magyarázat, hogy korábbi évek alapján igyekeztünk mindig
az iskolákat kategóriákba sorolni és ugye három terület alapján, diákolimpiai verseny úgymond a négy
fa lak között, tehát a saját rendezvényeik, házibajnokságaik. Hány sportkört működtetnek, harmadik
terület pedig, hogy mennyire aktívak egyéb rendezvényeken, városi rendezvények, más iskolák
látogatása. Azért azt látjuk, hogy az azért elég jól motiválhatóak az iskolák és évek alatt mindig
hagytunk egy tartalékot, ami pedig az év végén, a Sportgálán került kiosztásra . Amikor úgymond nem
támogatásként kapták, hanem egy eredményességi kiegészítő összeg és azt arra fordították, amire
szerették volna . Idén is ez lenne a koncepció különböző keretekbe soroltuk az iskolákat. Igazából
fehérrel kiemeltem maradtak azok, akik továbbra is ugyanazt a szintet hozva jól teljesítettek, zö lddel
akik valamennyit javultak, de még abba a kategóriába maradnak, feketével kiemeltük azokat akik saját
kategóriájukon
belül már gondolkodtunk,
hogy magasabb kategóriába
tegyük, de
eredményességüknél majd vissza fog köszönni az ő munkájuk. Sajnos sárgával azok, akik gyengébben
teljesítettek . Volt, aki pontrendszer alapján, aktivitás alapján. Piros pedig ahol egy kicsit erősebb

visszaesést tapasztaltunk ezért is lesznek majd a felosztásnál változások több intézmény esetében,
hogy 50.000.-Ft-al kevesebb most az idei javaslat a támogatásukra és nagyon bízunk abban, hogy azért
év közben összeszedik magukat és az eredmény és pontrendszer alapján évvégén a gálán azért ezt az
50.000.-Ft-ot többszörösen vissza tudják kapni, ha ez a fenntartott tartalék megmarad . Kiegészítés még
a Vasvári és a Városi Diáksport Egyesület, akiket pedig egyenlőre a tavalyi támogatás ugye nekik alapból
kiemelt támogatási alap összegük volt javasoltunk tartani.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Vannak meglepetések benne, iskolák, oktatási intézményekhez a színek.
Számomra vannak benne érdekes dolgok.
Hornyák Enikő: Két intézmény esetében volt rendkívüli Bizottságnak, illetve a munkabizottságnak
javaslata. Az egyiket nagy örömmel előrébb is tudtuk hozni az a Bárczi iskola, tehát itt is figyelve arra,
hogy nagyon sok a fogyatékos és olyan sport, ami nekik sokkal összetettebb, több eszközt igényel,
illetve ők nagyon sok olyan országos rendezvényen vesznek részt, mint a Kapkodd a lábad. A Vécseyt
is nagyon szerettük volna, de őket próbáltuk is feltenni egy magasabb kategóriába, de összesen
300.000.-Ft-ot kért az intézmény ezért nem tudtuk kategóriában mozgatni. Egy kicsit ők reá lisak
maradtak, ők nagyon örülnek annak, most az intézményük nagyon sokat fejlődött. Reméljük, hogy
majd a tornatermük is megújul a Kézi Szövetség pályázatán keresztül. Így javasolt a Bizottság egy 25,5
millió forintot szétosztani és 2,5 millió forintot pedig meghagyni majd, hogy októberben meglátjuk,
már hogy az iskolák hogyan teljesítettek ebben a tanévben, mert hiszen nekik nagyon nehéz, hogy
tanévben vannak, tanév alapján tudnak elszámolni . Viszont mi meg költségvetési támogatásba tudunk
gondolkodni, ezért is nagyon jó nekik, amikor évvégén megkapják és szabadon felhaszná lhatják. Tehát
nagyon sokat gondolkodunk, hogyan lehet előrébb hozni, ezért is van, hogy előrébb lettek hozva a
célfeladat kiírások is. Hamarabb nyújtották be a pályázatot, sok intézmény utolsó pillanatba vette
észre, hogy úristen nem most fog még megjelenni, hanem be kell nyújtani, tehát ez még egy kicsit
próba év, de én azt gondolom, hogy az intézmények nagyon aktívak voltak, hiszen azért 33 pályázat
érkezett és ez egy nagyon szép arány.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönjük szépe a kiegészítést Enikő. Kérdés, vélemény, hozzászólás va n-e?
Ha nincs akkor kérem kézfeltartással jelezze, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja.
Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlévő 7tagja az előterjesztésse l 7 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 53/2020. (111. 05.) számú határozatát.
14. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Szabadidősport 2020. évi
támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Kiegészítés van-e? Amennyiben nincs, akkor
kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja. Megállapítom, hogy a
Bizottság jelenlévő 7tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság
erről meghozta a 54/2020. (Ill . 05.) számú határozatát.
15. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Kiemelkedő sportrendezvények
2020. évi támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kiegészítés van-e Enikő?
Hornyák Enikő : Köszönöm nincs.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem,
kézfeltartá ssal jelezze, aki a határozat-tervezetben fogla lta kat elfogadja . Megállapítom, hogy a

Bizottság jelenlévő 7 tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság
erről meghozta a 55/2020. (Ill. 05.) számú határozatát.

16. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz az Olimpiai felkészü lés 2020. évi
támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kiegészítés van-e?
Hornyák Enikő: Köszönöm nincs.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem,

kézfeltartássa l jelezze, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja.
Hornyák Enikő: Bocsánat, itt a Bizottsággal sokat beszélgettünk, az Olimpia éve van. Nagyon bízunk

benne, hogy ez a tartalékban hagyott keretösszeg ez vissza fog majd jönni szeptemberben a Bizottság
felé egy javaslat formájában szintén a Közgyűléshez, hogy ezt az összeget szét tudjuk majd osztani a
Közgyűlés által jóváhagyottan azon sportolók és edzők számára, akik az Olimpián ténylegesen részt is
tudtak venni, tehát ezért van ilyen magas keretösszeg figyelembe véve.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Reméljük Olimpia is lesz. Köszönöm szépen Enikő, akkor most újból szavazásra

bocsájtom . Amennyiben nincs, akkor kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozat-tervezetben
foglaltakat elfogadja. Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlévő 7 tagja az előterjesztéssel 7 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 56/2020. (Ill. 05.) számú
határozatát.
17. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Sportösztöndíj rendszer 2020. évi
támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésre
Halkóné dr. Rudolf Éva: Enikő megkérdezlek előszö r téged kiegészíteni kívánod-e?
Hornyák Enikő: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Itt is készítettünk egy kis táblázatot, hogy

milyen kategóriákat javaso lt felállítani a Bizottság és itt is egységes szisztéma volt az, hogy igyekezzünk
még inkább motiválni a sportolókat és igazából figyelembe venni azt, hogy a családok anyagi kiadását
segítsük, hisze n tudjuk azért sok esetben a csa ládokra is nem csak a mindennapra edzésre viszem,
hozom, azért nagyon sok olyan egyéb anyagi kiadás is hárul. Ami alaptézis volt, hogy a tavalyi év
kategóriáit már megnöveltük, tehát magasabb támogatást javasoltunk idén 1-6-ig kategóriákban.
Illetve lesz majd a lap alján másik 4 kategória, pirossal azok látszanak, akik a Nyíregyházi Sportcentrum
kereteiben sportolnak, tehát ott még ugye a Sportcentrum is azért az Önkormányzattól kapott
támogatásokon túl azért támogatja ezeket kiemelten ezeket a sportolókat. Öröm volt látni, azt, hogy
vannak olyan szakosztályok, akik feltörekvők, felhívom itt megint a figyelmet, hogy a Polgári Lövész
Egyesület 3 sportolója van benne a táblázatban, illetve a Sportcentrumnak olyan úszó gyermekek értek
be, hogy 14 évet betöltve, viszont országosan listán 1-3-ban szerepelve jogosultak legyenek
Sportösztöndíjra. Illetve isme rős nevek csengenek vissza a nagyok között és öröm volt tényleg itt is egy
javaslatra egy kategóriát változtattunk Závaczki Bálint, hiszen őt sem kell bemutatni azért, kiemelkedő
Nyíregyházi sportoló, aki szint én 1-es kategóriába került, úgymond a régi nagyobbak közé . Hatházi
Dóri, aki úgymond még egy erősebb kategóriát ugrott, ő is azért már a felnőttek között úszik és
versenyez. Így javasolta a Bizottság, hogy 1.790.000.-Ft egyenlőre maradjon tartalékon, hiszen hátha
lesz olyan sportolónk, aki menet közben még elér olyan eredményeket, hogy akár itt is majd
gondolkodhatunk akár direkt jutalmazásba, akár majd itt lehetőség van egyéb célra felha sználni a
keretet.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönjük szépen Enikő a kiegészítést, vélemény, hozzászólás? Nagyon sok
ismerős

név van egyébként a nevek között és újak is, ennek is nagyon örülünk. Valóban a Závaczki
Bálint által folytatott sport az egy nagyon költséges, tudjuk, hogy nem egy egyszerű történet, az
úszóknak külön örülünk és természetesen a spo rtlövő ket is üdvözöljük a Sportösztönd íjasok között. Ha

nincs kérdés, vélemény, hozzászó lás akkor kérem, kézfeltartással jelezzétek a támogatási szándékot.
Megállapítom, hogy a Bizottság jelen lévő 7 tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 57/ 2020. (Ill . 05.) számú határozatát.
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SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA
41/2020. (111. 05.) számú
hatá r ozata
a Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások
elszámolásaival kapcsolatos döntésről

a Bizottság

az előte rje sztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabá lyzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete 11.13. pontjában biztosított jogkö rében eljárva a következő határozatot hozta:
elfogadta a határozat melléklete alapján a Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása keretre
kapott 2019. évi támogatások elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. március S.
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a lka lmazásába n/
szerződ éses

megbízolljaira
vo natkozóan, hogy
nem á 11 fe nn
fe léj ük 30 na pot
e l érő ta r1ozás,
valamint a
játékoskeret min
30%-a ny íregyházi
és Szabo lcsSzatmá r-Bereg
Megyei k ötődésü
j átékos, továbbá a
spo11létesít111é nyek
haszná latáró l

győztes, fo lnőtt

magya r bajnok
Petrimán Mi lán : junior magyar
baj nokság ezüst diákolimpia arany,
ezüst
Kard-és kerekesszékes vívás:
Tarjány i Is tván : 3 Világkupa
versenye n 3 bronL
Újo nc OB egyéni 3 . he ly
Kerekesszékes OB 1. és 3. he ly
Szántó Dávid, Godó Frigyes Serdülő
O B fi ú kard csapat 5
diáko limpia ezüst, vidék bajn okság
2 arany, 3 ezüst, 3 bro nz
Táj futás:
U 14 OB csapat 3.
diáko limpia egyéni 2 ezüst és 1
bronz

- Eszkö.lbeszerzés
- Tilp lá l ék k i egészítők
- Személy i jellegü költségek
- Szállás
- Ét"czés
- Utazás
- Versenybírói díjak
- Nevezési díjak
- Sportszolgá ltatások
- Egyéb müködés i költségek

.

Tollas labda:
egyéni 1 arany, 1 ezüst és 1 bronz
Sakk:
NB .11 4. hel y
Asztalitenisz:
Megyei a matőr bajnokság 8. hel y

l . félévben elszi-'unolt:

2. félévben összesen:
Összesen:

PKAB/6 13/201 9.

Nyí re gy h~1zi
Éls port
No np ro fit Kft.

m egfele l ő

ada tlapok
csato lva:
- 30 napnál nem
régebbi

Súl yemelés:
MEFOB 2 . he ly
Iskolás OB 1 ara ny és 1 ezüst
Falum- Nyíregyháza felnőtt nő i
röplabda csapat és NB/ 1.13-s feln őtt
férfi kézi labda csapat 111 üködési
kiadásainak támogatása.

E bből

13.498.602 Ft
13.005.288 Ft
26.503.890 Ft

elszámolható összesen:

26.500.000 Ft
Túmogatásként kapott összeg:
42.500.000,- Ft

szám Iá" é s
teljes ítésigazolások
hiteles ítve
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adó igazolások és
cégk ivonat
- ny ilatkozat a Kft .
a lka lmazásába n/
szerződéses

mcgbízolljaira
vona tkozóan, hogy
nem á ll fenn
fCléjük 30 napot
e lérő tartozás.
va lamint a
játé koskeret min
30%-a ny íregy ház i
és SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei kötődésű
j á tékos, továbbá a
s port létesít ményck
haszná latáró l

PKAB/614/2019.

Nyí regy házi
Kosársuli
Utá npótlás
Kosárlabda
Egyes ület

meg fele l ő

adat lapok
csato lva:
- 30 napnál ne m
régebbi
adó igazolások és
cégki vo nat
- ny ilatkozat a Kf1.
a lka lmazásába n/

Fatum- Nyíregyháza
2018/20 19. évi CEV kupa 16 közé
jutás
2019/2020. évi CEV kupa
továbbjutás
c lm (J lt szezonba n kupagyőztes,
bajnoki 2. he lyezés

- Szemé ly i je ll egű kö ltségek
(s portszolgá ltatások, ed ző i díjak)
- Arc ulat k ia lak ítás i díj

Fc lnöll férfi kézilabda csapat
20 18/2019 év i baj nokság 9. he ly
2019/2020. év i bajnokság 11 . he ly
1. félévben elszámolt :
2. félévben összesen:
Összesen :

21.862.982 Ft
25.589.650 Ft
47.452.632 Ft

Eb bő l

Amatőr NB-1 bajnokságba n induló
nö i kosárlabda csapat működés i
kiadásainak támogatása.

e lszámolható összes en :
42 .500.000 Ft
Hmogatáské nt kapott összeg:

1.000.000,-

szám lák
zá radéko lva és
h itc lcs ít vc

-Nevezési d íjak
A m a tőr

NB-1 baj nokság 7. he ly

sze rződéses

megbízottja ira
vonatkozóan, hogy
ne m á ll fenn
fe léjük 30 napot
e l érő ta rtozás,
va lami nt a
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játékoskeret 111 in
30%-a ny íregyházi
és Szabo lcsSzatmá r- Bereg
Megyei kötőclésü
játékos, továbbá a
spo rtlétcs ítm é nyck
haszná latáró l

PKAB/61 6/2019.

S pa1·tacus 1928

m egfel el ő

Utánpótlásképző

adatlapok
csato lva:
- 30 napnál ne m
régebbi
adó igazolások és
cégki vonat
- ny ilatkozat a Kft .
a lkalmazásában/

- Központ
Nonprofit Kft .

633.850 Ft
538.750 Ft
1. 172.600 Ft

1. fél év ben elsz:ímolt :

2. fé lévben összesen :
Összesen :

a Bozsik Akadém ia utá npótlás
csapatainak müködési támogatása.

Eb ből elszámolh ató összesen: 1.000.000
Ft
Támogatásként kapott összeg:
25.5 00 .000,-

-

bé rszárn fejtő la pol-.
zá radékol va és
hite lesítve

U14/15: MLSZ 1. osztály ban bent
maradt
U l9 : MLSZ II. osztá lyban 5. he ly

- Szemé ly je llegü kö ltségek

U l6 : MLSZ II. osztá ly 5. he ly

szerződéses

mcgbízottjaira
vo natkozóan, hogy
nem á ll fenn
fe léj ük 30 napot
el érő tartozás,
va lam int a
játékoske ret min
30%-a ny íregyházi
és Szabo lcsSzatmá r- Be reg
Megyei kötőclés ü
játékos, továbbá a
spo rt létes ítmé nyek
haszná latáró l

U 17: MLSZ 11 . osztá ly 6. he ly
U7: 20 j átékos fel etti a létszá m
U8/9: 2db 12- 14

fős

cso port van

U 10/ 11: 1db 18 IOs csoport va n
5 ed ző UEF/\ B licenc tanfo lyamot
végzett

1. félévben e lszámolt:
2. félév ben összesen :
Összesen :
E bbő l

12.557.53 1 Ft
13.072.679 Ft
25.630.21 0 F t

elszá molha tó összesen :

25.500.000 Ft
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA
4 2/ 2020. (Ill . 05 .) számú
ha t á r oza ta
az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások
elszámolásával kapcsolatos döntésrő l
a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
elfogadta a határozat melléklete alapján az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keretre
kapott 2019 . évi támogatások elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. március 5.

o~:tkó /

a Bizottság elnöke /---

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabo lcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Po lgá rmesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

·"
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Ügyiratszám

PKAB/541/2019

Támogatott
neve

Elszámolás
megfelelése a
formai
követelményeknek

Nyfrsport

Megfelel ő

Természetvédő

adatlapok

és Sport
Egyesület

csato lva:
adó igazolás

Igényelt összeg
felhasználásának célja

2019-ben kapott önkormányzati
sportcélú támogatás összege.

Megjegyzés

Eredmény
A támo2atás felhasználása
Birkózó szakosztá ly éves
működés i kö ltségeire.
- sporteszköz.
sportfel szerelés,
eredm ényje l ző, tere m bérle t

600.000,Eszközbeszerzésre, edző i és bírói
díja kra,
nevezés, szá ll ás, utazás és
tere m bérlet kö ltségeire.

szám lák,
bankszám lak ivo natok,
kiadási
pénz tárbi zonylatok
záradéko lva és
hite les ítve

Diáko limpia 5. he ly, 18
hazai versenyen 70 é re m
Működ és i

602.602 Ft
Összesen:
ebből elszá molható: 600.000 Ft
PKAB/542/2019.

Hclmeczi team
H.S.E.

Megfelelő

adatlapok
c sato lva :
adó igazolá s

20 éves egyes ület „Sport
nevel!" progra msorozat
költségeinek fedezésére,
ny ílt edzések (thai-boksz,
K3, MMA spo rtágak )

100.000,Eszközbeszerzésekre,
pólók, kö ltségeire.

logózott

Összesen:
100.000 Ft
ebből elszámolható: 100.000 Ft
PKAB/543/2019.

Tai-Qi Boxing

Megfe lelő

Harcművészeti

adatlapok

SE
c satolva :
adó igazolá s

Az egyesület fe lkészülési és
versenyeztetési kiadásainak
megsegítésére.

400.000,Te rem bérlet, ne vezés, utazás és
ed zőtábor kö ltségeire.

400.000 Ft
Összesen:
clsz:ímolható: 400.000 Ft

ebből

I ,
~

kö ltségek,
érme k, étkezés,
vcrsenyengedé lyezési
kö ltségek
e !számo lhatóság i
kiegészítésének a
fe ltétclével.
szám lák,
bankszám laki vonatok,
kiadási
pénztárbi zo ny latok
zá radékolva és
hite lesítve
szám lák,
ba nk szám la ki vonatok,
kiadás i
pénztárbi zony latok
záradéko lva és
h itc les ít ve
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PKAB/544/2019.

Nyíregyházi
Teke Klub

Mcg rclc l ő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

NB/1-bcn szerep l ő re l nőll ,
ilj úsági és scrd ülő teke
csapat működés i kiadásainak
támogatása.

800.000,-

Utazás, étkezés, pályabérlet,
nevezési díjak , pályabérlet és
díjazás kö ltségeire.

Szuper! iga 7. hely

PKAB/545/2018.

Spartacus Torna
C lub Kft.

M cg re lclő

adatlapok
csatolva :
adóigazolás

PKAB/546/20 19.

Flexi Team
Aernbic Klub

M egfe le lő

adatlapok
csatolva:
adóigazo lás

PKAB/547/2019.

Női Asztalitenisz
Club
Nyíregyh:íza

Megfe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

/\z egyesület felkészülési és
versenyeztetési kiadása inak
megsegítésére.
Diákolimpia 4 arany, 2
ezüst, l bronz
Magyar Kupa 1 arany, 3
ezüst, 3 bronz
Külföldi torn úk 1 a rany, 2
ezüst, 1 bronz
Az egyesület felkészülési és
hazai és kii lfoldi
versenyeztetési kiadásainak
megsegítésére.

Extra Ligában val ó
szereplésre jogosult, dc
anyagi okok miatt az NB Ibcn induló, nagyrészt
utánpótl áskorú sportolókkal
versenyző n ői aszta litenisz
csa pat versenyeztetési és
fe lkészülési költségeire.
Extra Liga 7. hely
Laskai Írisz 4-szcres
korosztályos mal!.va r ba jnok

878.432 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 800.000 Ft
700.000,-

Szemé lyi költségekre.

710.215 Ft
Összesen:
elszá molható: 700.000 Ft
300.000,- Terembérlet és
- versenyengedélyek költsége ire.

számlák,
bankszám lak ivonatok,
kiadási
pénzti1rbiLonylatok
zá radékolva és
hitelesítve

szám lák,
bankszám lak ivonatok,
kiadási
pé nzt{1rbi zonylatok
zúradékolva és
hite lesítve

ebből

336.450 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 300.000 Ft
1.OOO.OOO,-

- Sportcszközbcszcrzésekrc
(szúmláló, vcrscny labda, ütö ra)
- terembérleti díjakra,
- ncve7ési és tagdíjakra

szám lák,
bankszám laki vonatok,
kiadási
pé nztárbi zony latok
z::lradékolva és
hite lesítve
szám lák,
bankszám lak ivonatok,
k iadúsi
pénztárbi zonylatok
záracléko lva és
hite lesítve
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- d iákolim pia 3. he ly
PKAB/548/2019.

Kelet-

M egfe le l ő

Magya .-orsz~tgi

ada tlapok

TDSE Fudoshin
DOJO

PKAB/549/2019.

Dávid Sport
C lub

csato lva :
adóigazo lás

M eg fele l ő

adatlapok
csatolva :
adó igazo lás

PKAB/5410//201 9.

PKAB/5411 //2019.

Nyíregyháza
Tigcrs Amerikai
Football C lub
Egyesüle t

De nevér
Barlan!!kutató

Meg fe l e l ő

ada tl apok
csatolva:
adó igazo lás

M eg fe le lő

adatlapok

Magya r bajnokságon. diák
o limpián, EB-n és VB-n
va ló részvételhez
kapcsolódó versenyeztetési
és fe lkészülés i költségekre.
l lajdú nánás Karate kupa,
Montenegró S I IOTOKAN
KARATE EB: két 2. és egy
3. hely, Karl ovy Vary kum itc
2. hely, kata 6. hel y, ku mitc
5. hely, nem zeti, nemzetközi
és diákolimpiai ve rsenyeken
szá mos dobol!.ÓS he lyezés
Az ö kölvívó szakosztály
versenyeztetési és
fe lkészülési kö ltsége ire.
O strom Kupa két 2. he lyezés
Junior Ökölv ívó Magyar
Bajnokság 2. helyezés,
1ljúsági Ökölvívó Magyar
Bajnokság 3. he lyezés
D l V. 1. feln őtt és U 19-es
junio r csapat fe lkészülés i és
versenyzési felszere léseinek
és a sportág
népszcrüs ítéséne k
kö ltsége ire.

Táj é kozódás i és Tra il-0
ve rse nyekre va ló fe lkészülés

1.032.870 Ft
Összesen :
ebből clszit molható : 1.000.000 Ft
200 .000.- Nevezési díjakra
( Kazi ncbarcika, Eger)
- EsLköz. ruhúzat (karate övek,
karate G l- k, pó lók)
- utazási kö ltségekre

203.900 Ft
Összesen :
elszá molható : 200.000 Ft
200.000,-

szám lák,
ban kszá 111 lak ivonatok.
kiadás i
pénztárbizony lato k
zá radékolva és
h ite les ítve

ebből

Ve rsenyekhez kapcsolódó étkeLés
és szál lás kö ltségeire.

200.010 Ft
Összesen :
elszámolható: 200.000 Ft
2.000.000,- Nevezési díja kra és
raj tengedélyckrc,
-Erőnl éti edzésekre s po1tszolgá lta tásokra.

szá m lák,
bankszám laki vonatok,
kiadás i
pénz tá rbi zo ny latok
záradékolva és
hite les ítve

ebből

1. 108.884 Ft
Első félév ben :
M{asodik fé lévben : J.020.000 Ft
e bbő l clsz{un.:
2.000.000 Ft
150 .000,-

szám lák,
ba nkszá m lakivonatok,
kiadás i
pé nztá rbi zony latok
záradé ko lva és
h ite lcsít vc

szám lúk,
bankszá m lak ivonatok.
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és a sportág

és
Szabadid ősport

Egyesiilct

PKAB/5412/2019.

csato lva :
adóigazolás

SPIRIT

Megfelel ő

Harcművészeti

adatlapok

Szabadidősport

és Kulturális
Közhasznú
Egyes ület

PKAB/5413/2019.

Magyar
Mediba ll
Egyesület

csatolva:
adó igazolás

MegfC l el ő

ada tlapok
csatolva:
adóigazolás

n épszerű s ítésén ek

költségeire.
Újév i k öszöntő Kupa 37 fő
részvéte lével, Tömeg rajtos
Csa pat és Szenior
Hosszütávü Táj. Futó Orsz.
Bajnoksúg, Tájékozódás i
Futús Vi lágnap, nyú ri tábor,
Trail-0 kupa, szabo lcsi
Mikulás Kupa. Óév
bücsliztató Kupa
Az egyesü let utúnpótlás
korü versen yző inek Kung- lu
s po11ágban a szöve tség
h ivata los és nem zetközi
versenyeken való
részvéte lére, va lami nt a
székhely működ ési
lennta11ás i kö ltségeire.
l IKF Kun g- lu OB 1. ford uló:
9 arany, 10 ezüst, 4 bro nz,
11. fo rdul ó: 11 a rany, 13
ezüst, 10 bronz, Kun g- fu
Magyar Baj nokság 5 arany,
15 ezüst, 7 bronz
Az egyesület á lta l
megszervezni kívá nt 11.
Kike let Kupa, XV. és XVI.
Országos Mediball
Baj nokság szervezés i
költségeire, valamint a
Kínában megrendezésre
kerü l ő VB-on va ló rés/vétel
költségeire.

Versenyekhez kapcso lódó étkezés
és szá llás köl tségeire.

156.700 Ft
Összesen :
ebbéJI elszámolható: ISO.OOO Ft
400 .000,Működéssel kapcso latos
kö ltségekre,
!ütés i díjakra.

458.616 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 400.000 Ft
300 .000,- Tornate rem bérle ti díjaira .

kiadás i
pénz tárbizony lato k
záradéko lva és
hiteles ítve

szám lák,
bankszáml akivo natok,
kiadás i
pénztárbizony latok
záradékolva és
hite les ítve

szám lák,
ban kszám lak ivonatok,
kiadás i
pé nz tá rbi zony latok
zá radé ko lva és
hite lesítve
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368.000 Ft
Összesen:
elszámolh ató : 300.000 Ft
450.000,- Spotteszköz beszerzésre
(Vásárosnamény verseny
eb ből

PKA B/5414/2019.

Nyí rségi
Keré kpárosok
Sportegyesülete

M egfel e l ő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

Országúti keré kpár
sportágba n hazai és
nemzetközi versenyekre
va ló fe lkészítés és
versenyeztetés kö ltségeire.

id ő m érője)

- Sportsw lgá ltatás
kö ltségeire.(vázszá mok, chipek,
kellékanyagok biztosítása)
470.000 Ft
Összesen:
elszámolható : 450.000 Ft
750.000,Eszközbeszerzés

szám lák,
bankszá m lakivonatok,
kiadás i
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hite lesítve

ebből

PKAB/5415/20 19.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület

M egfe lelő

adatlapok
csatolva :
adóigazolás

PKA B/5416/20 19.

NECC
Nyíregyházi
Asztalite niszező

M eg fe l e l ő

adatlapok

Az egyesület utánpóllás
korú versenyzőinek országos
bajnokság-ban va ló
eredményes szereplés
költsége ire.
II. EO vú logató 3.és 4.hely,
Szuper el ö ntő 4 db 1. he ly, 3
db 11. hely és 2 db 111. hely,
Budapest Bajnokság 1. hely
(országos csúcs),
Lég regyveres OB 11,11 1., IV.
hely, Belgrád nemzetközi TS
verseny. Szlovákia
ne mzetközi verseny,
Zugliget TS verseny,
Olaszország verseny,
Németo. verseny, számta lan
haza i és nemzetközi
versenyen, diáko lim pián.
OB-n dobogós he lvezések
NB 11 -ben, NB 111 -ban és
megyei bajnokságban
versenyző csapatok

(sportpisztolyok)

863.556 Ft
Összesen:
clsz{11nolható: 750.000 Ft
225.000,-

szám lúk,
ban kszá mlaki vonatok,
kiadás i
pénztárbizonylatok
záradék olva és
hite lesítve

e bbő l

Terembérleti díjak

szám litk ,
bankszá m lakivonatok,
kiadási
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Szabadid ős

Egyesület

csato lva:
adóigazolás

pé nz tárbi zony la tok
záradékolva és
h itelcs ít ve

felkészítési és
versenyeLtetési és a spo1tág
n épszerűs ítési kö ltségeire.

234.000 Ft
Összesen:
ebbő l elszámolható: 225.000 Ft
PKAB/5417/2019.

Nyíregyházi
Extrém BMX
Egyesiilct

BM X sportágban versenyző
fe lkészülési és
versenyeztetési költségeire,
a sportág n épszerű sí tése
é rd ekében bemutatók és
tobor1.ás kiadásaira.
11 . Nyíregyhá zi Sport Contes
amatőr kategória 6. hely,
Országos BMX pro és j unio r
verseny 3.és 4. he ly, BMX
Ro ll er Road s how

300.000,-

Megfo l el ő

11 sza kosztá ly

adatlapok

versenyző inek

600.000.-szemé ly i

Megfelel ő

adatlapok
csato lva:
adó igazolás

PKAB/5418/2019.

Nyíregyházi
Egyetem
S po rtegyes ii lcte

csato lva:
adóigazolás

edzés i
feltéte le inek és ne mzeti,
megyei, egyetemi , fő isk o lai
és egyéb baj nokságokon
va ló részvéte lé nek
megsegítése.
/\tlétika:- M EFOB verseny
Női kézila bda: megyei
bajnokság VII. he ly
Férfi kézi labda: M EFOB
bajnokság
Nő i kosárlabda : OB 7. hel y
Férfi kosárlabda: OB 4. hely
Férfi röpla bda: kupa 3. he ly
Úszás: M EFOB verseny 100
mell 3. he ly, 200 vegyes 5.
he ly

-eszközbeszerzésekre és személy i
kö ltségekre,
utazás, szá ll ás, nevezés és étkezés
kö ltségeire.

300.000 Ft
Összesen:
ebbő l elsz:lmolható: 300.000 Ft
költségekre
és
d
íjak)
Qátékvezetői
spo rtszolgáltatások vásá rlására,
utazás kö ltsége ire.

száml ák,
bank szá m lak ivonatok,
kiadási
pé nztárbi zony latok
záradékolva és
hitelesítve
Versenyszervezési
költségek
e lszámol hatósági
kiegészítésének a
feltételével.
szám lák,
bankszámlaki vo na tok,
kiadás i
pénztárbi zony latok
záradéko lva és
hite les ítve
Nevezési kö ltségek
e 1számo lhatósági
k iegészítésének a
fc lté tc lével.
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PKAB/542 1/2019.

Női

Asztalite nisz
C lub
Nyíregyháza

M egfe le l ő

adat la pok
csato lva:
adóigazolás

PKAB/5422/2019.

Nyíregyházi
Teke C lub

Megfcle lö
ada tlapok
csato lva:
adóigazolás

Sakk : csapat megyei: 1.
he ly, NB ll csapat 5. he ly,
ne mzetközi 2. hely
Term észetjáró és turisztika
szakosztály: túrák (közép, és
magashe!!vi túrák)
Extra Liga kö ltségeinek
fedézésére.
Öszi fordulók utá n 7.
he lyezés az Extra Liga
csapatbajnokságban .
Szupe rligá ban va ló
szere plésének a kiadása inak
a fedezésére.
Bajno kság 1. he ly
Szupe rli gába val ó fe ljutás

Összesen:
602.320 Ft
ebből elsz:tmolható: 600.000 Ft
1.000.000.- bérleti díj , szá llás, utazás, egyéb
do logi kiadások és egyéb
szolgá ltatás kö ltségeire.
1.01 7 .330 FI
Összesen:
ebbő l elsz{1111olható: 1.000.000 Ft
500.000,an yagkö ltség, pá lyabérleti díj,
szá llás, uta zás. é tkezés, egyéb
do logi
kiadások
és
egyéb
szo lgá ltatás kö ltsége ire .

Összesen:
clszániol ható:

ebb ő l

szám lák,
banksd1mlaki vo natok,
kiadás i
pénztárbizony lato h.
záradékolva és
hite lesít ve
szám lák,
ba n kszá m lak ivonatok,
k iadás i
pé nz tá rbizony latok
záradé kolva és
hite les ítve

785.475 Ft
500.000 Ft
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
43/2020. (111. 05.) számú
határozata
a Parasport támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos
döntésről

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta :
elfogadta a határozat melléklete alapján a Parasport támogatások keretre kapott 2019. évi
támogatások elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. március S.
J/f ;1,,{ (/ ' -

í'

v

. Rákóczi IldikóÍ
a Bizottság elnökey-

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

Melléklet a 43/2020. (111.05.) szá mú határozathoz

Ügyiratszám

T~imogatott

PKAB/551/2019.

Vakok és
Gye ngénlátók
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete

PKAB/552/2019.

neve

SzabolcsSzatmár- Be reg
Megyei
Fogyatékos
Sportolók
Szövetsége

Elszámolás
megfelelése a
formai
követelményeknek
m eg fe le l ő

adatlapok
csato lva:
adó igazolás

meg fel e lő

adatlapok
csato lva:
adó igazolás

Támogatásként kapott
összeg felhasználásának
célj a és a támogatás {1ltal
elért e red mé nyek
Az egyesület á ltal szervezni
kívánt te rmészetjárás, hegyi
túra fogla lkozás, j óga és
csa ládi nap költségeinek a
tá mogatása.
10 j ógafogla lkozás,
autóbuszos kirá nd ulás
Sárospatakra 33 fő.
Li llaflircdrc 3 7 fő
/\ Szövetség 111 űköd ési
kö ltsége ire, a speciális
szakiskolás diákok országos
bajnokságár val ó utazás, a
fiatal és a fe lnőtt fogya té kos
s porto lók pa ras port és
szabadidős port

PKAB/553/2019.

Fehérbot
S porteiaesülct

megíclc l ő
adatlapok

versenyeinek támogatására
és finanszírozására.
O rszágos Diáko limpia
crgométcrcs evezés 2. és 3.
he ly
Kosiirlabda O B 1. és 2. he ly
Zsinórlabda Ob 1. hely
csapat
Asztalite ni sz 1. és 2. he ly
Sorverseny O B 1. he ly
csa pat
Vak foc i és csörgő labda
s po rtágakban

Tá mogatásként kapott összeg és
a fel haszn{1lás teriiletei

Megjegyzés

250 .000,-

számlák.
ba nkszám lak ivo n
a tok, kiadási
pé nztárbizony la to
k zá radéko lva és
h ilc lcs ítvc

- Jógafogla lkozás
- l~tkczés
- Utazás

Összesen :
254.580 Ft
elsz{1111olható: 250.000 Ft
450.000,- eszközbeszerzés
- szemé ly i költségek
- úszásoktatás
- é tkezés
- utazás
- nevezési díjak
ebből

Összesen:
450.470 Ft
elszámolható: 450.000 Ft
35 0.000,-

szám lá k,
bank szá m laki von
ato k, kiadási
pénztárbizony lato
k zá radé ko lva és
h itc lcs ít ve

ebből

szá mliik ,
banksziim laki von

Melléklet a 43/2020. (111.05.) számú határozathoz

csato lva :
adóigazolás

s portágtoborzó
rendezvénye k, nyí lt
versenyek rendezés i
kö ltségei re.
Csörgő labda Magyar
Bajnokság Sárospatak.
Debrecen. Ny h.
Területi Vakfoci bajnokság
Nv h., Debrecen

-

Esáözbeszerzés
Étkezés
Uta1.ás
Közüzemi költség

atok, kiadús i
pénztárbi zo ny lato
k záradékolva é s
h iteles ítve

350.976 Ft
Összesen:
elszá molható : 350.000 Ft

ebből
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

44/2020. {Ill. 05.) számú
határozata
az Olimpia i fe lkészülés támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival
kapcsolatos döntésről

a Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/ 2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete 11.13. pontjában biztosított jogkö rében eljárva a következő határozatot hozta :
elfogadta a határozat melléklete alapján az Ol impiai felkészülés támogatása keretre kapott 2019. évi
t ámogatások elszámolását .

Nyíregyháza, 2020. március S.

lJuA

- 0 r./-R/,l
a k~OCZI~ lld"k
1 0,
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Polgá rmesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

Melléklet a 44/2020. (111.05.) számú határozathoz

Ügyiratszám

Támogatott neve

Elszámolás
m egfelelése
a formai
követel mén
yeknek

Támogah1sként kapott összeg
felhasználásának célja és a
támogatás á ltal elé rt e redm ények

Támogatásként kapott összeg és
a felhasz nálás területei

Megjegyzés

PKAB/56112019.

Hele brandt Máté

m egfe le l ő

A 2019-cs VB-ra és egyéb versenyekre
va ló felkészülés és részvétel
kö ltségeire.
Atlétikai Csapatbaj nokság 50 km 1.
hely
döntő 1. he ly, At létikai Világbajnokság
Doha

1.400.000,-

szám lák ,
bankszám lakivonatok
zá radékol va és
hite les ítve

adatlapok
(sportág:
gyaloglásegyesülete:
Nyíregyházi
S portcentrum)

PKAB/562/2019.

PKAB/563/2019.

F ucsovics Márton
(sportág:
te nisz, Tenisz
Park SE)

Szikszai R ó bert

ada tl apok

megíelcl ő

adatlapok
(sportág:
diszkoszvetésCf1vcsületc:

""t"

m egfe le l ő

Ki.ilíöldi versenyeken való részvétel
támogatása.
30 nemzetközi versenyen szereplés 3 1.
he ly legjobb, 2. Davis kupa
továbbjutás

A 2019-es VB-ra és Uni versiadc-ra és
egyéb versenyekre va ló felkészülés és
részvétel költségeire.
Téli Magyar Bajnokság 1. hely
Uni vcrsiadc 5. hely, Magyar

- Táplálékk i egész ítők, vitaminok
- Étkezés
- S po1truházat
- Szá llás

1.441.231 Ft
Összesen:
eb bő l elszámolható: 1.400.000 Ft
1.500.000,- Külíöldi versenyekre szál lás,
utazás
- Oktatói sportszolgáltatás

1.543.000 Ft
Összesen:
ebből cls1.ámolható: 1.500.000 Ft
1.100.000,- Spo rtruházat
- Táplá lékkiegész ítők

Szá llás kö ltségek
e !számo lha tósági
íe ltételénck
c l fogadásának
k iegészítésével

szám lák,
bankszám lakivona tok
zá radéko lva és
hitel esítve
Oktatói
sportszolgá Itatási
kö ltségek
e !számo lhatósági
íeltétclénck
cl fogadásának
kiegészítésével
szám lák,
bankszám laki vonatok
záradékol va és
h itclcs ít ve

Melléklet a 44/2020. (111.05.)

PKAB/564/20J 9.

Nyíregyházi
Sportcentrum)
Bakosi Péter

sz~í mú

hatá rozathoz

Bajnokság 2. he ly

Összesen:
1.100. 786 Ft
elszámolható: 1. IOU.UOU Ft

ebbő l

m egfe le l ő

adatlapok

(sportág:
magas ug rásegyesülete:
Nyí regyházi
Sportcentrum)

A 2019-es Csapat EB-ra és egyéb
versenyekre va ló fe lkészülés és
részvéte l kö ltségeire.
Fp. O B 1. he ly, Európa i Játékok
Minszk el ődön tő 1-2. he ly. Csapat EB
7. he ly

750 .000,
-

Sport felszere lés, sporlruhá/.al
Gy úrás
Étkezés
Tá p IMék kiegészítők

szám lák,
bankszám la ki vo nalok
zá radékolva és
hite les ít ve

750.778 Ft
Összesen:
ebbííl elszá molható: 750.000 Ft
PKAB/565/2019.

Nyírcgyluízi
Vasu tas S p ort
C lub

m eg fe l e l ő

adatl apok

Kovács Rih árd és Ta rjá ny i Is tván
20 19. évi ne mzetközi versenyek re va ló
felkészülésének kö ltsége ire.
Tarjány i Istvá n 3 bronz és 1 ezüst é rem
világkupa sorozatokon, VB 6 . he ly,
pá rbajtőrben magyar bajnok
Kovács Ric hárd vá logatott ke re ttag,
s úlycsoportjában győztes haza i
meccsek, győze lem Ki e lcében a
nem zetközi torná n, feln őtt magya r
ba jno k

1.500.000,- Edzői megbí/éís i díjak

bérszám fej tő

lapok,
bankszám lakivonatok
.d1radéko lva és
hite lesítve

Összesen:
2.000.000 Ft
elszámolh a tó:2.000.000 Ft

e b bő l
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

45/2020. (Ill. 05.) számú
határozata
a

Szabadidősport

támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival
kapcsolatos döntésről

a Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működés i Szabályzatáról szó ló 26/2019.{Xll.20.} önkormányzati rendelet 2.
melléklete 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
elfogadta a határozat melléklete alapján a Sza badid ősport támogatása keretre kapott 2019. évi
támogatások elszámolását.

Nyíregyhá za, 2020. március S.

,jm,
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

j
(/

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

Melléklet a 45/2020. (111.05.) számú határozathoz

Ügyiratsn'lm

T á mogatott
neve

Elsziímolás
megfelelése a
formai
követelmé ny
e kn ek

PKAB/653/201 9.

G ólyavádli
Röpla bd a
S portegyes iilet

m egfe le l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazo lás

PKAB/654/2019.

HonvédBottyán S port
Egyesület

m egíc le lő

ada tl apok
csato lva :
adó igazo lás

PKAB/655/2019.

Női

m egíc l c l ő

Asztalitenisz
C lub

ada tlapok

Ti'unogatás ké nt kapott
összeg
fe lhasz ná lásá na k célja
és a tá m ogati'1s á lta l
elért eredmé nyek
A m atőr sportolók
számára 2d b a m atőr
röp labda torna
szervezésé nek
költségeire:
Röplabda torna 40 fő
részvéte lével, 6 csapat

Az egyesület müködési,
va lamin t az á lta luk
szervezett Tavasz Kupa
(97 fö)és Megye i
l losszútáv ú Magya r
Bajnokság, Nyírség
Szabolcs Kupa és
Ny írségi Ösz
táj é kozódási futó
versenyek és a
Szi lvesztcri Futó na p,
va lamint 5 isko lá ban
táj futó verseny
re ndeLési kö ltségeire.
- l losszútávó Bajnokság
VI. l lúsvéti ping- pong
verseny és játékos
S l)Ortveté lkedők

T1linogahíské nt ka pott összeg és a
felhasználás tcriilctei

Megjegyzés

120.000,-

szám lák,
bankszá rn lak ivon
atok, k iadási
pénztá rbizony la to
k 7áradékolva és
hiteles ítve

- Díjazás,juta lmazás
- Védő ita l
- Terembérl et

Összesen:
e bből elszámolh ató :
200.000.-

135.923 Ft
120.000 F t

Díjazás
üdítő, csoki
nyomtatás, fénymásolás, tintapatro n,
szállítás és SI rendszer kö ltségeire.

Ö sszesen:
ebből elszámolha tó:
100.000,- Eszközbeszerzés
- Juta lmazás

szúm lák ,
bankszám laki vo n
ato k, k iadási
pé nztá rb izony la to
1- Lá radéko lva és
hite les ítve

205.259 F t
200.000 Ft
szám lák,
ba nk szám lak ivon
a tok, kia dás i

Melléklet a 45/2020. (111.05.) szá mú határozathoz
Nyíregy háza

PKAB/656/2019.

Nyíregy házi
Asztalitenisz és
Tömegsport
C lub

csato lva:
adó igazolás

m egfe l e l ő

adatlapok
csato lva :
adó igazolás

kö ltségeire
120 füs re ndezvény
s ikeresen megrendezés re
került

3 a lka lmas Ny íregyháLa
város és városkörnyéki
aszta 1iten isz
gyerme knapi
programsorozat
rende/ési kö ltségeire.
150 fő részvéte lével
s ikeres re ndezvény

Összesen:
Ft
ebből elszámolha tó:
Ft
100.000,-

Denevér
Barlangkutató
és
Szabadidősport

Egyesiilet

m egíe l e l ő

adatlapok
c satolva :
adóigazolás

2019. évben
megsze rvezni kívánt
6db szabadidős
re ndez vény szervezés i
kö ltségeire.
Új év Köszöntő Kupa,
Tomcgrajtos Csapat és
Szenior l losszútá vú
Tájékozódés i Futó OB,
IV. l le lak lit Kupa,
Tájékozódás i Futás
Vi lág napja. Nyári Tábor,
11 .Manó Motoros
Találkozó, Tra il-0
Kupa, Szabo lcs i
Mikul{is Kupa, Óév
Búcs úztató Kupa

Összesen :

Nyíregy h ázi
Nvíri Fészek

megfele l ő

adat lapok

7 rendeLvény (3 rég iós
kupa, 2országos fo rd uló

szám lák,
bankszá m lakivo n
ato k, kiadási
pé nztárbi zony lato
k záradéko lva és
h itc les ít ve

105.410 Ft
100.000 F t
szám lá k,
bankszám lak ivo n
atok, kiadási
pénztárbizony lato
k 7,áradéko lva és
hiteles ítve

600.000,-

l langosítás,
plakát, ok le vél,
térképnyomtatús.
é rmek, díjazás

Összesen:
elszámo lha tó:
200 .000,ebből

PKAB/658/2019.

100.000

- Sporteszközök
- Díjazás, jutalmazá s

ebből clsz~í molhat ó:

PKAB/ 657/201 9.

103.670

pénztárbi zony lato
k zá radéko lva és
hiteles ítve

604.674 Ft
600.000 Ft
szitm lák,
ba nkszám lak ivo n

2
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Ulti Egyesület
csato lva:
adó igazolás

PKA B/659/2019.

PKAB/6511 /2019.

Nyírség
Rekreációs,
Szabadid ő és
Röplabda
Egyesület

„Tégy
Magadért,
Tégy
Másokért"
Kulturá lis és
Szoci{alis
Alapítvány

m egfel el ő

adatl apok
csato lva:
adó igazolás

m egfelel ő

adatlapok
csato lva:
adó igazolás

és 2 he ly i verseny)
kö ltségeire és egyéb
versenyeken való
részvéte l kö ltsége ire
Nyí ri Fészek Ku pa 39
részt vevő 3., 4., 5.
he lyezés
NUB 65 résztvevő 2.
he ly
Szépkorúa k
Sportta lúlkozója, Sánta
em lékverseny 1, 4, 6.
he ly, Magyar Kártya
na pj a 38 ró: l .és 4. hely

- Díjazás
- Tere mbérl et

A m atőr

350.000,-

Mi x Terem
Röp labda To rn a
(he lyszín : Be m Iskola)
és 3 a lka lmas am a tőr
strandröplabda
ve rsenyso rozat
(he lyszín : Continenta l
Aré na) rendezés i
kö ltségeire
Am at ő r Röplabda Torna,
Stra ndröplabda Torn a,
megre ndezése
Nyí rsző l ős városrészen
hav i rendsze rességgel
szabad id ős s porto lás i
lehetőség biztosításá nak
kö ltségeire
A ma tőr Foe ibajnohság.
La bdarúgó Bajnokság,

ato k, kiadás i
pénztárbi zony la to
k zá radé ko lva és
hite lesítve
Étkezés i
kö ltségek
e 1számo lhatósági
k iegészítésének a
fe ltéte léve l

Összesen:
ebből elszámolható:

-

230.990 Ft
200.000 Ft
szám lák,
ba nkszám lak ivo n
a to k, kiadás i
pé nztá rbi zo ny lato
k záradékolva és
hite lesítve

Eszközbeszerzés
ásvá nyv íz
serleg, érem , okl evél
terem bérle t

Összesen:
elsz{unolható:

ebből

600.000,- Játékvezetés
- Étkezés
- Díjazás, j utalmazás

344.060 Ft
350.000 Ft

vissza fizetési
kötelezettség:
5.940 Ft

szám lák,
bankszám lak ivon
a tok, kiadási
pé nz tá rbi zony lato
k zá radéko lva és
hite les ít ve

3
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;\malőr

Aszta liteni sz
Kupa, Asztaliteni sz
Mikulás Kupa

Összesen:
elszá molható:

ebbő l

PKAB/6512/2019.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület

m egfe le lő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

10- 16éves korli
gyerm ekeknek
megszervezni kívánt 4
fordu lós amatőr RWS
Lövészkupa kö ltsége ire.
Versenyrendezés 195
gyerek részvételével

- Díjazás, jutalnH1Lás
- l ~szközbeszer1.és ( léglöszer)

Összesen :
clszí•m olha tó:

FILO
S po rtegyesület

meg fe le l ő

adatlapok
csato lva:
adó igazolás

PKAB/6515/2019.

SP IRIT
Harcmíívészeti,

megfc l e l ő
adatlapok

Sza badidős port

és Kulturális
Közhasznú
Egyesü let

csatol va:
adóigazolás

Scnior labdarúgó csapat
s porto lási és
versenyeztetési
költségeire:
OVLSE Ny h. régió
torna 2 .he ly, Misko lc 3.
hely, Tiszavasvúri 3.
hely, Nyh . 1. he ly
Október 7- 11 között
mcgrc1~dezni kívá nt
Spirit Elctm ód Központ
1X. Nyílt Napok
111gycncs
szcm léletformúló és

szám lák,
bankszám lak ivon
atok, kiadás i
pé nztárbizo ny lato
k zá radéko lva és
hitelesítve

200.000,-

ebbő l

PKAB/6513/2019.

600.9 19 Ft
600.000 Ft

208.535 Ft
200.000 Ft
számlák,
kikü ldetési
rendelvé nyek.
bankszám lak ivo n
atok, kiadási
pénztárbi zony lato
k zá radékolva és
hite lesítve

300.000,- Terembérlet
- Nevezés
- Utazás
- Étkezés
Összesen:
ebbő l elszá molható:
300.000,-

3 15.223 Ft
300.000 Ft

- Eszközbeszerzés (gu mi sza lag,
mcd iball ütő labdával)
- Ásványvíz, étkeztetés

-

szám lák,
bankszám lakivo n
atok . kiadási
pénztá rbi zony lato
k záradéko lva és
hite lesítve

egészségm egőrző

foglalkozásai nak

4
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kö lt ségeire.
1X. Spirit Nyílt Napok
megrendezése

PKAB/ 65-

16/2019.

Magyar
Mcdiball
Egyesiilet

m egfe lelő

ada tl apok
csato lva :
adóiga zo lás

PKAB/ 65-

17/2019.

PKAB/ 65-

18/2019.

NYVSCTájékozód ási
Futó
Szakosztály

„Zöld Kerék"
S7..abolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Kerékpáros
A l apítv~á ny

megfe le lő

adatlapok
csato lva:
adó igazolás

m egfele lő

adatlapok
csato lva:
adó igazolás

20 19. november 24-én
megrendezni kívú nt
Szabad Mozgás Öröme
szem lé letformá ló és
egészségm egőr1:ő
szabad idősport gúla
kö ltségei re.
VI. Szabad Mozgás
ö röme Feszti vá l,
Synchron Mct hod.
Med iba l1 páros játék,
EVNIK szimulátor
bemutató, gumi sza lagos
edzés
Nyáron Sóstón
megrendezni kívánt
sza badidős tájékozódási
rendezvény sze rvezési
kö ltségeire.
Bemutató rendezvény
100 fős óvodásoktó l a
fe lnőtt korosztá lvil!
2019 . év i
programsorozat ( 15
ke rékpáttúra, 5 Bringa
Su Ii program és a
fogya tékka l é l ő k részére
5 szabadid ős program )
megva lósításának

Összesen:
ebbő l elszámolható :

300.000 Ft
300.000 Ft

350.000,-

- Eszközbes7erzés ( mediball ütő
labdáva l, ev nik szimulátor. re nde7.vény
pó ló)

Összesen :
ebbő l elszámollrntó :

szá m lák,
bankszám lak ivon
atok, kiadás i
pénztá rbizony la to
k Lá radékolva és
hiteles ítve

350.000 Ft
350.000 Ft

250.000.- térképkészítés, térkép nyo mtatása,
- ve rsenyközpon t helyszín,
- c l látás, fri ss ítő
- szóróaj ánclé (.. kö ltségeire
273.354 Ft
Ö sszesen:
250.000 Ft
eb ből elszámolh ató:
220.000,- raktározási kö ltségek ( tároló bérlet)

szám lák,
bankszám lak ivu n
a to k, k iaclás i
pénztárbi zony lato
k záradékolva é s
hite le sítve

s;:ám lák,
bankszá ml akivo n
a to k. kiadási
pénz tárbizony lato
k záradéko lva és
hite lesítve
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PKAB/ 65J9/2019.

Vi ni Bike
Ke rékp{aros
Egycsiilet

m egfe l el ő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

PKAB/6520/2019.

Rozsrét IFI

meg fe l e l ő

Sza badid ő

adatlapok

Sport
Egyesület

csato lva:
adóigazolás

költségeire.
DÖK nap a Ridensben.
l le ll o Nyh., Bringa Suli ,
Manó motoros
Ta lálkozó, Autómentes
Nap. Bringa Város 7.1.
kerékpáros
hu lladékgyííjtés,
kerékpárra 1 7 határon át,
Bringával a Könyvtárba,
Mosoly Tábor. Bringa
Mikulásbu li
20 19-ben 15.
alka lomma l
megrendezni kívá nt
Robinson Ku pa
rendezési költsége ire.
100 verse nyző
részvételéve l sikeres
rendezvény
Az egyesület últal
haszná lt Sportcen trum
kö ltségeire, szabad id ős
rendezvények
(a ugusztus 20. Rozsréti
Vigasságok)
támogatására, nevezés i
díjakra
Városi Kispá lyús
labdarúgó baj nokság.
Rozsréti Vigasságok.
Nyhi . Város i Té li
Terem Ia bda rúgó
bajnoksúg

Összesen:
ebből elszámolható:
250.000,-

240.000 Ft
220.000 Ft

- Érmek. serlegek
- Tombolanycrcmények
- J e lzőbój ák
Összesen:
elszá molha tó:
300.000,ebből

250.000 Ft
250.000 Ft

számlák,
bankszám lah. ivon
atok, kiad~1s i
pénztárbizony lato
k zúraclékolva és
hite lesítve

- Eszközbeszerzés
- közüzemi díjak
- nevezési díjak
- terem bérlet
- jMékvezető i cl íj
- jutalmazás

Összesen:
elszá molható:
Ft

ebből

-

sLá ml ák,
banksziun lak ivon
atok, kiadási
pénztá rbi zony lato
h. .d1radékolva és
hite lesítve

306.844 Ft
300.000

6

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA
46/2020. {Ill. 05.) számú
határozata
a Diáksport támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásával
kapcsolatos döntésről
a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
elfogadta a határozat melléklete alapján a Diáksport támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások
elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. március S.

'#1:A~

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormá nyhivatal
3.j Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

Melléklet a 46/2020. (111.05.) számú hat~1rozathoz

Ügyiratszám

Támogatott neve

PKAB/ 662/2019.

VI KO Alapítvány

Elszámolás
megfelelése a
formai
követelményeknek
m eg íele l ő

adatlapok
Bem József Ált.
IskolaGárdonyi Géza
Tagintézmény

csatolva :
adó igazolás

Támogatásként kapott
összeg
felhasználásá nak célja
és a támogat{1s által
elért ered mények
3 iskola i sportkö r
m üködési és
versenyeztetési
kö ltségeire, házi
versenyek, is ko la i
sportnapok és
egészségna p
szervezésére
he ly i sportkör: 2
diákolimpia: városi 2
e l ső hely, 2 második, 2
harmadik hely, megyei 1
e l ső, 3 második, 1
harmadik, országos 73.
he ly, ki spá lyás városi
labdarúgó 2. hely
he ly i sportverseny: 7
(60-80- 100-1 80-200 fő)
más verseny: 5 ( 10-1 2

Támogahísként kapott összeg
és a felhasználás területei

Megjegyzés

350.000,- Étkezés
- Utazás
- Jutalmazás
- Eszközbeszerzés

szám lák, ba nkszám lakivonatok,
k iadás i pénztárbizonylatok
záradéko lva és hite les ítve

fő)

vá ros i: 2 (11-15 fő)
sza badidős: 5 ( 156-420
fő)

Pontrendszer: 2024 pont

PKAB/ 663/2019.

Vasvári Diáks port
Egyesület

megfelel ő

adatlapok
csato lva:

"I

)--!

Spo rtkö rö k működés i
és versenyezte tési
ki ad ásaira, diá knap és
Yasvá ri s na p

350.030 Ft
Összesen:
elszámolhatú:350.000 Ft
1.400.000,-

ebből

- Eszközbeszerzés
- Étkezés

szám lák, bé rszámfejtő lapok,
bankszám laki vonatok, kiadási
pénztárb izony latok záradékolva és
hitelesítve

Melléklet a 46/2020. (111.05.) számú határozathoz
adó igazolás

ve rse nyei. turi sztikai.
vízi, edző és s í titbor
kö 1tségei re
he ly i sportkör: 8 ( 10-2025-30 fő)
diákolimpia: röp labda
o rszágos két 2. hel y,
a tlétika 2 arany, kosár
he ly i spo1tverseny: 3 (50

-

Szá llás
Nevezés
Személy i j el legü k iaclások
Egyéb müködési költségek

fő)

PKAB/ 664/2019.

Zelk Zoltán
Diáksport
Egyesület

m egfe le l ő

adatlapok
csato lva :
adó igazolás

más verseny: 4 ( 12- fő)
városi: 4 ( 15-25 fő)
szabad i dős: 3 (25-30-3540 fő)
Pontre ndsze r: 1. hely
13798pont
7 s portág
verse nye ztetési
költségeire, 2
nagy verseny,
ház ibajnokságok ,
OV I-S uli bajno kság,
családi és egészségnap
szervezésére.
hely i sportkör: 4
diákolimpi a: 3
o rszágos - 2arany, 2
ezüst, 1 bro nz)
helyi spo1tverseny: 5
mús verseny: 6
városi: 4
sza badidős: 1
Pontrendszer: 11 . he ly
(5 186 po nt)

1.400.073,Összesen:
ebből elszámolható: 1.400.000,700.000,-

-

szám lák, bankszá m lak ivonatok,
kiadási pén ztárbizony latok
zá racléko lva és hite lesítve

Eszközbeszerzés
ÉtkeLéS
UtaLás
Szá llás
Versenyszervezés

736.362 Ft
Összesen:
e bből elszámolható : 700.000 Ft

2
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PKAB/ 665/20 19.

Apáczai Iskolai
Sport Egyesü let

megfe l e l ő

ada tlapok
csatolva:
adóigazolás

PKAB/ 666/2019.

Bárczi Diáksport
Közhasznú
Egyesü let

megfe lel ő

adatlapok
csatolva :
adóigazolás

Kosá rl a bdaedzések és
versenye k ,
szakoszlá lyok
köllségeire:
he lyi sporthör: 5
diákolim pia: 5
he lyi sportverseny: 2
városi: 2
szabadidős: 2 Mikulás
Kupa, ApácLai Kupa
PontrendsLer: 1. hely
( 11 438 pont)
l lá trá nyo s h e l yzetű ,
é rte lmileg és
tanulásba n
akadál yozott lanul ú k
d iákspo rt fe lké szítési,
versenyeztetés i és

500.000,-

Sporteszközbeszerzés
Spo rtruháza t
Neve1.ési díj
Étkezés
Uta1.ás

szá m lúk, bankszá m lak ivo natok ,
kiadás i pé nztárbizony latok
zá radéko lva és hitelesítve

518.407 Ft
Ö sszesen :
elsz:í molható : 500.000 Ft

ebből

300 .000.- Versenyeztetés
- Mí.íködési költségek

szám lák , bankszí1111 lakivo natok,
kiadás i pé nztárbi zony latok
zá radéko lva és hite lesítve

sza badid ős

levékcnységének,
láboroz la lásá nak
kö l lségei re.
he ly i s portkör: 8
di ákolimpia: FOD ISZ
he ly i s portverseny: 4
város i: 2
sza badidős: 2

PKAB/ 667/2019.

Wesselényi
Diáksport
Egyesület

m eg fe l e lő

adat lapok
csato lva:
adóigazolás

4 szakoszlá ly
működési és
versenyezte lési. 12- 15
db saját ve rseny,
szabadid ős

318.028 Ft
Összese n :
ebbő l elsúunolható: 300.000 Ft
650 .000,- Utad 1s
- J áték veLetői díjak, szemé ly i
jcllegü hifi1.etésck

szám lák, bankszi1111 lak ivo natok,
kiadás i pénztárbi zony latok
zá radékolva és hite lesítve

3
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sportrendezvények,
Wesselény i Kupa és
Wesselény i-hét
szer vezési költségeire.
hely i sportkör: 11 (4
szakosztá ly)
diákolimpia: 11
hely i sportverseny: 21

PKAB/ 668/20 19.

Kertvárosi
Általános Iskola

DSE

megfe le l ő

adatlapok
csatolva :
adó igazolás

Pontrend szer: 1. hely
( 5639 IJOnt)
6 szakcsopo rt
működ ési és
versenyeztetési
kiadásaira, szabadi dős
tevékenység
lebonyo lítási és
versenyek en val ó
részvéte l. korcso lyázás
költségeire.
hely i sportkör : 6 (25-3050-80-300 fő)
diákolimpi a: labdarúgás
3., 4., 5. hely
táj futó: vúrosi, megyei
1., 2.. 3. hely országos
dö ntő, torna megyei
elöntő 3. és 4. hely,
tollaslabda megyei 1, 2.
4. hely, országos
döntőbe jutás
kézil abda házi
versenyek, kerékpár és
gya logos túrák,

65 1.776 Ft
Összesen :
eb ből elszámolható: 650.000 Ft

--

600.000,- Sportszerbeszerzés
- Személyszá 11 ítás
- Egyéb müködési költségek

szám lák. kiküldetés i rendelvények.
bankszám lak ivonatok, h. iadási
pénztárbizony latok záradékolva és
hitelesítve

4
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korcso lyáLás, sítábor,
kerékpáros ügyességi
veté l kedő k

Pont rendszer: 1V. hely

600.1 88 Ft
Összesen:
clsz{unolha tó: 600.000 Ft

e bbő l

(3140 pont)
PKA B/ 669/201 9.

Arany DSE

megfele l ő

adatlapok
csatol va :
adóigazolás

Sportk örök mű ködés i ,
versenyeztetés és
rendezvények
kö 1tségei re.
hely i sportkör: (3 5-200
íő )

diákol impia : országos
t'.J szás 1. hely, atlétika 1.
hely, kézil abda 6. hely,
sport lövő 1, 2., 3. hely
hely i sportverseny: 5

(64-600

700.000,-

Utazás
l~ lelm iszer
Szá llás
EszkÖl.:beszer zés
Díjazás, j utal111ad1s
Pályabérlés

szám lák, kiki.i ldetési rendelvények,
bankszá rn lak ivonatok, kiadá si
pénztárbizony latok záradékolva és
hitelesítve

íő)

más verseny : 3 ( 12 íő)
városi : 4 (50- 138 íő)
sza badidős:

3 (38-200

fő) Mikulás íutás,

Nyuszi íutús, Bringa
Piknik. Bringa város 7. 1.
Á ltalános iskola :
Pontrendszer: 11 . hely
10729 pont

P KA B/ 66I0/2019.

Bem DSE

m egfele l ő

adatlapok

G i 111 názi um :
Pontrendszer: 111. hely
4038 pont
2 sportcso port
műk ödés i és

745.776 Ft
Összesen:
elszámolható: 700.000 Ft

ebből

700.000,- Étkezés

szám lá1', bankszárn lakivonato1',
k iadási pénztúrbizony latok
záradékolva és hitelesítve

5
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sz~im ú

hahirozathoz
csatolva :
adó igazolás

versenyeztetési
k iadásaira és
szabadidős

- SporteszkÖL.ök
- Utad 1s
- Egyéb működési költségek

programok ,
házibajnokságok,
versenyek,
rendezvények
köl tsége ire:
hely i sportkör : 3 ( 100-

110-260

fő)

diákolimpia: 3 (3
országos- ! ezüst)
helyi sportverseny: 9
más verseny: 1
városi: 3
sza badidős:

5

Összesen:
PKAB/ 6611 /20 19.

Kodály Zoltán
Általános Iskola

DSE

megfelel ő

adatlapok

Pontrendszer: 1V. hely
4633 pont
Uszó és tri atlon
szakcsoportok

ebből elsz~1 molható:

55 0.000

m űködésének

csatolva :
adó igazolás

tám ogatására,
„Szí vügyem az
.,
egészségem
sza badidős nap,
házibajnokságok.
sportversenyeken való
részvéte 1 kö 1tségei re.
helyi sportkör: 7
diákolimpia : 5 6
sportágban országos (3
arany, 1 ezüst, 1 bronL)
hely i sportverseny: 7

700.524 Ft
700.000 Ft
szám lúk , bankszám laki vonatok.
k iadási pénLtárbi zony latok
záradékolva és hitelesítve

- Úszójegyek

-

6
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városi: 3
szabadidős:

PKAB/ 6612/2019.

Kazinczy Ferenc
Diáksport
Egyesület

m egfe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

3

Pontrendszer: fi 1. hely
49 10 pont
5 sportúg müködési és
versenyeztetési
kö ltségeire,
szabadid ős

tevékenységek re, saját
rendezvény,
kcrékpúrtúra, házi
bajnokságok és tanúrdiák m é rkőzések
kiadásaira:
helyi sportkör: 5 (300

900.000 Ft
Összesen :
e bből elszámolható: 550.000 Ft
450.000,-

-

Utazás
Sportszerek
Díjazás, jutalmazás
Egyéb müködési kiadások

szám lák, bankszámlak ivonatok,
kiadás i pénztárbi7onylatok
zá radékolva és hitelesítve

visszafizetési kötelezettség:
125. 188 Ft

rö)

d iákoli mpia : röplabda
orszi1gos e lődöntő 2.
hely, atlétika városi,
toll aslabda 5. hely
városi. futball városi 2.
és 4. hely
más verseny: aréna tusa
3. hely, Röplabda mini 2.
hely, Röpl abda
S7övctség verseny 1.
hely
szabadidős: 7 (300 rö)
Kazinczy hét, Árokparti
Majúlis, korcsolyázás.
tömegsport,
egészségnap, M iku li1s
futás, tli d1zás, házi

Összesen:
E lsz~un olhat ó:

visszaliz. :

324.8 12 Ft
450.000 Ft
125. 188 Ft
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baj noks<ígok
Pontrendszer: 11 10 po nt

PKAB/ 6613/2019.

ÉVl SZ DSE

m egfele lő

ada tlapok
csato lva:
adóigazolás

PKAB/ 6614/2019.

Nyíregyházi
Fői s kola Eötvös
J ózsef Gyakorló
Általános Iskola és
Gi mnázi um
Diákegyesület

m eg fe l e l ő

adatlapoh.
csatolva:
adó igazolás

Felkészü lési és
versenyeztetési
kiadásokra, sza badidős
spo rt és
környezetvéde lmi
prog ramok, túrák
kö ltségeire.
hel yi s portkör: 4
diúkolimpia: országos
kosár 14. hely, megyei 9
arany
he lyi s portverseny: 4
mús verseny: 4
városi: 2
szabadidős: 5

600.000,- Sporteszkö1.beszer1:és
- Szállás
- Étkezés
- Neve1.ési díjak
- Ed zői díjak, szemé ly i jellegü
ki fi zetéseh.
- Versenye ngedé lyek, tagdíj ak

szám lák, szá mfejtő lapok,
ba nkszá m lak ivonatok, kiadási
pé rvt úrbi zonylatok zúradékolva és
hitelesítve

575.630 Ft
Összesen:
elszámolha tó: 550.000 Ft

Pontrendszer: 1756 pont

ebből

Tömeg- szabadid ő- és
versenysport
tevékenysége k,
ház ibaj nokságok,
versenyeken való
részvétel
(Nyo lcosztá lyos
g imnáz iumok
s port versenye)
kiadás ira.
helyi s portkör: 7
d iákolimp ia : 11

55 0.00,-

Uta zás
Nevezési d íjak
Szállás
Sportru háza t
Díjazás, jutalmazás
Étkez.és

sz::ím lák, kik üldetési rende lvények,
bérsz.ám fejö lapok,
bankszá m lak ivonatok, kiadási
pé nz tárbizony latok záradékolva és
hitelesítve
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he ly i sport verseny: 2
más verseny: 64
szabad id ős: 7

PKAB/6615/2019.

PKAB/ 6616/2019.

Nyíregyházi
Eva ngélikus
Koss uth Lajos
G imnázium DSE

Westsik Vilmos
Élelmiszeripari
Szakgimnázium és
Szakközépiskola

m egfelelő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

meg fe l e l ő

adatlapok
csato lva:
adó igazo lás

Pontrend szer: 111 . he ly
8898 oont
Diákolimpiai és egyéb
versenyeztetés, Ba laton
felv idéki bringás
vándo1tábo r
kerékpártúra,
ház ibajnoksúgok, egyéb
sportrendezvények,
sítábor kö ltségeire
he ly i sport kö r: 2 (45 fő)
diákolimpia : sakk
orszúgos döntő 12. hely,
atlétika országos
más verseny: Péterffy
labdarúgó kupa 1. he ly
szabadidős: csa lúdi nap.
kerékpártúrák, bringi1s
vándortábo r
Pontrendszer: 1600 oont
4 s portcsoport
működés i és
versenyeztetés i
költségeire,
házibaj nokságok. s aját
rendezési Wests ik
Kupa. Westsik Napok
sportrendezvényei,

566.472 Ft
Összesen:
elszámolható : 550. OOO Ft
350.000,ebből

-

Szállás
Utazás
Részvételi díj
l~tkezés
Eszközbeszerzés

356.2 19 Ft
Összesen:
ebbő l elszámolható: 350.000 Ft
400 .000,-

Eszközbesze rzés (kerékpárok)
Utazás
Étkezés
Díjazás. j utal mazás

szám Ifik. kikü ldetési
rendelvények,bankszám lak ivonatok,
kiadás i pénztárbizony latok
záradé ko lva és hite lesítve

szám lák, bankszám lakivonatok,
kiadás i pénztárbi zo ny latok
záradékolva és hite lesítve

szabad idős
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tevé kenységek
k iadása ira :
hel y i spo rtkö r: 3 ( 10- 1520 fő)
diákolimpia: városi 1.-2.
he ly
hely i sportverseny: 3
(75- 100-200 fő)
más ve rseny: egy 1.
he ly. három 2. he ly
városi: 2. és 3. he ly
szabad idős: ( 120-20025 0 fő)
ház ibajnokságoh.,
ke rékpár és gyalogtúrák,
nem zetiközi labdarúgó
to rnák, ko rcso lyázás,
Wests ik hét

PKAB/ 6617/201 9.

Lippa i János

m egre le l ő

Mezőgazd asági

adatlapok

Szakgimmíz iu m és
Sza kközép Iskola

Po ntre ndszer: 400 pont
S po rtkörök müködési,
ve rsenyek részvéte li és
szabadidős

csato lva :
adó igazolás

rendezvények
kö ltségeire.
he lyi s po rtkö r: 3 (20-2030 fő)
di áko limpia : 4(30-3 0
fő, 1 o rszágos)
he lyi s po rtverseny: ?
( 100 fő)
más verse ny: 1 (40 fő)
v{1ros i: 3
s7abad idős: Csillagfutás.
Crazy5 K, Wi zv\ir

401 .596 Ft
Összesen:
e b bő l elszámolható: 400.000 Ft
250 .000,-

Eszközbes zerzés
Nevezési díjak
~e lépő jegyek
Etkezés
Szemé ly i j e llegü h.i fi zetések

szám lák. bérszá m fojtő lapok,
bankszámlak ivonatok, ki adás i
pénztárbi zony la tok z~iradéko l va és
hiteles ítve
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PKAB/ 6618/2019.

„ Az orosi
iskolásokért"
Alapítvány Bem József Ált.
Iskola
Herman Ottó
Tagi ntézmény

PKAB/ 6619/2019.

Ny íregy házi
Krúdy Gyula
Gim názium
Krúdy Sport
Alapítvány

meg fe le l ő

adatlapok
csa to lva :
adó igazo lás

m eg fe l e l ő

adatlapo k
csato lva:
adó igazolás

futóverscny,
házibajnokságo k,
korcsolyázás, terepfutás.
túrázás
Pontre ndszer: nem
küldött beszá mo lót
l lázibajno kságok.
csa lúdi prog ramok,
ko rcsolyázás. ovi-s uli
bajno ksúg,
egészség napi
spo rtre ndezvény, Sak k
pa lo ta . j átékos vízi
veté lkedő, gya log-és
ke ré kpá rtúra,
ko rc so lyá zá s
kö ltségei re.
he ly i sportverseny: 6
más verseny: 2
városi: 3
sza bad i d ős: 6
Po ntrendszer: ne m
küldött beszámo lót
8 szakosztú ly
mükö dési és
versenyezte tés i
költségeire, 4 saját
k upa, ö regdi úk
ta lá lkozó, Krúdy Fest
szervezésére:
helyi sportkör: 8
d iáko li mpia: 13 orszúgos
el öntő- 1 arany)
helyi sportve rsenv: 1

263.226 Ft
Összesen:
ebbő l elszámolható: 250.000 Ft
250.000.-

-

Sportruh úza t
Étkezés
Utazás
Egyéb mü ködési kö ltségek

250.000 Ft
Összesen:
ebbő l elszámolható: 250.000 Ft
600.000,-

szám lák, banksz.ám laki vonatok.
kiadás i pénztárbi zony latok
zá radékolva és hitelesítve

Spo rteszköz. fe lszere lés
Étke7és
Utazús
Díjazás, j uta lmazás

szám lá k, ba nkszám la ki vo natok.
kiadás i pénztár bizony latok
zá radékolva és hitelesítve

vissza fizetési kötelezettség: 4.000
Ft
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PKAB/ 6620/2019.

„A tehetségért- a
Z rín y iért"
A lapítv~á n y

Z rín y i Ilona
G immázium

megfelelő

adatlapok
csatolva:
adóiga1.0lás

más verseny: 3
városi: 3
szabadid ős: 1
Pontrendszer: 1. hely
8226 pont
6 szakosztály
müködési és
versenyezte tési
költségeire és
házibajnokságok
re ndezésére:
helyi sporl"ör: 4
diákolimpia: 7
helyi sportverseny:
más verseny: 6
városi : 3
szabad i dős: 3
Pontrendszer: 398 1 pont

PKAB/ 6622/2019.

Nyíregyház i
Tankerületi
Köz pont
Nyírcgyh ítzi
Művészeti

Szakgimmíz ium

m egfe le l ő

adatlapok
csato lva:
adó igazolás

20 17-ben bevezetett
jógaoktatás és
eszköz.beszerzés
költségei re.
helyi sportkör: 1 (39 fö)
diákolim pia: városi
asztalitenisz 2. hely,
megyei 3. hely
helyi sportverseny: 1
rnás verseny: város i: 1
sza bad idős: 1
Pontrendszer: nem
kü ldött beszámolót

Ö sszesen:
Elszámolható:
Vissza:
550.000,-

596.000 Ft
600.000 Ft
4.000 Ft

- EsLkötbeszerzés
- Nevezési díj
- Utazás
- Szá llás
- Étkezés
- Díjazás, jutalmazás
- Személyi jellegü költség

550.32 1 Ft
Összesen :
clsz:imolható: 550.000 Ft
25 0.000,-

szám lák, bérszám fej tő lapok,
banks7,á111 lakivonatok, kiadási
pénztárbizonylatok záradékolva és
hitelesítve

ebből

- Eszközbeszerzés
- Jógaoklatás

szám lák, bankszám lakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

l 0 Ft vissza fizetési kötelezettség

Összesen:
Elsdmolha tó:
Vissza:

249.990 Ft
250.000 Ft
10 Ft
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PKAB/ 6623/2019.

Nyíregyházi
Sza kképzési
Centrum
Bánki Donát

m eg fe le lő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

Műszaki

Középiskolája és
Kollégiuma

Isko lai sportkö rök
m űködési és
versenyeztetési
kö ltsége ire.
háziverse ny és kupák,
túrák szervezésére.
diáko limpia i, városi,
szaki sko lai és egyéb
spo rtrendezvényeken
való részvétel
kö ltségeire:
helyi sportkör: 10 (90

500.000,- Sport fe lszerelés, sporteszköz
- Díjazús. j uta lmazás
- Étkezés

szám lák, bankszá mlaki vonatok,
kiadási pér171árb iLonylatok
záradéko lva és hitelesítve

fő)

diákolimpia: futsal
városi 3. hely, futó,
atléti kai városi három 3.
hely, megyei 2 arany, 2
ezüst, országosba 1 fő
j utott
helyi sportverseny: 3
( 110- 200 fő)
más verseny: 8 (8-20 fő)
városi: 1 ( 10 fő) I arany,
2 ezüst, 3 bronz
szabadid ős: 2 (45-360
fő)

PKAB/ 66-

24/20 19.

Ny íregy házi
Szakképzési
Centrum
Széchenyi Istvá n
Köz!!azdasá2i,

111egfe l e l ő
adatlapok
csatolva:
adóigazolás

Pontrendszer: 1805 oont
5 sportcsoport
m űköd és i és
versenyeztetés i
kö ltségei re. saját
nagy rendezvények.
házibaj nokságok,

500.000 Ft
Összesen:
ebbő l elszámolható: 500.000 Ft
500.000,-

- Sporteszközbeszerzés
(pingpong asztal és háló)
- L~tkeLés
- Rendezési kö ltség

sdtrn lák, bankszám lak ivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve
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diáknapi
sportrendezvények,
Széchenyi kupák,
ö regdiák kosárgála,
városi és egyéb
rendezvényeken való
részvétel költségei re:
rendezés i költség.
helyi sportkör: 6
d iákolim pia: városi 2
arany, megyei 1 arany
helyi sportverseny: 6
más verseny: 2 arany, 2
ezüst
városi: 4
sza badidős: 2

In formatikai
Szakközépiskolája
és Kollégiuma

PKAB/ 6625/20 19.

Ny íregyh~izi

m egfe l e l ő

Szakképzési
Centrum

adatl apok

Inczédy György
Sza kgimnáz iuma,
Szakközépis koláj a
és Kollégiuma

csatolva :
adóigazolás

Pontrendszer: 111. hely
2369 pont
Sportkörö k működés i
és versenyeztetési
köl tségeire, saját
rcndezésü versenyek
szervezésére,
diákversenycn való
indulás kiadásaira,
meg hívásos versenyen
való részvéte l
köl tsége ire.
helyi sportkör: 5
diáko lim pia: vúrosi 4
ezüst. 3 bront:, megyei 1
arany, 3 bronz
helyi sportverseny: 7

- Díjazás, jutalm azás

500.000 Ft
Összesen:
e bből elszá molható: 500.000 Ft

450.000,- Sporteszközbeszerzés
- Díjazás. jutalmazás

szám lák, bankszám laki vonatok,
kiadási pén1.:tárbizonylatok
zá radékolva és hitelesítve
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más verseny: 2
városi : 3
szabadid ős: 1
Pontrend szer : 709 pont

PKAB/ 6626/ 2019.

Nyíregy házi
Szakképzési
Centrum
Benes László
Szakközépiskolája

megfelelő

adatlapok
csa to lva:
adóigazo lás

Iskolai sportkörök
müködési és
versenyeztetési
költségeire,
húzi versenyek. Benes
nap rendezésére és
egyéb
sportrendezvényeken
va ló részvétel
kö ltségeire:
hely i sportkör: 5
diákolimpia: 5
hely i sportverseny: 7
más verseny: 2 ( 13 és 6
csapat)
városi : 3 Benes Kupa 3.
hely
szabad id ős: K osárlabd a
jamborce 250 fő
Pontrendszer: 422 pont

PKAB/ 6627/20 19.

Bethlen Gábor
Gimnázium ,
Általános Is kola,
Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola

megfe le lő

adatlapok
csa to lva:
adóigazolás

Ügyességi és atlétikai
sportúg
népszerüsí téséhez
szükséges eszk özök
beszerzésére, valam int
verseny eken való
részvétel kö ltségeire:

450.000 Ft
Összesen:
ebbő l elszámolható: 450.000 Ft
300.000.-

Sporteszközbeszerzés
Díjazás, jutalmazás
Étkezés
Egyéb működ ési költségek

szám lák, bankszám laki vonatok,
kiadási pénztárbizony latok
zárad éko lva és hitelesítve

300.000 Ft
Összesen:
ebbő l elsz{amolható: 300.000 Ft
550.000.- Sporteszközöl- (dobbantó.
fil cszőnyeg, kosá rl abdák)
- Uta1:ás
- Nevezés
- Étkezés

szám lák. bérszá mfej tő lapok.
kiküld etési rendelvények,
bankszám lak ivonatok, kiadási
pénztárbi zony latok 1:áradékolva és
hitelesítve
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hely i sportkör : 1
diáko limpia: 4
helyi sport verseny: 4
más verseny: 1
városi: 3
szabadidős:

PKAB/ 6628/2018.

Pető fi

Sá ndor
Álta lá nos Iskola
OSE

m egfel el ő

adatlapok
csa tol va:
adóigazolás

Szá llás
Verseny bírói díj
Személyi je llegű kiadások
Egyéb működés i kiadúsok

1

Pontrendszer: 1. hely
1859 oont
Iskolai spo rtkörök
működés i és
versenyeztetési
ki adúsaira.
házi versenyek.
szabadid ős

tevék enységek
lebonyolítási és
versenyeken való
részvéte l költsége ire:
hely i sportkör: 6
diákolimpia: 3
labdarú gás arany és
bronz, sakk 4. hely
hely i sportverseny: 12
szabadidős:

-

3.288.059 Ft
Összesen:
ebből elszámolható : 550.000 Ft

600.000,-

Sporteszkö.1.beszerzés
Spo1truhi1za t
Személy i je ll egű kö ltségek
Díjazás, ju talma zás
Szél l lás

szám láh., bankszám lak ivonatok.
kiadási pénztárbi zonylatok
záradékolva és hitelesítve

l~tkezés
Utazás

2

Bringaváros 7. 1,
Br igÁd<lm kerékpár
szakkör. korcsolyázás
Pontrendszer: 8 19 pont

PKAB/ 6629/201 9.

Kölcsey Ferenc
G imnázium OSE

m egfe le lő

7 szakosztúly

adat lapoh.

működési k ö ltségeire,

10 sportág
di úko limp iai és

6 13.740 Ft
Összesen :
eb ből elszá molható: 600.000 Ft
650.000,- Sporteszk özök (mezek ,
kézilabda kapu)

szám lák, bérszá mfejtő lapok,
bankszúmlaki vonatok, ki adási
pénztárbi zony latok záradékolva és
hiteles ít ve
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csatolva:
adóigazolás

PKAB/ 6630/2019.

Móra Ferenc
Általános Iskola
Diáks port
Egyesület

megfe l e lő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

szövetségi
versenyeztetési
költségeire. saját
versenyek ,
házibajnokságok.
Kölcsey Kupa és
sportnap szervezésére.
10 sportágban
diákolimpiai
versenyeztctés.
tornákon való
részvéte l, sí-és
sportlúbor fedezésére:
Kölcsey Kupa 250 fő
4 alkalom
helyi sportkör: 7/9 ( 1520-40-65 fö)
diákolimpia: 12 (5- 16 íö,
2 országos, 1 e/üst)
helyi sportverseny: 9
más verseny: 8
városi: 3
szabad id ős: 3
Pontrend szer: 11 . hely
5022 pont
7 sportkör működ és i
és versenyeztetési
kiadásaira. szabadidős
tevékenységek
lebonyo lítús i és
versenyeken va ló
részvétel költségeire:
helyi sportkör:

- Díjazás, jutalmazás
- Nevezési díjak
- Személyi jellegü kiadások
- Szá llás
- Étkezés
- Egyéb müködési költségek

723.790 Ft
Összesen:
clsz:imolható: 650.000 Ft

ebből

55 0.000,- Eszközbeszerzés
- Utadis
- Nevezési díj
- Személyi je llegű kiadások
- Szá llás
- Étkezés
- Díjazás. jutalmazás

szám lák. bankszúm lakivonatok.
k iadi1si pén ztárbizonylatok
Láradékolva és hitelesítve
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d iá ko limpia: 7
he ly i s portverseny: 2
más verse ny: 1
városi: szabad i dős: 2

PKAB/ 6631 /2019.

Nyíregyházi
Tan kerületi
Központ
Nyíregyházi
Móricz Z sigmond
Általános IskolaVáci Mihá ly
Tagintézménye

PKA B/ 6632/20 19.

Móricz DSE

m egfe l el ő

ada tlapok
csatolva:
adó igazolás

m egfe l e l ő

adatlapok
csato lva:
adó igazolás

Pontre ndsze r: 819 pont
l Iá z i verse nyek, „Váci
K upa" rendezési és
versenyeken való
részvéte l kö ltségeire.
he ly i s portkör: 2
diákolimpia: he ly i s portverseny: 2
más verse ny: 4
Pontre ndszer: nem
küldött beszámo lót.
Saj á t szakosztá lyok és
3 kül sős s po rtág
m űködés i és
versenyezte tési
kö ltségeire,
tömegsport
fog la lkozások ra.
s po rtna po k és
egészséghét
szervezésére :
he ly i s portkör: 3 (250

588.030 Ft
Összesen :
ebből elszámolható: 550.000 Ft
200.000,- Sporteszközök, sportlClsLerelés
- Verse11ys1.ervezés
- Díjazás, jutalmazás

szám lák, bank s/ á m lakivonatok.
k iadás i pénz tár bizonylatok
zá radékolva és hiteles ítve

200,000 Ft
Összesen:
eb ből elszá molható: 200.000 Ft
550.000,-

-

szá m lák, banksn'11n lak ivonatok,
kiadás i pénztárbiLony latok
zú raclékolva és hitelesítve

Sporteszközök
Díjazás, j uta lm azás
Játék vezetői cl íjak
Száll ás
Étkezés
Egyéb müködési kö ltségek

fő)

d iákol imp ia : 6 ( 10- 12-4 8
fő. 2 o rszúgos- 1arany. !
eáist)
he ly i s portverseny: 3
más verseny: 6
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városi: 6
szabadidős:

3

Pontrendszer: 1. hely

PKA B/ <>633/2019.

„Gyermekeinkért
J 6" Ala pítvány
Sző l ős kcrti

Angol

Kétta n nye lvű

mcgfolclö
adatlapok
csa tolva:
adóigazolás

A z isko la és a
ko ll égium tanu ló i
szám ára sportkörök
működ te tése,

sport versenyek és
szabadid ős

Tagintézmény

sporttevékeny ségek
szer vezése.
versenyeztetés,
Szől ős kerti Napok,
Kollég ium i Megye i
A sztaliteni sz verseny.
városi és egy éb
sportesemények en
való részvétel
költségei nek
tám ogatása.
hely i sportkör : 4
diákoli mpia: 4
hely i sportverseny: 4
más verseny: 3
városi: 3
szabadidős:

P KAB/ 6634/201 9.

„ Modern
Kereskedelemért a

m egfe le l ő

adatlapok

552.645 Ft
Összesen:
elszi'1111olha tó: 550.000 Ft
550.000.-

ebből

5456 pont

- Sporteszközök
- Étkezés
- Személy i je ll egű kö ltségek
Uátékvezctöi díjak)
- Utazás
- Egyéb működési kö ltségek
(irodaszer)

szám lák, banksd1111 lak ivonatok,
kiadási pénztúr·bi/ony latok
záradékolva és hitelesítve

11

Pontrendszer: 11 . hely
1201 pont
Iskolai sportk ör
mű ködés i és

550.360 Ft
Összesen:
elszámolható: 550.000 Ft

e bből

600.000,-

szám lák. bankszám laki vonatok,
kiadá si pénztárbi zonylatok
záradéko lva és hitelesítve

19
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Kelet Kapuj ~íban " csato lva :
adó igazolás
Alapítvá ny
Sipkay J övőj éé rt
Alapítvány
SzC Sipkay Ba rn a
Kercskcdelm i,
VendéglMóipari
Idegen forga lm i
Szakgi mnázi uma,
Szakközépiskolája,
és Kollégiuma

PKAB/ 6635/201 9.

Nyíregyh ázi
Ta nkerületi
Központ
Nyíregyházi
Móricz Zs igmond
Álta lános IskolaVécsey Ká roly
Tagintézménye

m egfe le l ő

adatla pok
csatolva :
adóigazolás

verse nyezle tési
kiadásaira, szak k ép ző
ve rsenyek kö ltségei re .
S ipkay Kupa,
házibajnokságok
túrák , s portnapok
szervezésére:
he lyi sportkör: 5
diákolimpia: 6, 1
országos
he lyi sportve rseny: l
,
. ,..,
va ros1: J

-

szabad i dős:

600.810 Ft
Összesen:
ebből elszá molhat(>: 600.000 Ft

5

Pontrends7er: 11 . hely
(4225 pont)
3 s po rtkör működési
és ve rse nyezte tés i
kö ltségeire,
házibajnokságok és a
Vécsey Kupa
rendezésére, tá rgy i
felté telek
tá m ogatá sftra:
hely i sportkör: 1 (58 fő)
diákolimpia : 5 (4-7- 10
fő, 1 országos)
hely i s portve rseny: 5

S porteszközök
Étkezés
Utazás
Szá llás
Díjazás. j utalmadts
Részvéte li cl íjak
Személyi jel legü kö ltségek
(ed ző i díj)
- Egyéb mííködési kö ltség

400.000,- Sporteszközök
- Díjazás. jutalmazás
- Étkezés
- Utazás
- Szemé ly i je llegü kö ltségek
(játék vezető i díj)

szá m lák. bankszám la k ivo natok,
kiadás i pé nztárbi zo ny latok
záradékolva és hite lesítve

.
11 .556 Ft visszafizetési
kötelezct tség

(24 8 f'ő)
más verseny: 3 ( 115 fő)
város i: 1 (10 fő)
sza badidős: 3 (248 fő)
Pontrendszer: 11 1. hely

( 1028 pont)

Összesen:
Elszámolh ató:
Vissza:

388.444 Ft
400.000 Ft
11 .556 Ft
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PKAB/6639/2019.

PKAB/571/20 19.

Nyíregyházai
Városi Diáksport
Egyesü let

Nyírcgyh~izi

Városi Diáksport
Egyesület

meg fe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

megíe lelö
adatlapok
csato lva:
adóigazolás

Diáksport 2019. évi
ke reten l évő
111 egta ka rí lás
fc lhasználúsa, a
ny íregyházi oktatás i
intézmények
eredményességi
juta lmazása.
Az oktatás i intézmények
eredményesen
szerepeltek az országos
cl iáko lim pia i d ö ntőkben,
ki magasló e red ményel-.et
értek e l atlétika,
kosárla bda, úszás,
röplabda sportágakban .

Városi diákolimpiai
versenyek szervezése,
országos döntök étkezési
költségeire, va lamint a
városi diák
szabad idösport
rende;1.vények, diáksport
nap és városi sportgá la
diáksportot érintő
kiadásaira.
Diáko limpia Országos
döntő be került csapatol-.,
versenyzők támogatása,
városi diákolimpi ák

1.450.000 Ft
tám ogatás

működés i

átutal ás banki ki vonatai és
tá mogatás i szerződ ések me llékelve

200.000,- Vasvári P. Gimn .
-Bethlen G. G. és Ált.1.1 20.000,120.000,- Móricz Zs.Á lt.l sk.
- Apáczai Cs.J .Á. lsk. 120.000,120 .000,- Krúdy Gy. Gimn .
- Wesselényi M. Sz!... 120.000.- Arany J. Szölöskerti 80.000,- Arany J. Zelk Z. Tag. 80.000.-Ara ny .J . G. és Ált. 1. 120 .000,80.000,- Kölcsey F. Gim n.
80.000,- Sipkay 13. Ker. Isk.
40.000,- Móricz Zs. Vécsey
40.000,- Kodály Z. Ált. Isk.
- Eötvös J. Gy.Ált. Isk. 40.000,- Széchenyi 1. Közg. Sz. 40.000,- Móricz Zs. Kertváros i 50.000,1.450.000,Összesen:
9.000.000,- Ft

- Étkezés
- Nevezési díjak
- Szemé lyi j e llegű kö ltségek
(bíró i díjak )
- Sportszolgáltatás
- Egyéb m ű köd és i kö ltségek

számlák záradékolva és hitelesítve

728.760 Ft visszafizetési
kötelezettség
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lebonyolítása,
diáksport
rendezvények , városi
sportgála
szabad id ős

! .félévben elsz{unolt
2.félévben összesen:
Összesen:
Elszámolható:
Vissza:

:4.304. 720,3.%6.520,8.27 1.240,9.000.000,728.760,-
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA
47/2020. {Ill. 05.) számú
határozata
a Sportösztöndíj rendszer keret terhére 2019. évre kapott támogatások elszámolásával
kapcsolatos döntésről
a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Sze rvezeti és Működési Szabá lyzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta :
elfogadta a határozat melléklete alapján a Sportösztöndíj rendszer keret terhére kapott 2019. évi
támogatások elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. március 5.

'Dl~~:~f I

a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Sza bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattá r

'f-
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Ügyiratszám

PKAB/672/2019.

PKAB/673/20 19.

T{unogatott
neve

Szu rovcsj{1k
Ivett

(Nyíregyluízi
Sp ortcentrnm úszó szakosztály
s portolója)
Oerencsi Csaba

Elsz:í molás
megfele lése a for mai
köve telm ények nek
M eg fe le l ő

adatl apok

Be rencsi Tímea
(Eziistcsikó
Karate
Egyesiilet,
karate)

201 9 . évi versenyekre
e redményes fe lkészülés és
a júliusi V13-ra va ló
kijutás támogatására.

2019- ben kapott önkorm{myzati
sportcélú támogatás összege.
A tám o~atús felhasználása
550.000,-

Megjegyzés

SLá m lák,
ban h.s1:á m lak ivonatoh.
zá raclékolva és
hite les ítve

- Sportruhúzati te rmékek és
- táplál ékh.iegész ítő k

Fe ln őtt

M egfe le l ő

adatlapok

(Ezlistcsikó
Karate
Egyesüle t,
karate)

PKAB/674/2019.

Igé nyelt összeg
fellrnsznál:ís:ínak célja
Eredmén y

Megfele lő

adatlapok

OB 2. és 3. he l)
O rszúgos rövicl púlyás
bainoksál!. 1. he lyezett
2019 . évi versenyekre
va ló re lkészülés
kö ltségeire.
Ca rpath ia Cup Rzeszów
felnőtt kumite II . he ly
Feln őll Magya r Bajnoh.ság
Y. hel y
U20-as EB kva li fi káció 1.
he ly
U20-as EB Prá)!.a 11 l.he lv
2019. évi verse nyekre
va ló fe lkészülés, fe l n őtt
nem zetköz i versenyek
kö ltségcire.
Carpathia Cup Rzeszów
fe lnőtt kum ite Il l. he ly,
kata 111. hely
Feln őll Magya r Baj noks{ig
11. he ly
Fe ln őtt EB Yilnus Y. he ly
J&Speed Cup 1. he ly

Összesen :
Ebből elszámolható:
90.000,-

550.616 Ft
550.000 Ft

- Sporteszköz beszerzés ( pro ílex
grav iti gym)
- Tá pl álékk iegés.dtők
- Nevezési díj

Összesen :
Eb ből elszámolható:
180.000,-

94.120 Ft
90.000 Ft
S zá m lák.
bank szám laki vonatok
7áracléh.o lva és
hiteles ítve

- Szállás
- Ed zőtábori cl íj
- Ne veLési díj
- Tá plá l é k- kiegészítők

Összesen:
Eb b ől elszámolható:

Szám lák,
ba nkszám lak ivonatoh.
zá radé kolva és
hite lesítve

185.9 15 Ft
180.000 Ft
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PKAB/676/2019.

PKAB/678/2019.

PKAB/679/2019.

Ziivacz ki Bálint
golfozó

Tarj~ínyi

István

Női

Asztalitenisz
C lubLaskai Írisz

Megfe l e l ő

Meg fe l e l ő

M eg fel el ő

adallapok

adatlapok

adatlapok

l lazai és nemzetközi
go 1fversenyeken va ló
részvétel költségeire.
Ciprus Junior Open 3.
hely
Ukrainian Winter Cup
baj nok i cím
Szerb fe ln őt t bajnokság 2.
hely
Országos rangi ista 1. hely
S7 lovén Junior O pen 2.
he ly
Boys Cha llange Open 2.
hely
Magyar Golfszövetséglel.!.i obb iunior díi
2019. évi versenyekre
eredményes fc lkészülés és
a Para limp iára való kijutás
támogatására.
Budapest OB kard 3. he ly,
párbajtőr 1. hely, Sarjah
Vi lágkupa 1O.és 8. hely.
Pi sa Világk upa 3. és 9.
he ly. Sao Paolo Vi lágkupa
5. és 13. hely, Varsó
Világkupa 15. és 3. hely,
Cheongju VB 9. és 6.
he ly. J\m sterdarn
Világkupa 2. és 12. helv
Laskai Irisz mindennapi
edzéseinek, versenyeken
va ló részvételének
támogatása.
Duna Kupán csapat 1.

Szám lák,
bankszám laki vonatok
záradéko lva és
hitelesítve

400.000,- Táp l á l ékk iegész ítők
- Szá llás
- Nevezés i díj
- Spor1ruhát.at
- Étl-.ezés

Összesen:
Ebből elsz{u11ollrntó:
550.000,-

Utazási költségek
els7á mo lhatósági
kiegészítésének a
feltéte lével.

401.857 Ft
400.000 Ft

- Táp l á l ékkiegészítő és vitamin
- Sportruházat
- Sporteszköz (vívó fe lszerelés)
- Kerekesszék karbantar1ás
- Egészség m egőrző szolgi1ltatás,
spo11111 asszázs

Összesen :
Ebbéíl elszi'tmolha ló:
180.000.- Sporteszközbeszert.és
- Nevezés i díjak
- Szá llásdíj

Számlák,
bankszá m lakivonatol-.
záradékolva és
hitelesítve

568.196 Ft
550.000 Ft
Számlák,
ban kszámlaki vonatok
7áradékolva és
hite lesítve

2
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n ői

PKAB/6710/2019.

asztalitenisz

Tót h Bal{1zs

Megfe l e l ő

adatlapok

(Nyíregy házi
Sportcentrum
dobó atlétája)

PKAB/6711/2019.

Zs iga Andrea
Kinga

Meg fe l e l ő

adatlapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
dobó a tlétája)

PKAB/6713/20 19.

Tasi Tibor
Dávid
(Nyíregy h{1zi
S portcentrum
atlétika 200111 és

M egfe l e l ő

adatlapok

he ly, 5-8. Magyar
Nem zetközin , magyar
bajnokság 3 .hely,
vá logatott kerettag havi
összetartó edzőtáborok
20 19. évi versenyekre
való fe lkészülés és
részvétel költségeire.
J\tlétikai .Junior Magyar
Liga d öntő Székesfehé rvár
súlylökés 1. hely,
Budapest 1. hely, Tis7a
kupa 1. hely, U20
Atlétikai EB Svédo. 17.
he ly
20 19. évi versenyekre
való felkészülés és
részvéte l költségei re.
Ifjúsági és .Junior Dobó
8ajnoksi1g di szkosz 1.
hely, Fedettpályás
Bajnokság súly lökés 2.
hely. Diákolimpia
súlylökés 2. he ly, diszkosz
1 .hely, Utánpótlás
J\tl étikai Bajnokság
diszkoszvetés 1. he ly,
súlylökés 2 .hely,
korosztá lyos válo1.1.atott
201 9.év i ve~en yekre
való fe lkészülés
költségei re.
Minszki II. Európai
Játékok 10. hely

Összesen :
Ebböl elsz{unolható:
90.000.-

181.925 Ft
180.000 Ft

- Sportíels;;ere lés, sportruházat
- Túp l á l ékkiegész ítő

Összesen:
Ebből elszámolható:
90.000,-

Szám lák,
bankszámlaki' onatok
záradékol va és
hitelesítve

90.585 Ft
90.000 Ft

Szám lák,
bankszá mlaki vonatok
záradékolva és
hite les ítve

- Sportruházat
- Táplá lékki egészítő

Összesen :
Ebből elszá molható:
180.000,-

97.815 Ft
90.000 Ft

- Sportfelszere lés, s portruházat
- Táplálékkiegészítő
Összese n:

Sl:ám lák,
bankszám lak ivonatok
z:-í radékolva és
hite lesítve

181.630 Ft

3
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PKAB/6714/2019.

400m síkfutás)
Nyíregy házi
Vasutas S port
C lubökölvívó,
s úlyemelő és
kardvívó
szakosztály

E bbő l

Megfel e l ő

adatlapok

3 fő fe lkészülés i és
ki emelt versenyeke n va ló
részvételének tá111 ogatúsa.
- Kovúcs Richá rd
(öl,.ö lvívó) magyar
vá logatott, hazai
versenyek nyertese saját
s úl ycso portjában, Kielce
nemzetközi torna

elsz:ímollrntó:
180.000 Ft
Kovács Richárd 550.000,- T óth /\nna
225.000,-Ádám Dá nie l 180.000,-Ny íri
Vil l ő 90.000,Össz.: 1.045.000,Személy i költsége!,.

(865 .000 Ft lett
kiutalva, tek intellel
arra, hogy Ádám
Dániel abbahagyta a
ve rsenyzést)

győze l em

PKAB/6715/2019.

Tóth F ruzsina

M eg fel el ő

adatlapok

(Nyíregyh:izi
Sporlce ntrum
és Éls port Np .
röplabdázó)

PKAB/6716/201 9.

Szabó Lili

M egfe le l ő

adat lapok

(Nyíregyházi
Sport centrum
röplabdázó)

PKAB/6718/20 19.

Hath:'t zi Dóra
Beke
Beáta

szül ő:

M egfe lel ő

adat lapok

-Tóth /\n na (sú lyeme lö)
O lim piai Reménységek
verse nyén 2. he ly
- Nyíri Vill ő (ka rdvívó)
Junio r OB 7. helv
Mindennapi edzés és a
vá logatolt kerettagságga 1
j á ró kö ltségekre .
2018-20 19 bajnok i szezon
Magyar Kupa II. hely, 1.
hely
Magyar Nemzeti
Váloga to tt - EB- re va ló
kiiutás
Mindennapi edzés és a
vá logatott ke rettagsággal
j á ró kö ltségekre.
Magyar Kupa 11 . és 1. he ly
Vá logatotl 111. he ly

20 19. év i ve rsenye kre
va ló felkészülés
támogatására.

Szá ml ák,
bankszám lakivonatok
zá radé kolva és
hite lesítve

Összesen:
Ebbő l elszám ol ha tó:
400.000,- Spo rtruházat
- Spo rteszköz

928.113 Ft
865.000 Ft

Összesen:
Ebbő l clszámollrntó:
180.000,-

422.931 Ft
400.000 Ft

Szám lák ,
ba nkszám lak ivo natok
zá racléko lva és
hite lesítve

Szám lúk .
bankszá m laki vonatok
záracléko lva és
hite les ít ve

- Spo rtruházat
- Spo rtfe lszerelés
Összesen :
Eb ből elszám olható:
225.000,- Spo rtruháza t

189.373 Ft
180.000 Ft
Szúm lá k,
ba n kszá m laki vonatok
záradékolva és

4
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(Nyíregy házi
Sportcentrum liszó szakosztály
sportolója)

PKAB/6719/2019.

Hclebrandt
Máté

M egfelel ő

adat lapok

(Nyí regyházi
Sportcentrum
gyalogh1s)

PKAB/6720/20 19.

Bakos i Péter
(Nyíregyházi
Spo rtcentrum
magasugró
a tlétája)

Megfele lö adatlapok

IQúsági, junior magyar
válogatott, kétszeres
iQ.magyar bajnok, junior
Európa bajnoki 7.
1Qúsági Magyar
Baj nokság 100 m pillangó
1. hely, 200 111 pillangó 2.
hely, 100 111 gyors 3. hely,
1Qúsági EB 100 111
pillangó 7. hely, IQúsági
VB 4x200 111 vá ltó 7. hely
20 19. évi versenyekre
való fe lkészülés és az
olimpiai kvalifikáci ós
szint teljesítésének
támogatására.
Fe lnöll Országos
Bajnokság 50 km 1. hely
At létikai Csapatbajnokság
1. hely
Kijutás Dohába az
Atlétikai VB-re
Csapat Európa
Bajnokságra
Uni versiadcra és a 2019.
év i versenyekre va ló
fe lkészülés támogatása.
Fedettpályás Orsziigos
J\tlétikai Bajnokság 1
.he lyezés, Európa i Jútékok
Minkszk 1-2. helyezés
Csapat Európa Bajnokság
Sand nes 7. he lyezés
További
versenvered111é nvek

hitel es ítve

- Táp lá lékk icgészítö
- Masszázs

Versenyekhez
kapcso lódó szá ll ás és
étkezési költségek
c ls.d1mo1hatósági
kiegés7ítésének a
fe ltételéve l.
Összesen:
Ebből elszámolható:
550.000,-

228.648 Ft
225.000 Ft

Számlák 1áradéko lva
és hiteles ítve

-

Sportruházat
Táp Iá lékk iegészítök,
vitaminok

-

l~tkezés

Összesen:
Ebből elsz~1 molhat ó:

553.030 Ft
550.000 Ft

550.000,-

- Sportfelszerelés, sportru házat
- Tápl á l ék- ki egészítők , vitaminok

Összesen:

11 iányzó
bankszám lakivonatok
(75.500 Ft-ról)

Számlák,
ban kszárn laki vonatok
záradékolva és
hite lesítve

591.2 18 Ft

s
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PKAB/6721/2019.

Kerekes László
Márió

M egfe l e lő

adatla po k

(Nyíregyházi
Sportcentrum
dobó atlétája)

PKAB/6722/2019.

K erekes Dóra

Megfe le l ő

adatlapo k

(Nyíregy házi
Sportcentrum
dobó atlétája)

PKAB/6723/2019.

Tucsa Veronika
Nikolett

M egfe l e l ő

adatlapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
dobóatlétája)

PKAB/6724/2019.

Nyísztor Petra
(Nyíregyházi
Sportcentrum
hármas-és
távolugró
atlétája)

M eg fe le l ő

adatlapok

sérülés 111 iatt nem
születtek.
20 19. év i versenyekre
va ló felkészülés és
részvétel költségeire .
Fe lnőtt Magyar B<úno kság
egyéni 2. he ly
Magya r Csapatbajnokság
egyéni 3. he ly
2019. évi versenyekre és
va ló felkészü lés és EB-n
va ló részvétel kö ltségeire.
Téli Do bó O rszágos
Bajnokság 1. he lyezés
Magvar Bajno kság 2. hel y
2019 . év i versenyekre
való fe lkészülés és
részvéte l kö ltségei re.
- Magyar Juni o r és
Utá npótlás Bajnokság 2
.he ly
- 124. Magya r Atlétikai
Magyar Bajnokság 4. he ly
20 19. évi versenyek re
va ló felkészülés és
részvétel kö ltsége ire.
Magya ro rszági Atlétika i
Csapatbajnokság:
hármasug rás 1. he ly,
gerelyhajítás 4. he ly
- Magyar EgyetemiFő i skolai O rszágos
Atl éti kai Baj nokság
hé tpró ba 1. he ly
- Budapest O pen

Ebbő l

elszánwlható:

550.000 Ft

180.000,-

Szám lák,
ban kszám lakivo nato k
zá radékol va és
hitelesítve

- Sportruh ázat
- Tá p Iá lékk iegészítők

Összesen:
Ebből elszámolható:

231.395 Ft
180.000 Ft
Szám lák,
ban kszám lak ivonatok
záradé ko lva és
hiteles ítve

225.000,- S portruházat
- Tápl á l ékkiegész ítő k

Összesen:
Ebbő l elszámolható :

225.241 Ft
225.000 Ft

90.000,-

Szám lák,
ba nkszá m lak ivona tok
zá radék o lva és
hite les ítve

- Spo rtruh áza t
- Tá p lá lékkiegészítők

Ö sszesen:
E bbő l elszá molható:
180.000,- S portfe lszere lés
- S po rtruházat

95.212 Ft
90.000 Ft
Számlák,
bankszám lak ivonatok
zá radékolva és
hite lesítve
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PKAB/6725/20 19.

Hé n i Ge rgő
Roland

Megfelel ő

adatlapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
60-100-200400111 s íkfutás)

PKAB/6726/2019.

Sipos Hahízs
Béla

M eg felelő

adatlapok

(Nyí regyházi
Sportcentrum
60-100-200400m síkfuh1s)

PKAB/6727/2019.

Botos Boglárka

Ny íregy h:ízi
Fókák
S no rtevves iilet

2019.évi ve~enyekre
való fe lkészülés és
részvéte l költsége ire .
Magya r fp. ilj . és junior
bajnokság 200 111 s íkfutás
13. he ly

M egfe le l ő

adat lapo k

(Nyíregyházi
Sportcentrum
atlétika, 400111
és 800111
s íkfuhís)

PKAB/6728/2019.

hármasugrás 1. hely
- 12. /\tlét ika i Magya r
Bajnokság hármasugrás 4.
hely
- 5. /\ tlétikai Magyar
Sz uper Liga Dön tő
hármasugrás 1. he lv
2019. évi versenyek re
va ló fe lkészülés és
részvéte l kö ltségeire.
Magya r fp . ilj . és jun ior
bajnokság 4x200 111
váltófutcís 1. hely

M eg fe l e l ő

adat lapok

2 01 9.évive~enyek re

va ló fe lkészülés és
részvétel kö ltsége ire.
Ju nior Országos
Bajnokság 400 m s íkfutás
5. he ly
U20 Válogatott Viada l
4x400 111 vá ltó 2 .he lv
4 sportoló 20 19. évi
ne mzetközi szenior
úszóversenyen va ló

Ö sszesen :
E bbő l elszámolható:
60.000,- Sportruházat
- Spo rtfe lszere lés

Összesen :
E bbő l elszámolhat ó:
60.000,- Sportruházat
- Spo rtfelszere lés

187.464 Ft
180.000 Ft
S.d11nlák,
bankszám lak ivo natok
1.:áradékolva és
hite lesítve

32.902 F t
30.000 Ft

Számlák.
bankszám lak ivo natok
záracléko lva és
hite les ítve

32.296 Ft
Ö sszesen :
30.000 Ft
E bből clszám olhatú:
180.000,- Sportruházat
- Ko nd icionáló jegy/ bé rlet
- Túp l ál ékkiegészít ő, v itamino k
Ö sszesen :
Ebbő l clsz:1mol ha tó:
150.000,- Nevezés i cl íj

A 2. félévi
tá m ogatás nem
ke rlilt kiutahís ra.

A 2. félévi
tám oga t{1s nem
keriilt kiutalásra.
Sü1m lák,
bankszá m lakivonatok
Lá radé ko lva és
hite les ítve

181.504 F t
180.000 Ft
S.dim lák,
bankszá m laki vonatok
záradékolva és
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PKAB/6729/2019.

PKAB/6730/2019.

Balogh Levente
Is tván
(Nyíregyházi
Sportcentrum
at létája, 60m
1OOm és 300111
síkfutás)
Vini Bikc
Ke rékpáros
Sportegyesület
(6 fö szenior
triatlonista)

Meg fe le l ő

adat lapok

szereplés támogat ása
Cseh Imre: Úszóverseny
Gyula :200 m pi ll angó 1.
he ly. Kassa 200 111 vegyes
1. he ly
Cserés Miklós: Gyula
200m gyors 1. hely, 400 111
gyors 1 hely. 100, 200111
pillangó 1. hely, 200111
vegyes 1. helyKassa
Bódi Szabolcs: 200 111
pillangó 1. hely. 100111 hát
1., 50, 100 111 pillangó 1
.hely
l ludáky Zo ltán: 100, 200
111el 1 1 helv
2019. évi versenyekre
val ó fe lkészülés és
részvéte l költségeire.
Magyar Fp. Ifj . és Junior
Bajnokság 60111 és 200 111
egyéni rekordok

M eg fe le l ő

adatlapok

1-3 helyezett szenior
triatlonista sporto ló ik
mindennapi edzéseinek,
versenyeken va ló
részvéte lének
támogatására.
Xman Románia 3 .hely,
Extre111e Man Nagyatád 4.
he ly, Levelek i Vasember
Triatlon kupa 1 .he ly.
LökiMan 2. he lv. Tisza

hitelesítve

- Szá llf1s
- Utazás

Összesen:
Ebből elszámolható:
60.000.-

193.796 Ft
150.000 Ft

Szá111 lúk,
bank szúm laki vonatok
L.á radél-.olva és
hitelesítve

- Sport fe lszere lés
- Sportruházat

A 2. félévi
Összesen:
E bből clsz:írnolható:
150.000.-

53.5 17 Ft
30.000 Ft

- Nevezési díjak
- Szá llás költségek

Összesen:
Ebbő l elszámolha tó:

támogat~ís nem
ke rült kiutalásra.
Szf1111lák,
ba nks?ám lak ivonatok
záradél-.o lva és
hite lesítve

152.7 10 Ft
150.000 Ft
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PKA B/6731/2019.

Szikszai Róbert

Meg fe le l ő

adatlapo k

(Nyíregyházi
Sportcentrum
d obóatléta)

PKAB/6732/2019.

Fazekas Csaba

Megfe l e l ő

adat lapok

(Nyí regyhúzi
Els port Np. Kft.
kosúrlabdúzój a)

Triatlo n 5. he ly, Rovid
táv ú d ua tl o n OB 3. he ly
2019. évi versenyekre és
az Európa Bajno kságra
va ló fel készülés és
részvéte l kö ltségeire .
Tél i Magya r Bajnokság 1.
he ly
U ni versiade 5. hely
Magyar Bajnokság 2 . he ly
Mi ndennapi edzés és a
vá logato tt kerettagságga 1
járó kö ltségekre:
U20-as vá logatott

550.000,- Sportru házat
- Tá plá l ékkiegészítő

Összesen:
E bbő l elszúm olható:

M oká nszki
Máté

Sitku M á rton
(Nyíregyházi
É lsport Np. Kft.
kosárla bd ázój a)

Szám lák,
bankszá m laki vonatok
zá radékolva és
hite lesítve

edzőtábor

M eg fe l e l ő

adat la po k

(Nyíregyhá zi
Élsport Np. Kft.
kosárlabdázója)

PKA B/6734/201 9.

560.853 Ft
550.000 Ji't

150.000,- Sportru há za t
- Táplálékk iegészítő

Összese n:
E bből elszámolható :

PKAB/6733/2019.

Szám lák,
ba n kszám lak ivonatok
záradéko lva és
hite lesítve

M eg fe le lő

adatlapok

M inde nna pi ed zés és a
vá logatott kerettagságga l
j á ró kö ltségekre.
l lepp K upa 2. he lyezés,
bajnokság 4. he ly,
Po rtugá lia i B di víziós EB
részvéte l
Mindennapi edzés és a
vá logato tt kerettagságga l
járó kö ltségekre
l lepp Ku pa 2. he lyezés,
baj nokság 4. he ly, Magya r
Vá logato tt U20-as
kerettag, portugá lia i B
di víz iós EB részvéte l

75.000 Ft
75.000 Ft

150.000,- Spo rtru házat

Összesen:
Elszá molható :
Vissza :

Szá m lák,
ba nkszám lak ivonatok
zá radéko lva és
hite lesítve

143.977 Ft
ISO.OOO Ft
6.023 Ft

150.000,-

6.023 Ft
vissza fizetési
kötelezettség
Szám lák,
ban kszám laki vonatok
zá radék o lva és
hi te lesítve

- S portru házat
- Táp l á l ékkiegészítő

Összesen:
E bből elsz{unolha tó:

A 2. félévi
tá mogatás nem
keriilt kiu talá s ra.

152.69 1 Ft
150.000 Ft
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PKAB/6735/2019.

PKAB/6736/2019.

Osváth
Krisztina
(Nyíregyházi
Sportcentrum
a tlétika, 400111
és 800111
s íkfutás)
Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület-

Megíelel ő

Meg fel e lő

adat lapok

adatlapok

Agárdy Vilmos
sportl övő

PKAB/6737/2019.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesiilet-

Meg felelő

adatlapo k

Torkos Anetta
s portlövő

PKAB/6739/2019.

Varga Péter
Balázs
(N yíregy h:ízi

Megfele lő

adatlapok

2019. évi ve rsenyek re
va ló felkészülés
támoga tása.
Sérülés következtében
versenyeke n nem tud ott
indulni

201 9. év i versenye kre
va ló felkészülés
támogatására.
Lég fegyveres Budapest
Bajnokság 1. hely, Junior
kcs. 3. hely, Tüzfcgyvcres
OB junior kcs. 1. hely,
csapat 3. he ly, O limpiai
reménységek Versenye
Nyitra 3. hel y
2019 . év i versenyekre
va ló felkészülés
támogatásá ra .
Nem zetközi T S verseny
Bel g rád 2. he ly,
Vegyespáros 2 .he ly,
Nemzetk özi TS O laszo. 6
.hely, Németo. 7. he ly, O B
1. he ly, Diáko limpia
Országos Dön tő 1 .he ly,
Légfegyveres OB junior
4., T üzfegyvercs OB
junior 6. hel y
2019. évi versenyekre
va ló fe lkészü lés és
részvéte l költsége ire.
Atlétikai Magya r

- Sportruhá za t
- Táp lál ék kiegészítő

Száml ák,
bankszám laki vonato k
zá radékolva és
h itclesít ve

Összesen:
Ebből elszámolható:

Sérii lés miatt a 2.
félévi támogahís
nem került
kiutalásra.

180.000,-

112.410 Ft
90.000 Ft

Számlák,
bankszám laki vonatok
zá radéko lva é s
h ite lesítve

180.000,
- Sporteszköz

( l ég l őszc r)

Összesen:
Ebbő l elszámolható:

203.040 Ft
180.000 Ft
Szám lák,
bankszá m lak ivonatok
záradé ko lva és
hiteles ítve

90.000,- Sporteszköz (lég puska)

Összesen:
Ebből elszámolható:
90 .000,- Sportfe lszere lés

385.988 Ft
90.000 Ft
Szám lák,
ban kszám lak ivonato k
záradékolva é s
hitelesítve

10
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PKAB/6740/2019.

S portcentrum
távolugr ó
a tlétája)
Káphír J :ínos
(Nyíregyházi
S portcentrum
tlobóatléta)

Bajnokság 2 . he ly

M eg fele l ő

adatlapok

2019. évi versenyekre
va ló fe lkész ülés
támogatásá ra.
124. Atlétikai Magyar
Bajnoksúg egyéni 4 . he ly,
Magyar Csapatbajnokság
2. he lyezés

Összesen :
E bbő l elsz:\molható:
225.000,-

102.054 Ft
90.000 Ft
Szám lák,
bankszi1111 lak ivona tok
aíradékolva és
hite les ítve

- S portruh úzat

Összesen :
Elszámolható:
Vissza:

209.653 Ft
225.000 Ft
15.365 Ft

15.365 Ft
visszafizetési
kötelezettség
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA
48/2020. (111. 05 .) számú
h at ár o z ata
a Kiemelkedő sportrendezvények keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásával
kapcsolatos döntésről
a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019 .(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta :
elfogadta a határozat melléklete alapján a Kiemelkedő sportrendezvények keretre kapott 2019. évi
támogatások elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. március S.

Dr."' ákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Polgá rmesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

/

J-

Melléklet a 48/2020. (lll.05.) számú határozathoz

Ügyiratszám

Támogatott
neve

E lszámolás
megfelelése a
formai
kC.ivetclménycknek

PKAB/682/2019.

Nyírsport

m egfe l e l ő

Természetvédő

adatla pok

és Sport
Egyesiilet

csato lva:
adó igazolás

T~linogatás ké nt

kapott
összeg fclhaszná l{1sának célja
és a támogatás által elért
ered mé nyek
Az egyesület á lta l március 23án szervezett Nemzetközi
Meghívásos Szabad-fogásos
Utá npótlás Birkózó Verse ny
kö ltségeire.
2500 fős rendezvény, 4 12
b irkózó, 4 arany, 3 ezüst, 4
bronz

Támogatásként kapott összeg
és a fclhasznál:ís teriilctci

Megjegyzés

400.000,-

szám lák,
bankszá m lak ivonat
ok, kiadási
pénztá rbizony latok
zá radékol va és
hi te les ítve

- Étkezés
- Szá llás
- Birkózó sző n yeg szá llítás
- Rendezvény sze rvezés
- Bíró i díj
- Egyéb ki s összegű működés i
köl tségek (tányérok, pap ír,
fertőtlen ítőszer sző nyegre)

PKAB/687/2019.

Nyíregy házi
Kosárlabda
K lub

m eg fe le lő

adatlapok
csato lva :
adó igazolás

PKAB/688/2019.

Nyírségi
Ke rékpárosok
S portegyesiilete

m eg fe lel ő

adatlapok
csato lva:

·1 .

201 9 . 08. 29- 20 19. 08.3 1.
között megre ndezni kívá nt
Eötvös Kupa Nemzetközi
Utá npótlás Kosárlabda To rna
(U 16-os korosztály)
szervezés i, lebonyolítási
kö ltségeire:

201 9. j li lius 20-án
megrendezés re ke rülő V4
Special Series
Vásárosnamény- Nyíregyháza

404.467 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 400.000 Ft
400 .000,- Eszközbeszerzés (kosárl abda,
pó lók)
- Étkezés
- Szállás

402.600 Ft
Ö sszesen :
ebből elszámolható: 400.000 Ft
500.000,-

- info rmatika i és

Egyéb m űködés i
kö ltségek
e lszá 11101hatósági
fe lté telé nek
kiegészítésével
szám lák,
bank szá mla ki vo nat
ok, ki adási
pénztár bizonylatok
zá radékolva és
hi teles ítve

szá m lák,
ba nkszám lakivonat
o k, k iadási
pé nztá rbi zo nv latok

Melléklet a 48/2020. (111.05.) számú határozathoz
adó igazolás

(UC I Europto ur 1.2
kategóriájú ) nemzetközi
ke ré kpá ros verseny rencle1,ési
kö ltségeire.
Reklám , marketing
tevékenység, engedé lyek,
verseny le bonyolítás.

sportágspeci fiku s k iaclások,
markel ing
( légi film ezés)

3.220. 720 Ft
Összesen:
elszámolható: 500.000 Ft
500.000,-

záradé kolva és
hite les ítve

ebből

PKAB/689/2019.

Nyírségi
Kerékpárosok
Sportegyesülete

m egfe le l ő

adatlapok
csato lva :
adó igazolás

PKA B/6810/201 9.

De nevér
Ba r la ngku tató
és
Sza badid őspo rt

Egyesület

m eg fel e l ő

adatlapok
c sato lva:
adó igaLo lás

20 19. május 18-án a
Vú ros napok keretében
megre ndezni kívánt
Ny íregyháza Nagyd íj
Kritérium (utá npótl ás, a ma tőr
és nemzetközi verse nyző k
futamai ) keré kpá rverseny
kö ltségeire.

2019 . április 13-án
megrendezni kívá nt
Tömegrajtos Csa pat és Szenio r
l losszútáv ú O B re ndezési
költségeire.
600 füs rendezvény 2
verse nytípus

- Szállás
- Étkezés

575.845 F t
Összesen :
e bből elsz:i molha tó : 500.000 F t
500.000,-

Díjazás, juta lm azás (érme k)
E llen őrzőbíró i díj
Térképkészítési díj
ldömé röre ndszer bé rlése

Összesen :
845.070 Ft
elsz:ímolhatú : 500.000 Ft
35 0.000,- Juta lmazá s (serleg)
- EszközbesLerzés ( póló)
- Térképnyo mtatás
- Té rképkész ítés

számlák.
bankszá ml akivonat
ok, k iaclási
pénztá rb iLony latok
zá radé kolva és
h ite lesítve

szám lák,
bankszám laki vonat
o k, kiadási
pé nztá rbizony latok
zá radé kolva és
hite les ítve

ebből

PKA B/6811 /201 9.

De nevér
Ba rla ng kutató
és
Szabadid ős po rt

E!!ves ülc t

m eg fele l ő

adatla pok
c sato lva:
adó igazolás

11. Ny íregy háza Kupa 3
fo rdulós Rövidtávú
Táj é kozódási Futó Ve rseny
(au gusztus 3 1- sze ptember 1)
kö ltségeire.

szám lúk,
ba nkszám laki vonat
ok, kiadúsi
pé nz tá rbi zony latok
zá radéko lva és

2

Melléklet a 48/2020. (111.05.) számú határozathoz
hite lesítve

PKAB/6812/209.

Denevér
Barlangkuta tó
és
Szabadid ősport

Egyesiilet

PKAB/6817/2019.

Nyíregyházi
Kos{arlabdát

megfe l el ő

adatlapok
csatolva :
adó igazolás

m eg fe l e l ő

adat lapok

Sze retők

PKAB/6821/2019.

VI. Denevér Trai l-0 és Prc-0
Országos Bajnokság (október
18-20. ) költségeire.

Közhasznú
Sportegyesülete

csatolva:
adó igazolás

Flexi Team
Aerobik Klub

meg fe le l ő

adatlapok
csato lva:
adóiga.w lás

201 9. szeptember 7-én
megrendezni kívánt Országos
Szenior Kosárlabda rendezési
kö ltségeire.

O któber 5-6-ún megrendezni
kívánt Országos Aerobik
Magyar Kupa 111. fordulójána k
rendezési kö ltségeire.
e l sőso rban a Contincntal Aréna
2 napos bérleti díjára.

Összesen:
353.549 Ft
ebbő l elsz{1111olható: 350.000 Ft
150.000.- Jutalmazás
- Té rképnyom tatás
- Térképkészítés
- Friss ítő ita !ok
- Egyéb kis összcgü költségek
(pohár, lam iná ló fó lia. papír)

szá 111 li1k.
ba nkszámlak ivonat
ok. kiadási
pénztárbizonylatok
zá radékolva és
hite lesítve

Egyéb költségek
e lszá mo 1hatósági
Összesen:
151.920 Ft fc ltétclé nek
ebből elszámol ható: 150.000 Ft
h. icgészítéséve l
400 .000.szám lák.
bankszámlakivonat
- Terem bérlet
o k. ki adás i
- Sátorbérlet
pénztárbizony latok
- Rendezési kö ltségek
záradéko lva és
hite lesítve
Összesen:
465.100 Ft
c bbííl elsz~á molható : 400.000 Ft
635.000 Ft
szá m lák.
bankszámlakivonat
- Terembérlet
ok. kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
Összesen:
635.000 Ft hite les ítve
ebből elszámolható: 635.000 Ft
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA
49/2020. {Ill. 05.) számú
határozata
az Egyéb támogatások keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásával
kapcsolatos döntésről
a Bizottság

az előte rjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó ló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzat i rendelet 2.
mellé klete 11.13. pontjában biztosított jogkörébe n eljárva a követ kező határozatot hozta :
elfogadt a a határozat melléklete alapján az Egyéb támogatások ke retre kapott 2019. évi t ámogat ások
elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. március S.

):J;t;;,; 1
/

. Dr.~kóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A hat ározat ról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Sza bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

j

Melléklet a 49/2020. (111.05.) sziunú határozathoz

Ügyiratszám

Támogatott neve

Elszámolás
megfelelése a
formai
követelménveknek

PKAB/ 1601/2019.

Vis ual Plusz Bt.

m eg fe le lő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

PKAB/ 1602/2019.

Móricz DSE

mcg fo lelö
adatlapok
csato lva:
adóigazolás

PKAB/ 1603/2019.

PKAB/ 1604/2019.

Tót h Dalma

Pál Robin

mcgfcle lö
adatlapok

m eg fele l ő

adatlapok

Tá mogatásként kapott
összeg felhasználásának
célja és a támogatás :íltal
elért eredménvek
2019. évi Sport Evkönyv
költségeire.
19. a lkalomma l kerü lt
kiadásra

XX VI. Ncnvctközi
Móricz Röplabda Torna
megrendezésére, 20 19. év
versenyek fe lkészülés
költségeire
Tornán 11. he lyezés

Edzési és vá logatott
kc rcttagsággal járó
ki adásainak fedezésére.
20 18/20 19. bajnoki szezon
Magyar Kupa 1. hely, 2.
he ly
Magyar Nemzet i
Vá logatott Uni versiadc 4.
he ly
2019 . évi versenyek
kö ltségeire.
MA SZ fp. verseny
hármasugrás 1. hely.
Magyar Baj nokság
hármasugrás 2. hely,

Támogat:íské nt kapott összeg és a
felhasznáhís teriilctci

Megjegyzés

Támogatásként kapott összeg: 400.000,-

szám lák,
ban kszám lak ivonatok,
kiadási
pénztárb izonylatok
záradékolva és
hite les ítve

- sLcrkcsztés, tördelés

400.000 Ft
Összesen:
400.000 Ft
e bbő l elszámolha tó:
Támogatásként kapott össLeg: 600.000,-

- Szállás
- l~l kezés

608.399 Ft
Összesen :
600.000 Ft
ebbő l elszámolható:
Támogatásként kapott összeg: 400.000,-

számlák,
bankszám lak ivonatok,
kiadási
pénztá rbizony latok
záradé kolva és
h itclcsít ve

sz::ímlák záradékolva

- Sportruházat
- Sportszo lgá Itatás

402.682 Ft
Összesen :
400.000 Ft
elszá molható:
Tit mogatásként ka pott összeg: 180.000,e bbő l

-

Spo11eszkö1
Sport ruhál.at
Szállás
ÉtkcL:és

sz::ím lák,
bankszám laki vonatok,
záradékolva és
hite lesítve

Melléklet a 49/2020. (111.05.) számú határozathoz

PKAB/1606/2019.

PKAB/ 1607/2019.

SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Sakkszövetség

Kölcsey Ferenc
Gimnázium
Oii'1ksport
Egyesiilete

m egfel el ő

adatlapok
csatolva :
adó igazo lás

m eg fe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

távo lugrás 4. hely,
Budapest Bajnokság
hárm asugrás 4. hely.
Mefob hármasugrás 1.
hely, Magyar Szuper Liga
Döntő 2. hely,
Csapatbajnokság 2. hely
XXXV III. NyírségVIDOR Sakk feszti vál
kiadúsaina k fedezését
szolgú lja.
2019 . augusztus 22-26.
l,.ölött került
megrendezésre 123
sakkozó részvéte lével
Nemzetközi Kölcsey
Kupa, Stra nd kézilabda
Torna és „N B 11 Junior
bajnokok Tornája"'
ki adásainak fedezését
szolgúlja.
Kölcsey-S portcentrum
Kupa 1. és 2. he lyezés,
Junior Bajnokok Torna 3.
he ly, Kö lcsey Kupa 2. hely

- Utazás
- Tá pl á l ékki egészítők

Összesen :
180.127 Ft
clszámollrntó:
180.000 Ft
Ti1111ogatásként kapott összeg: 700.000,ebből

- Személyi j e llegű ki fi zetések
- Egyéb szolgá ltatási kiadások

703.818 Ft
Összesen :
ebből elszámolható:
700.000 Ft
Tcí rn ogatáské nt kapott összeg: 300.000,-

- Sportszer
- Étkezés
- Utazás

Összesen:
ebbő l elszámolható:

számlák, kifi zetési
jegyzékek,
banl,.szúm lakivonatok,
kiadási
pénztúrbizony latok
záradékolva és
hitelesítve
számla záradéko lva
szúrn lúk.
bankszúmlak ivonatok,
kiadási
pénztárbizony latok
záradékolva és
hite les ítve

301.500 Ft
300.000 Ft
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA

50/2020. (Ill. 05.} számú
határozata
a Truck Race Promotio n részére nyújtott 2019. évi támogatás elszámolásával
kapcsolatos döntésről
a Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működés i Szabályzatáról szóló 26/2019.{Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
elfogadta a határozat melléklete alapján a Truck Race Promotion részére nyújtott 2019. évi támogatás
elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. március S.
.

1:;:~
~"1/'--

' Qf. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A hat ározat ról értesülnek:
1./ címzet es Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmá r-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

/

1-

Melléklet az 50/2020. (111.05.) számú hah1rozathoz

Ügyiratszám

Tá mogatott
neve

E lszá molás
megfelelése a
formai
követelmé nyeknek

Igényelt összeg
felhasználásának célja
Ered m é n y

PKAB/250l/2019.

Truck llace
Promotion Kft.

Megfelelő

A támogatás a 20 19.
november 8- 10. között
megrendezett Rally
11 un gary- 11 . Nyíregyháza
Rally fordu lójának a
költségei nek a fedezését
szolgál ta.

adatl apok
csatolva:
adó igazolás

20 19-ben kapott önkormányzati
s portcélll tá mogatás összege.
A t:\mogatás fel használása
A támogatás összege: 15.000.000,- Személyi jellegü költségek
(sportsza kmai szemé lyzet.
versenyigazgatói fe ladatok)
- Szá llás
- Egyéb szolgá ltatás i kiadások
(p lasLtikkártya nyomtatás, té rkép és
magaLin nyomtatás, onl ine
marketing, sportszakmai
lebonyo lítás)

17.635.3 13Ft
Összesen:
e bbő l elsz{unolható: IS.OOO.OOO Ft

d

Megjegyzés

szám lák,
bankszám lakivona tok,
kiadás i
pénztúrbizonylatok
Láradékolva és
hitelesítve

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA

51/2020. (Ill. 05.) számú
határozata
2020. évi Egyéb versenysport keretre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésről

A Bizottság
az e lőterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabá lyzatáról szóló 26/ 2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
támogatja a határozat melléklete alapján az Egyéb versenysport támogatása keretre beérkezett
pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. március S.

Dr.R1~:il

a Bizottság elnöke

r-

A hat ározatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

Melléklet az 5 l /2020. (111 .5.) számú határozathoz

Ügyiratszám

Kérelmező

PKAB/371/2020.

Nyíregyházi
Extrém BMX
Egyesület

neve

Igényelt összeg felhasználásának
Kérelemben
támogatásként célja, költségterv
igényelt
összeg
2.100.000,-

BMX s po rtágban versenyző
felkészü lési és versenyeztetési
kö ltségeire, a sportág
n épszerűsítése érdekében
bemutatók és toborzás kiadásaira,
a BMX park bérleti díjára, ele mek
b ővítésé re:

PKAB/372/2020.

Tai-Qi Boxing
Harcművészeti

SE

9 00.000,-

- a nyagköltség, készletbesze rzés
300.000,- bé rle ti díjak 150.000,- szállás, utazás 300.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadások 55 0.000,- egyéb szolgálta tási kia dások
1.000.000,Ö: 2.100.000,Sajá t/egyé b fo rrás terhére:
500.000,Kung-fu és kempo s po rtágakba n az
egyesüle t felkészü lés i és
versenyeztetési kiadásainak
megsegítésé re.
- bé rleti díjak 170.000,- szá ll ás, utazás 350.000,- egyéb dologi kiadások 380.000, Ö: 900.000,Saját/egyéb forrás terhére:
3 00.000,-

A
felhasználásban
érintettek száma

20 fő
/utá npótlás korú
6 fő
(3 szake mber)

2019-ben kapott
önkormányzati
sportcélú
támogatás
összege
300.000,-

Támogatás
megítélt
összege,
megjegyzés

400.000,-

400.000,-

400.000,-

versenyek 60-80150 fő
be mutatók 30006000 n éző

50 fő
/ utánpótl ás kori'.1
32 fő
(5 szakember)

Mcl lék lct az 51/2020. (111.5.) számú határozathoz
PKAB/37 3/2020.

PKAB/374/2020.

PKAB/375/2020.

Nyíregyházi
Teke Klub

Dávid Sport Club

Női

Asztalitenisz
Club
Nyíregyháza

2.2 00.000,-

300.000,-

3.840.000,-

A Szuperligába visszajutott, ifjúsági
és se rdül ő teke csapat működ és i
kiadásainak tá mogatás a.
- a nyagköltség, készletbesze rzés
560.000,- bé rle ti díja k 500.000,- szállás, utazás 600.000,- étkezés 200.000,- egyéb dologi kiadáso k 300.000,- egyéb szolgáltatási kiadáso k
40.000,Ö: 2.2 00.000,Saját/egyéb forrás terhé re:
2.2 00.000,Ökölvívás és sakk sportága kba n
fe lm e rül ő utá npótlás-neveléshez
ka pcsolód fe lkészítési és
versenyeztetési kiadáso k fedezéséc
- szá ll ás, utazás 180.000,- étkezés 120.000,Ö: 300.000,Sajá t/egyé b fo rrás te rhé re:
5 0.000,Extra Ligá ba n induló, nagy részt
utá npó tl áskorú s porto ló kka l
ve rse nyző nő i aszta li te ni sz csa pat
verse nyeztetés i és fe lkészül ési
költségeire.
- a nyagköltség, készletbesze rzés
2.340.000,- bé rleti díja k 400.000,- száll ás, utazás 200.000,- é tkezés 200.000,- egyéb dologi kiadáso k 300.000,- e2vé b szolgá ltatás i kiadáso k

1.200.000,-

40 fő
/ utá npótlás korú
12 fő
(2 sza ke mber)

800.000,- és
500.000,- Ft,

80

20 0.000,-

20 0.000,-

1.000.000,- és
1.000.000,-

1.400.000,-

kiegészítő

·-

fő /utá npótl ás ko n'.1

60 fő
( 4 szake mbe r)

72 fő
/ utá npó tlás korú
66 fő
( 4 sza kembe r)

ki egész ítő

2

Melléklet az 5 l /2020. (111.5.) szúmú hatúrozatho

PKAB/37 6/2020.

Nyíregyházi
Egyetemi
Sportegyesület

1.500.000,-

PKAB/377 /2020.

Nyíregyházi
Kosársuli
Utánpótlás
Kosárlabda
Egyesület

14.900.350,-

200.000,Ö: 3.840.000,Saját/egyéb fo rrás terhére:
2.400.000,11 sza kosztá ly ve rse nyző in e k
edzési fe ltételeinek és nemzeti,
megyei, egyetemi, főiskolai és
egyéb bajnokságokon való
részvételének megsegítése.
- szállás, utazás 600.000,- étkezés 200.000,- egyéb dologi kiadások 200.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
500.000,Ö: 1.500.000,Amatőr NB-1/B bajnokságban
sze re pl ő csapat és 27 egyéb
utánpótlás csapat működtetési
költsége ire, va lamint a Tao
keretében nem elszá molható
költsége kre.
- bérkö ltség, egyéb szemé lyi je ll egű
kifizetések 3.265.000,- mun kaadót terh e l ő járu lékok és
szocho. 620.350,- anyagköltség, készletbesze rzés
3.115.000,- bérleti díjak 1.200.000,- száll ás, utazás 1.800.000,- étkezés 500.000,- egyé b dologi kiadások 2.800.000,- egyéb szolgáltatási kiadáso k
1.600.000,Ö: 14.900.350,Sa ját/egyéb forrás terhére:

1000 fő
/utánpótlás korú
1000 fő
(12 szakember)

600.000,-

700.000,-

262 fő/
utánpótlásko rú
262 fő
(13 szakember)

1.000.000,- Ft a
Kiemelt egyéni és
csapatsportága k
keretterhére

2.000.000,-

3
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Me llékl et az 5 1/2020. (111.5.) számú ha tározathoz

PKAB/37-

Nyírsport

8/2020.

Természetvédő

5.461.000,-

és Sport
Egyesület

PKAB/37-

9/2020.

NECC
Nyíregyházi

1. 7 63.500,-

Asztaliteniszező
Szabadidős

Egyesület

PKAB/37-

Nyírel!Vházi

1.152.625,-

120.177.382,Birkózó szakosztá ly éves működés i
költségeire.
- bérköltség, egyéb személy i jellegű
kifizetések 840.000,- munkaadót te rh e lő já rulékok és
szocho . 200.000,- a nyagköltség, készletbeszerzés
2.4 71.000,- bérleti díjak 600.000,- szállás, utazás 600.000,- étkezés 200.000,- egyéb do logi kiadások 300.000,- egyéb szo lgáltatási kiadások
250.000,Ö: 5.461.000,NB 111 -ba n és megye i bajnokságban
versenyző csapatok
felkészítési és ve rsenyeztetési,
utánpótlás korú gyerekek
diá kolimpi a i és a sportág
népszerűs ítés i költségeire:
- bérkö ltség, egyéb szem élyi j e ll egű
kifizetések 382.500,- munkaa dót terhe l ő járu lé kok és
szocho. 45.000,- a nyag költség, készletbeszerzés
630.000,- bérleti díjak 650.000,- egyéb dologi kiadások 56.000,Ö: 1.763.500,Saját/egyéb forrás terhére:
707.000,Az egyesület utá noótlás korú

48 fő/
utá npótlásko rú
38 fő
(1 sza kember)

600.000,-

600.000,-

42 fő
/ utá n pótlás korú
15 fő
(1 szakember)

225.000,-

3 00.000,-

114 fő

750.000,-

800.000,-

·4

Melléklet az 51/2020. (111.5.) szúmú határozatho
10/2020.

PKAB/37-

11/2020.

PKAB/37-

12/2020.

ve rse nyző in e k

Polgári Lövész
Egyesület

ViniBike
Kerékpáros
Sportegyesület

Nyíregyházi
Nyíri Fészek Ulti
Egyesület

800.000,-

355.000,-

országos
bajnokságban va ló eredmé nyes
szerep lés költségeire:
- bérköltség, egyéb szemé lyi je ll egű
ki fizetések 215.000,- munkaad ót te rh e l ő járu lékok és
szocho. 37.625,- a nyagköltség, készletbeszerzés
400.000,- szállás, utazás 200.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadások 100.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
100.000,Ö: 1.152.625,Saját/egyéb forrás terhére:
505.250,Országúti ke rékpár, triatlon és
cyclocross s portága kba n való
versenyeztetés költségei re.
- egyéb dologi kiadások (nevezés)
8 00.000,A Magyar Ulti Szövetség á lta l
szervezett országos és regionális
ve rsenyeken va ló részvétel,
valami nt hely i versenyek
szervezési költségeire.
- bérleti díjak 80.000,- szállás, utazás 113.200,- étkezés 70.000,-egyéb dologi kiadások 95. 000,Ö: 355.000,Sa ját/egyéb forrás terhére 51.900,-

/utánpótlás ko r (1
84 fő

(2 szakemb er)

54 fő
/ utá npótlás korú

0,- nem pályáztak
ezen keretre

300.000,-

0,- ne m pályáztak
eze n keretre

300.000,-

4fő

(4 szake mber)
32 fő
/ utá npótlás korú
0 fő
(S sza ke mbe r)

5
r

Melléklet az 5 1/2020. (111. 5.) szcímú halározalho
PKAB/37 13/2020.

Apáczai Iskolai
Közhasznú
Sportegyesület

73 0.000,-

PKAB/3714// 2020 .

Nyírségi
Kerékpárosok
Sportegyesülete

500.000,-

PKAB/ 3715/2020.

KeletMagyarországi
TDSE Fudoshin
DOJO

1.000.000,-

PKAB/ 3716/2020.

SPIRIT
Harcművészeti
Szabadidősport

és Kulturális
Közhasznú
Ee-vesület

1.540.000,-

1. osztá lyú Junior Ulti mate Nemzeti
Ba jnokságba n U1 5 korcsoportba n
Mixed kategóriába n ve rsenyző
csa pa t kö ltsége ire.
- szállás, utazás 650.000,- étkezés 80.000,Ö: 730.000,Ors zágúti ke ré kpá r s portágba n
haza i és ne mzetközi ve rsenyekre
va ló fe lkészítés és versenyeztetés
költségeire.
- egyé b szolgá ltatás i kia dások
5 00 .000,Ö: 500.0 00,Sa já t/egyéb for rás ter hé re
1 0.585.000,Magya r bajno kságon, d iák
olimp iá n, EB-n és VB-n való
részvéte lhez ka pcsolódó
versenyezte tési és fe lkészül ési
kö 1tsége kre.
- a nyagkö ltség, kész letbesze rzés
500.000,- száll ás, utazás 300.000,- egyé b d ologi kiadások 200.000,Ö: 1.000.000,Saját/ egyé b fo rrás terhé re
1.8 00.00 0,Az egyesüle t utá npótlás ko rú
ve rse nyz ő i ne k l<u ng-fu s portágban
a szövetség hiva ta los és
ne mze tközi verse nyeke n va ló
részvéte lé re, vala mint a székhe ly
műkö dési fe nnta rtás i költségeire.

200.0 00,-

Tá mogatás ba n
é r intettek szá ma:
17 fő

0,- ne m pá lyázta k

44 fő
/ utá npótlás korú
15 fő
(4 szakembe r)

4 5 0.000,-

500.000,-

102 fő
/ utá npótlás kor ú
29 fő
(3 szake mb e r)
ebb ő l a fudos h in
dojo szakág 26

200.000,-

250.000,-

400.000,-

400. 000,-

eze n ke retre

fős/2 2

utá npótlás ko rú

95 fő
/ utá npótlás korú
35 fő
('1· sza ke mbe r)

6
,V

Melléklet az 5 1/202 0. (111.5.) számú határozathoz

PKAB/3717 /2020.

Magyar Mediball
Egyesület

2.599.000,-

PKAB/3718//2020.

Nyíregyháza
Tigers Amerikai
Football Club
Egyesület

3.000.000,-

- a nyagköltség, készletbeszerzés
495.000,- egyéb dologi kiadáso k 1.045.000,Ö: 1.540.000,Saját/egyé b for rás terhére
700.000,Az egyesület álta l m egszervezni
kívá nt Ill. Kikelt Kupa, XVII. és
XVIII. Országos Mediball Bajn okság
szervezési költsége ire, va la mint a
Kíná ba n megre ndezésre ke rül ő VBon va ló részvétel költségeire:
- a nyagköltség, készletbeszerzés
287.000,- bé rl eti díja k 360.000,- szállás, utazás 1.32 0.000,- étkezés 1 50.000,- egyé b dologi ki ad ások 500.000,- egyéb szo lgá ltatási ki adások
132.000,Ö: 2.599. 000,Saját /egyéb forrás terh ére
1.1 50.000,DIV. 1. fe ln ő tt és U1 9-es juni or
csapa t fe lkészülési és verse nyzés i
felszere léseine k és a s portág
n é psze rűsítésé n e k költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés
720.000,- bérleti d íja k 470.0 00,- egyéb d ologi kia dások 810.000,- egyéb szolgálta tási kiadáso k
1.000.000,Ö: 3.000.000,Sa já t/egvé b forrás terhé re

85 fő
/ utá npó tlás korú
43 fő
(4 sza kem ber)

3 00.000,-

300.000,-

60 fő (20 fő
utá npótlás korú)
4 szake mber

2. 000.000,-

2.000.000,-

-
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Mell ék let az 5 1/2020. (111 .5.) számú határozathoz

938.000,-

19/2020.

Flexi Team
Aerobic Klub

PKAB/37-

Kölcsey DSE

1.800.000,-

PKAB/37-

20/2020.

PKAB/37-

21//2020.

Denevér
Barlangkutató
és
Szabadidősport

El!vesü let

1.000.000,-

3.000.000,Az egyesü let felkészülési és hazai
és kü lföldi versenyezte tési
kiadása ina k megsegítésére.
- bérköltség, egyéb személyi jell egű
kifizetések 200.000,- munkaadót terhelő járulékok és
szocho. 38.000,- bérleti díja k 300.000,- szállás, utazás 150.000,- egyéb dologi kiadások 250.000,Ö: 938.000,Saját/egyéb forrás terhére
1.143.700,NB II-es ifjúsági n ő i bajnokság,
ne mzetközi tornán és diákolimpiá n
való részvétel, valamint Tao önrész
kiad ásaira.
- a nyagköltség, kész letbeszerzés
500.000,- bé rleti díjak 400.000,- szá llás, utazás 450.000,- egyéb dologi kiadások 150.000, - étkezés 200.000,- egyé b szolgáltatás i kiadáso k
100.000,Ö: 1.800.000,Sajá t/egyé b forrás terhé re
5.541.800,Tájékozódási és Trail-0
versenyekre való felkészül és és a
s portág n é psze rű sítésé n e k
költsége ire.
- szá ll ás, utazás 400.000,-

70 fő
/utánpótlás korú
70 fő
(3
szakembc r) 2.00

600.000,-

600.000,-

Támogatásban
é rintett tagok
száma 220 fő (up.
korúak)

2.000.000,-

1.000.000,-

l<iemelt egyé ni és
csa pats portágak
ke ret te rhé re

4 sza ke mbe r

42 fő/ 35 fő
utá npótlás korú
(6 sza ke mber)

150.000,-

25 0.000,-

8
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Mcl lék let az 51 /2020. (111.5.) számú határozatho z

PKAB/37-

22/2020.

Spartacus Torna
Club Kft.

3.500.000,-

- étkezés 110.000,- egyéb dologi kiadáso k 300.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
200.000,Ö: 1.000.000,Az egyesület felkészülési és
versenyeztetési kiadása inak
megsegítésére.
- bérköltség, egyéb személyi j e ll egű
kifizetések 500.000,- anyagköltség, készletbeszerzés
1.700.000,- szállás, utazás 500.000,- étkezés 200.000,- egyéb dologi kiadáso k 600.000,Ö: 3.500.000,Saját/egyéb forrás terhére
1.600.000,-

130 fő
/ utánpótlás korú
130 fő
(3 szakember)

700.000,-

700.000,-
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA

52/2020. (111. 05.) számú
hatá r ozata
2020. évi Paras port, fogyatékosok sportja keretre beérkezett pályázat okkal
kapcsolatos döntésről
A Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.{Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
me lléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
támogatja a határozat melléklete alapján a Parasport, fogyatékosok sportja támogatása keretre
beérkezett pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. március S.

~01 'd,/~f k/7'

J
k';

Dr. a

OCZI

1 0

a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Po lgá rmesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

j

d-

Mel lék let az 52/2020. (111.5.) számú határozathoz

Igé nyelt összeg fe lhasználásána k
Ké re le mben
t ámogatáské nt célja, költségterv
igé nyelt
összeg

Ügyiratszá m

Ké relmező

PKAB/551/20 20.

Vakok és
Gyengén látók
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete

657.500,-

PKAB/552/2020.

Vit-Active
Mozgás és
Lendület
Sportegyesület

990.000,-

neve

Az egyesü let álta l szervezni kívánt 4
e rde i séta, 2 buszos kirá ndulás
gyalogtú rával, 1 0 jóga és családi nap
költségeinek a támogatása.
- bé rköltség és egyéb személyi je ll egű
kifi zetések 195.000,- anyagköltség, kész letbeszerzés
100.000,- szállás, utazás 190.500,- é tkezés 152.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
20.000,Ö: 657.500,Az egyesület á ltal szervezett
rehabilitációs, tartásjavító torná k,
kutyasétá ltatás, közös séták,
csörgőlabda játé k, nordi c walking
túrá k és tá ncház költségeire.
- a nyagköltség, kész letbeszerzés
400.000,- bérleti díj 60.000,- szállás, utazás 100.000,- é tkezés 120.000,- egyéb dologi kiad ás 120.000,- egyéb szo lgáltatási kia dások
190.000,Ö: 990 .000,-

Tá moga tásba n
érinte ttek
száma

2019-ben
kapott
önkormá nyzati
s po rtcélú
támogatás
összee:e

Támogatás
m egítélt
összege,
m egjegyzés

Egyes ületi tagok
száma 415 fő
- támogatás ban
é rintette k szá ma
170 fő
(jóga és erde i
séta 10-15 fő,
buszos
kirándu lás 45 fő)

250.000,-

25 0.000,-

Egyesü leti tago k
száma 50 fő
- tá mogatásba n
é rintettek száma
3 0 fő
- programo kba
bevont személyek
száma: 5-50 fő

0,ta rtalmi ok miatt
elu tas ításra
ke rü lt

220.000,-

Mell ék let az 52/2020. (111.5.) számú határozathoz
PKAB/553/2020.

Fiatal
Fogyatékkal
Élők Otthonáért
Egyesület

700.000,-

PKAB/ 554/2020.

ViniBike
Kerékpáros
Egyesület

450.000,-

PKAB/555/2 0 2 0.

Rejtett Kincsek
Down Egyesület

460.000, -

Az egyesület által szervezett
„Hétpróbásak leszünk"
programsorozat (2 kajak kenu és
vizes próba, 1 gya logtúra,
csö rgő l abda baj nokság, kéthetente
torna és mozgás fejl esztés)
költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés
231.000,- bé r leti díj 140.000,- szállás, utazás 170.000,-é tkezés 117.500,- egyéb dologi kiadás 20.000,- egyéb szolgá ltatási kiadások
21.500,Ö: 700.000,Sa ját/egyéb fo rrás terhére 20.000,A MSOSZ Kölyök Sportolók
verseny ire való fe lkészítés és
részvétel költségeire.
- szállás, utazás 250.000,- étkezés 50.000,- egyéb dologi kia dások 100.0 00,- egyéb szolgáltatási kiadáso k
50.000,Ö: 450.000,He ti rendszerességgel CsodaSportoló
foglalkozások, 2 a lkalommal a MSOSZ
Kölyök Sportolók verseny programjá n
va ló részvétel kö ltsége ire.
- anyagköltség, készle tbeszerzés
260.000,- szá llás, utazás 80.000,- egyéb szo lgálta tás i kiadások
1 20.000,-

Egyesü leti tagok
száma 15 fő
- támogatás ban
ér intettek szá ma
42 fő
- programokba
bevont szemé lyek
szá ma: 50 fő

0,nem pá lyáztak
korábban

150.000,-

Egyesü le ti tagok
szá ma 54 fő
- tá mogatásban
érintettek szá ma
8 fő

0,nem pályáztak
eze n keretre

220.000,-

Egyesületi tagok
száma 40 fő
- támogatásban
érintette k szá ma

0,ne m pályáztak
ko ráb ban

25 0.000,-

16fő

·-
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Mell ék let az 52/2020. (111.5.) számú határozathoz

PKAB/556/2020.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület

90.000,-

PKAB/557 /2020.

Denevér
Barlangkutató
és

500.000,-

Szabadidősport

Egyesület

Ö: 460.000,Fogyatékos gyermekek szá mára 3
ford ulós játékos versenysorozat
költségeire.
- anyagköltség, készletbesze rzés
70.000,- egyéb dologi kiadások 20.000,Ö: 90.000,Trai -0 Kupa és Trail-0 Országos
Váltóbajnokság rendezési és a
felkészü lés érdekében edzőtábor
költségeire.
- szállás, utazás 200.000,- étkezés 50.000,- egyéb dologi kiadások 25 0.000,Ö: 500.000,-

Egyes ületi tagok
szá ma 114 fő
- támogatás ba n
é rintettek szá ma
105 fő

0,ne m pályáztak
ezen keretre

90.000,-

Egyesü leti tagok
száma 42 fő
- támogatásban
érintettek száma
42 fő
versenyen

0,nem pályáztak
ezen keretre

220.000,-

Egyesü leti tagok
szá ma 15 fő
- támogatásban
é rintettek szá ma
15 fő

350.000,-

350.000,-

Egyesü leti tagok
szá ma: 1250 fő
- támogatásban
érintettek szá ma
90 0 fő

450.000,-

450.000,-

résztvevők

szá ma: 100 és 50
fő

PKAB/55B/2020.

Fehérbot
Sportegyesület

1.959.000,-

PKAB/55 9/2020.

SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Fogyatékos
Sportolók

473.000,-

Vakfoci és csörgő l abda s portágakban
szabadidős és versenysport
biztosítása, s portág n é pszerűsítése
érdekében toborzó re ndezvények
kö ltsége ire.
- szállás, utazás 220.000,- étkezés 55 0.000,- egyéb dologi kiadások 495.000,- egyéb szolgá ltatási kiadások
330.000,Ö: 1.595.000,A Szövetség működ és i költségeire, a
s peciális szakis kolás diákok országos
bajnokságár való utazás, a fiata l és a
fe ln őtt fogya té kos s portolók
oarasoort és sza badid ős oort

-
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Mellé kle t az 52/2020. (111.5.) számú ha tározathoz

Szövetsége

verse nyein ek tá moga tásá ra,
úszásoktatás fin a nszírozásá ra.
- bérköltség, egyéb személyi j e ll egű
kifi zetések 60.000,- a nyagköltség, készletbeszerzés
183.0 00,- szállás, utazás 110.000,- é tkezés 60.0 00,- egyé b d ologi kiadáso k 40. 000,- egyé b szolgáltatási kiadások
2 0.000,Ö: 473.000,Sajá t/egyéb fo rrás terhére: 325.000,-
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
53/2020. (Ill. 05.) számú
határozata
2020. évi NYVDSE és iskolai diáksport támogatása keretre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos
döntésről

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
támogatja a határozat melléklete alapján az NYVDSE és iskolai diáksport támogatása keretre
beérkezett pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. március S.

D~ J

a Bizottság elnöke/ - -

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

Mel lék lct az 53/2020. (II 1.5.) számú határozatho

Ügyiratszám

Pályázó neve

Igé nyelt összeg

2019-ben kapott ö nkormá nyzati
s portcélú tá mogatás összege

Fe lhasználás célja, költségterv

PKAB/ 421/2020.

VIKO Alapítvány

Bem József Ált.
IskolaGárdonyi Géza
Tagintézmény

PKAB/ 422/2020.

Lippai Já nos

IC

3 iskolai sportkö r működés i és
versenyeztetési költsége ire, házi versenyek,
iskolai s portn apok és egészségnap
sze rvezésére:
- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- szá llás, utazás 380.000,- étkezési költségek 55.000,- egyéb dologi kiadások 210.000,- egyé b szolgáltatási kiadások 71.000,Ö: 1.016.000,1.006.340,- Ft

helyi spo rtkör: 3 (70-80 fő)
term észetjárás: 2-3 alkalom/év
sportnapok: 5 csa ládi, egészség és s portnap

Sportkörök műkö d és i, verse nyek részvételi
és szabadid ős rendezvények költségeire.
- munkaadókat terh e l ő járul ékok és
szocho.12.000,- anyagköltség, készletbesze rzés 658.340,- szállás, utazás 60.000,- étkezés 8 0.000,- egyéb dologi kiadás 76.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 120.000,Ö: 1.006.340,1.315.1 25,- Ft

helyi s portkör: 3 és 1 új (20-40 fő)
házi versenyek (atlétika, labdarúgás,
asztalitenisz, s portl övészet s portága kban
úszáso ktatás heti 1 alkalommal 15-2 0

350.000,-

Pontrendszer: 2024 po nt

250.000,-

250.000,-

Mezőgazdasági

Szakgimnázium és
Szakközép Iskola

PKAB/ 423/2020.

1.016.000,- Ft

Tevékenység
2019-ben e lért eredményesség
350.000,-

Támogatás
m egítélt
összege,
megjegyzés

Wesselé nyi
Diá ks port
Egyesület

5 szakosztály működ és i és versenyeztetési,
12-15 db saját verseny, szaba did ős

fő/csop.
sza badidős tevé kenység: túra sze rvezése . 2

spo rtnap, 1 öregdi ák ta lálkozó
Pontrendszer: nem kü ld ött beszámolót.
650.000,Egyesü leti tagok szá ma: 600 fő
támogatásban érintett 300 fő)

650.000,(ebbő l

Mell éklet az 53/2020. (111.5.) számli hat<hozathoz

PKAB/ 424/2020.

Nyíregyházi
Tankerületi
Központ
Nyíregyházi
Művészeti

Szakgimnázium

PKAB/ 42 5/2020.

Kodály Zoltán
Általános Is kola
DSE

spor trendezvé nyek, Wesselé nyi Kupa és
Wesselé nyi-hét sze rvezés i költségeire:
- bérköltség, egyéb j e ll egű kifi zetések
350.000,- munkaadóka t terh el ő já rulé kok és
szocho.55.125,- a nyagköltség, készletbeszerzés 210.000,- szállás, utazás 300.000,- é tkezés 100.000,- egyéb dologi kiadás 50.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 250.000,Ö: 1.315.125,Saiát/e!!véb forrás terhére 523.625, 471.750,- Ft
2017-ben bevezetett jógaokta tás és
eszközbeszerzés költsége ire.
- a nyagkö ltség, készletbeszerzés 221.750,- egyéb szolgálta tás költségei 250. 000,Ö: 471.750,-

1.050.000,- Ft.
Úszó és tria tlon szakcsopo rtok
működ ésé n ek támogatására, „Szívügyem az
egészsége m" sza ba did ős nap,
házibaj nokságok, spo rtve rsenyeken va ló
részvétel, korcso lyabérlés költsége ire:
- a nyagköltség, készletbeszerzés 150.000, - bé rleti díjak 600.000,- szá llás, utazás 100.000,-

helyi sportkör: 8 (4 szakosztá ly, 25- 50 fő)
diákolimpia i verse nyeztetés 6 s portágba n
helyi sportve rseny: 5 (3 0-40-60 fő)
más ve rsenye ke n va ló részvé tel: 18
Pontrendszer:
Sza kközépiskolák 1. hely (5639 po nt)

250.0 00,-

250 .000,-

helyi s portkör: l (jógaoktatás 4 hó na pig
heti 2 órá ban 33 főve l)
diá koli mpia: 1 s portágba n
helyi sportverseny: 1 diá ksport na p (20 0 fő)
más ve rseny: ügyességi veté l ked ő 40 fővel
vá rosi: 1 (15 fő)
sza badidős: íjásza ti na p teljes iskol a i
részvétellel
Pontrendszer: ne m kü ld ött beszá molót.
550.000,-

55 0.000,-

helyi s portkö r: 4 spo rtágba n
diá kolimpia i versenyeztetés 11 sportágba n
országos (3 ara ny, 1 ezüst, 1 bronz)
helyi s portve rsenyek szervezése 10
s portágban
sza badidős re nd ezvé nyeik: szívügyem az
Egészségem, kerékpáros és vízi túrá k,
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PKAB/42 -

6/2020.

Nyíregyházi Városi
Diáksport
Egyesület

- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadás 50.000,Ö: 1.050.000,Saiát/eg:véb forrás te rhé re 2.0 00.000,9.5 00.000,1-VI. korcso portos városi di á ko lim piai
ve rsenyek szervezési, országos döntőbe
jutott csa patok étkezési, di áksport
esemé nyek (Város i Diá kspo rt Nap,
Sportgála, sza badidős diáks port
rendezvé nyek.) szervezési kö ltségeire és az
iskolai eredmé nyességi pontrendszer

Pontrend szer: III. hely (4910 po nt)

9.000.000-

9.000.000,-

11 sportágban városi diáko lim piai verseny
le bonyolítása, helyi diá ksport re ndezvénye k
(/\réna Tusa, Sportgála) szervezésében
részvétel, országos döntőbe jutott
csa pa tok/verse nyző k étkezési költsége in e k
fedezése,.

működtetésé re.

PKAB/ 42 -

7 /2020.

Kertvárosi
Általános Iskola
DSE

- bérköltség, egyéb j e ll egű kifizetések
300.000,- munkaadókat te rhel ő járulékok és
szocho.1 00.000,- a nyagköltség, készletbesze rzés 1.900.000,- étkezés 3.500.000,- egyéb dologi kiadás 1.600.000,- egyéb szolgáltatás i ki adások 2.100.000,Ö: 9.500.000,1.000.000,- Ft
6 szakcso port működ és i és versenyeztetési
kiadása ira, sza bad i d ős tevé ke nység
lebonyolítási és versenyeke n való részvétel,
korcsolyázás és spo rttáborok (nyá ri és téli)
költségeire:
- a nyagköltség, készle tbeszerzés 300.000,- szállás, utazás 350.000,- étkezés 40.000,- egyéb dologi kiadás 110.000,- eg:véb szolgáltatás i ki adások 200.000,-

6 00.000,-

600.000,-

helyi sportkö r: 6 sza kcsoport és 2 NYVSC
szakosztály
di ákolimpi ai versenyeztetés 4 s por tágba n
6 helyi s portve rseny szervezése
más verseny : 7 (100 fő)
4 városi nagyre ndezvé nyen a ktív részvé tel
(lega ktíva bb is kola díja)
szaba did ős: 3 (250-35 0-42 0 fő)
Pontre ndszer: 3140 pont (IV.)

3
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PKAB/ 428/ 2020.

PKAB/ 429/ 2020.

Vasvári Diáks port
Egyesület

„Gyermekeinkért
16" Alapítvány
Szőlőskerti

Angol

Kéttannyelvű

Tagintézmény

Ö: 1.000.000,Saját /ee:vé b fo rrás terhére 80.000,2.350.000,-

1.400.000,-

Sportkö rök műkö d ési és versenyeztetési
kiadásaira, diáknap, Vasváris nap versenyei,
turisztika i, vízi, edző és sí tábor költsége ire,
vala mint az idén 100 éves intézmé ny
jubi le umi s portre ndezvénye ire.
- bérkö ltség, egyéb j ellegű kifizetések
48 0.000,- mun kaadókat terhe lő járul ékok és
szocho.100.000,- anyagkö ltség, készletbeszerzés 500.000,- bér leti díjak 50.000,- szállás, utazás 700.000,- étkezés 400.000,- egyéb dologi kia dás 200.000,- egyéb szolgá ltatási kiadások 200.000,Ö: 2.350.000,900.000,-

helyi sportkör: 6 (10-30 fő)
diákolimpia versenyeztetés 10 s portágba n
(10 o rszágos, 4 ara ny, 4 bronz)
helyi s portve rseny: diáknapon 12 ó rás
labdarúgás, vasváris napokon a m atőr to rna
3 spo rtágban, táborok: bringa, vízi, í és
turisztikai

Az is ko la és a kollégi um tanulói számára
s por tkö rök műkö dte tése, s portve rsenye k és
szabad i dős s po rttevékenységek szervezése,
ve rsenyeztetés, Sző l ős kerti Napok,
Kollégiumi Megye i Aszta litenisz ve rseny,
városi és egyéb sporteseménye ke n való
részvéte l kö ltségeinek támogatása.
- a nyagkö ltség, készletbeszerzés 337.000,- szállás, utazás 158.000,- é tkezés 2 10.000,- egyéb dologi kiadás 160.000,- egyé b szolgáltatási kiadások 35.000,Ö: 9 00 .0 00,-

Diákoli mpia i ve rsenyeztetés 10 a lkalommal
20-96 főve l.
Sző lőske rti Na pok keretében 4 sportágba n,
Megyei Ko llégiumi Asztalitenisz Verse ny
szervezése.
Heti 2 a lka lo mma l szabadidős
spor tfogla lkozások tartása 9 spo rtágba n.
Ovi-suli sportdé lutá n, ko rcsolyázás
30-40 főve l kerékpá r és gyalogtúra /
vá ndortábor szervezése legalá bb 2
a lka lommal.

1.400.000,-

Pontrendszer: 14360 pont

550.000,-

550.000,-

Pontrendszer: 12 01 po nt (II . he lvl
4
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PKAB/ 4210/2020.

Nyíregyházi
Tankerületi
Központ
Nyíregyházi Móricz
Zsigmond
Általános IskolaVécsey Károly
Tagintézménye

-

PKAB/ 42 11/2020.

PKAB/ 42 12/2020.

Bárczi Diáksport
Közhasznú
Egyesület

Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Széchenyi István

Saját/egyéb forrás terhé re 415.000,306.710,-

400.000,-

300.000,-

1 s portszakkör működ és i és verse nyezte tési helyi s portkö r: 1 (108 fővel) és tová bbi 3
költségeire, házibajnokságok, Olimpiai
s portág szövetségi program kere téb en
Veté lked ő, Vécsey Kupa és Mikulás futás
diákolimpiai versenyeztetés 1 sportágban
rendezésére, tá rgyi fe ltételek támogatására: he lyi s portverseny: 5 (90 fő)
- a nyagköltség, készletbeszerzés 87.950,más verseny: 15 (115 fő) és az Oli mpia i
- szá llás, utazás 115.000,veté lkedő 4 ford uló, 8 csapat, 48 tanuló
- étkezés 24.280,városi : Bringa napon 50 fő
- egyéb dologi kiadás 66.480,sza badidős: 3
- egyéb szolgáltatási kiadások 13.000,Ö: 306.710,Pontrendszer: III . hely [1028 pont)
690.000,300.000,-

400.000,-

Hátrá nyos h e lyzetű, é rte lmileg és
ta nulás ban akadályozott tanu lók d iáks port
felkészítési, versenyeztetési és szaba did ős
tevé ke nységének, táboroztatásának
költségeire.
- munkaad ót te rh e l ő já rulé kok és szocho.
20.000,- a nyagköltség, készle tbeszerzés 160.000,- szállás, utazás 130.000,- é tkezés 80.000,- egyéb dologi kiadás 60.000,- egyéb szolgálta tási kiadáso k 240.000,Ö: 690.000,Saját/egyéb forrás terhé re 75.000,1.032 .5 00,-

500.000,-

6 sportcsoport működ és i és versenyeztetési
költségeire, saját nagyrendezvények,
háziba jnokságok, d iákna pi

hely i spo rtkör: 7 (50-60 fő)
diákolimpi a: FOD ISZ (15-25 főve l, o rszágos
6 a rany, 2 ez üst, 5 bron z)
háziversenyek, tanár-d iá k meccsek 50-80
főve l

Pontre ndszer: ne m kü ldött beszá moló t.

500.000,helyi s po rtkör: 6 (8-40 fő)
diákolimpia: 7 (1-10 fő, 3 országos)

5
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Közgazdasági,
Informatikai
Szakközépis kolája
és Kollégiuma

PKAB/ 4 213/2020.

Nyíregyházi
Szakké pzési
Centrum
Bánki Donát
M űszaki

Középiskolája és
Kollégiuma

PKAB/ 4214/2020.

Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Inczédy György
Szakgimnáziuma,
Szakközépis kolája
és Kollégiuma

s portre ndezvények, Széche ny i kupá k,
ö regd iá k kosárgá la, korcso lyázás,
úszásokta tás, városi és egyéb
rendezvényeken való részvétel költsége ire:
- bérköltség, egyéb szemé lyi j e ll egű
kifizetések 120.000,- munkaadókat terhel ő járulé kok és szocho.
21.000, - anyagköltség, készletbeszerzés 207.000,- bérleti díjak 95.000,- szá ll ás, utazás 120.000,- étkezés 150.000,- egyéb dologi kiadás 169.5 00,- egyéb szolgáltatási ki adások 150.000,Ö: 1.032.500,1.000.000,-

Pontrendszer: 2369 po nt (Ill. he ly)

500.000,-

Is ko la i spo rtkörök m ű köd és i és
versenyeztetési költségeire, háziverseny és
kupák, túrá k szervezésére, di á kolimpi ai,
városi, sza ki s kolai és egyéb
s portre ndezvényeke n való részvétel
költsége ire:
- a nyagköltség, készletbesze rzés 300.000,- egyéb dologi kiad ás 7 00.000,Ö: 1.000 .000,1.050.000,-

he lyi s portkö r: 10 (92 fő)
diákolimpia: 4 (10-22 fő)
he lyi s portve rseny : 3 (104- 200 fő)
más verseny: 7 (10-24 fő)
sza ba did ős: 2 ( 42 -370 fő)

Spo rtkörök mlíködési és versenyeztetési
költségeire, saját rend ezéslí ve rsenyek
szervezésé re, diá kversenye n való indu lás
kiadásaira, meghívásos versenyen való
részvéte l költségeire:
- a nyagköltség, készletbesze rzés 380.00 0,- szállás, utazás 430.000,-

helyi s portkör : 5 (10-20 fő)
di ákolimpia: 6 (1 országos)
hely i s portverse ny: házibajno kságok, saját
kupa : Inczédy és Mikulás
más ve rseny: 2 (13 és 6 csapat)
városi: 3 (6-55 fő)
sza badidős: -

450.000,-

Pontrendszer: 1805 pont

450.000,-

450.000,-

6
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- é tkezés 40.000,- egyéb dologi kiadás 200.000,- egyéb szo lgá ltatási kiadások 20.000,Ö: 1.070.000,-

PKAB/ 4 21 5/20 20.

Nyíregyházi
Szakké pzési
Centrum
Be nes László
Szakközépis kolája

PKAB/ 42 16/2020.

PKAB/ 4217 /2 0 20.

Apáczai Iskolai
Sport Egyesül et

Krúdy Sport
Ala pítvány
Nyíregyházi Krúdy
Gyula Gimnázium

Po ntre ndszer: 709 pont

300.000,Is kola i s portkörök
működési és versenyeztetési költségeire,
házive rsenyek, Be nes nap re ndezésére és
egyéb sportre nd ezvényeke n való részvétel
költségeire:
- a nyagköltség, kész letbeszerzés 100.000,- étkezés 50.000,- egyéb do logi kiadás 170.000,- egyéb szo lgá ltatási kia dások 30.000,Ö: 350.000,650.000,-

helyi s portkör: 4
diákolimpi a 2
Háziversenye k, Benes-nap, SZODSE és fa irplay kupa, megyei s portnap, kosárlabda
ja mboree,

Kosárlabdaedzések és ve rsenyeztetés,
egyéb szakosztá lyok (frizbi, tájfutás,
ae robik) kö ltségeire:
- anyagköltség, készletbeszerzés 1 50.000,- szállás, utazás 60.000,- étkezés 140.000,- egyéb dologi kiadás 150.000,- egyéb szolgá ltatási kiadások 150.000,Ö: 650.000,1.760.000,-

helyi s portkör: 5 (120 fő)
diákolimpi a i versenyeztetés (kosárlabdában
országos döntőkig, friz bibe n n emzetközi
versenyen is)
saját to rnák: 3

3 s portkör működési és 10 spo rtág
ve rse nyezte tési költségeire,
házibajnokságok, Krúdy Kupa és Krúdy Fest
szervezésére:
- a nyagköltség, kész letbeszerzés 600.000,-

hely i sportkör: 3 (20-60 fő)
diákolimpia i versenyeztetés o rszágos
szi ntig kosár la bda, sakk, atlétika,
to ll aslabda s portága kban
egész napos háziba jnokság

300.000,-

Pontrendszer: 422 pont

500.000,-

500.000,-

Pontre ndszer: 1. he ly 11438 pont

600.000,-

600.000,-

7
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PKAB/ 42 18/2020.

PKAB/ 4219/2020.

Bem DSE

- bérleti díjak 550.000,- szá llás, utazás 240.000,- étkezés 200 .000,- egyéb dologi kiadás 120.000,- egyéb szolgáltatás i kiadáso k 50.000,Ö: 1.760.000,8 00.000,-

ÉVISZ DSE

2 s po rtcso port műkö d és i és versenyeztetés i
kiadásaira és sza badidős progra mok,
háziba jnokságok, verse nyek, re ndezvények
költségeire:
- anyagköltség, készletbesze rzés 240.000,- szállás, utazás 220.000,- étkezés 180.000,- egyéb dologi ki adás 160.000,Ö: 800.000,Saiá t/eE!véb forrás terhére 100.000,2.840.000,
Felkészü tés i és versenyeztetési kiadásokra,
s port és környezetvéde lmi
programok, tt'.1 rák és 50. jubil e umi
Kosárla bda Gá la költsége ire:
- bé rköltség, egyéb szem élyi jel l egű
kifizetések 220.000,- anyagköltség, készle tbesze rzés 1.270.000,- bé rleti díjak 50.000,- szállás, utazás 400.000,- étkezés 3 00.000,- egyéb dologi kiadás 200.000,- egyé b szolgá ltatás i kiadáso k 400.000,Ö: 2.840.000,Sa ját/eE!véb forrá s te rhé re 430.000,sza bad id ős

Pontrendszer: 1. he ly (8226 pont)

700.000,-

650.000,-

he lyi s po rtkör: 3 (50-120 fő)
d iá kolimpiai versenyeztetésben 2 országos
csa lád i s portna p, ovi s ve rse ngés,
tűzharcverseny, ház ibajno kság
Po ntre ndszer: 4633 pont

55 0.000,-

500.000,-

helyi s po rtkör: 8 (1 2-120 fő)
diákolimpia i versenyeztetés -8 országos
ho rgászverseny, vízi tábor, s ítábo r,
gya logtúra és veré btábor
sajá t kupá k 2

Pontre ndszer: 1756 pont

8
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PKAB/ 42 20/2020.

PKAB/ 42 21/2020.

PKAB/ 42 22/2020.

Zelk Zoltán
Diáksport
Egyesület

Móricz DSE

Móra Ferenc
Általános Is kola
Diáksport
Egyesület

1.250.000,-

700.000,-

7 sportág ve rsenyeztetési költségeire, 2
nagyverseny, házibajno kságok, OVI-S uli
bajnokság, családi és egészségna p
szervezésére:
- anyagköltség, készletbeszerzés 370.000,- szá ll ás, utazás 200.000,- étkezés 80.000,- egyé b dologi kiadás 150.000,- egyéb szolgá ltatási kiadások 450.000,Ö: 1.250.000,1.468.200,-

helyi sportkör: 6 (6-110 fő)
diákolimpiai versenyeztetés 5 spo rtágba n- 3
országos, 2 a rany, 2 ezüst
helyi spo rtverseny: 5 (50-170 fő)
más verseny: 6 (2-50 fő)
városi : 4 (70-464 fő)
sza badid ős: korcsolyázás (220 fő)

Sajá t sza kosztályok és 3 kül sős sportág
működési és versenyeztetés i költségeire,
tömegsport foglalkozásokra, s portnapok és
egészséghé t szervezésére:
- a nyagköltség, készletbeszerzés 405.400,- száll ás, utazás 706.800,- étkezés 125.000,- egyé b dologi kiadás 56.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 175.000,Ö: 1.468.200,882.300.-

helyi s portkör: 3 (18-50-105 fő)
diáko limpiai versenyeztetés 3 sportágba n- 2
országos, 1 a ra ny
városi szabadid ős: 4 ese mé ny

6 s portkör működ és i és versenyeztetési
kiadásaira, sza ba did ős tevéke nységek
lebonyolítás i és versenyeken va ló részvétel
költségeire:
- bérköltség, egyéb személyi j e ll egű
kifizetések 160.000,- munkaadókat terh el ő járulékok és szocho.
25.2 00,- a nyagköltség, kész letbeszerzés 124.600,-

helyi s portkör: 6 (15-30 fő)
di á kolimpiai versenyeztetés 6 sportágban
Spo rtd élu tán, Móra Kupa, Sakk Fezstivál és
Év s portlövésze versenyek szervezése
Egyé b versenye n va ló részvétel: 2

700.000,-

Pontrendszer: II . hely (5186 pont)
550.000,-

550.000,-

Pontrendsze r: 1. hely (5456 pont)

550.000,-

500.000,-

Pontre ndszer: 1641 pont
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- szállás, utazás 200.000,- étkezés 30.000,- egyéb dologi kiadás 327.500,- egyéb szolgálta tás i kiadások 15.000,Ö: 882.300,-

PKAB/4223/2020.

Nyíregyházi
Evangélikus
Kossuth Lajos
Gimnázium DSE

480.000,-

350.000,-

Di ákolimpi ai és egyéb versenyeztetés,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye i bringás
vándortábor ke rékpá rtúra, ökom en ikus
labdan'.1gó torna, házi bajnokságok, csa ládi
nap, hegyi túra, s ítá bor költségei re:
- anyagkö ltség, készletbeszerzés 50.000,- szá ll ás, utazás 380.000,- étkezés 25.000,- egyé b dologi kia dás 25. 000,-

helyi s portkör: 3 ( 45 fő)
diákolimpiai versenyeztetés 9 sportágba n

(60

350.000,-

fő)

helyi sportverseny: 3 s portágban (l 15 fő)
5 más versenyen való részvéte l

Pontrendszer: 1600 pont

Ö: 480.000,-

PKAB/ 42 24/2020.

„Sipkay Jövőjéért"
Alapítvány
SzC Sipkay Barna
Kereskedelmi,
Vendéglá tóipari
Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma,
Szakközép isko Iá ja,
és Kollégiuma

920.000,-

600.0 00,-

Is kola i s portcso po rto k működés i és
versenyezte tési kiadásaira, szakgimnáziumi
versenye k költségeire, Sipkay Kupa,
házibajnokságok, s portnapok sze rvezésé re:
- b érkö ltség és egyé b személyi j e ll egű
kifizetések 120.000,- a nyagköltség, készletbeszerzés 260. 000,- szállás, utazás 300.000,- é tkezés 70.000,- egyéb do logi kiadás 30.000,- egyéb szolgá ltatási kiadások 140.000,-

hely i s po rtkö r : 4 (11 -23 fő)
diá kolimpiai versenyezte tés 10 sportágban
hely i versenyek: Sipkay hét, Egészségnap,
Paras port na p,
egyéb versenyek, városi és szabadid ős
rendezvények 8

6 00.000,-

Po ntre ndszer: II. he ly (4225 po nt)

Ö: 920.000,-

PKAB/ 4226/2020.

„Az orosi
iskolásokért"
Alapítvány -

444.600,-

250.000,-

Il áziba inokságok, családi programok,

he lyi s po rtkö r : 4

250.000,-

10
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Bem József Ált.
Iskola
Herman Ottó
Tagintézmény

PKAB/ 4226/2020.

Arany DSE

ko rcso lyázás, ovi-suli bajn okság,
egészségna pi s po rtrendezvény, Sakk pa lota,
já tékos vízi ve té lkedő, gya log-és
kerékpá rtúra, korcsolyázás költségeire.
- anyagköltség, készlet beszerzés 234.600,- szá ll ás, utazás 120.000,- étkezés 30.000,- egyéb dologi kiadás 40.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 20.000,Ö: 444.600,Saját/egyéb forrás te rhére: 20.000,1.480.000,Sportkö rök működési, versenyeztetés és
re ndezvények költségeire:
- Bérkö ltség, egyéb személy i jelleg(í
kifi zetések 296.000,- anyagköltség, készletbeszerzés 444.000,- szállás, utazás 200.000,- é tkezés 540.0 00,Ö: 1.480.000,Saját /egyéb forrás terhé re: 200.000,-

PKAB/ 42 27 /2020.

Bethlen Gábor
Gimnázium,
Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola

812.362,M ozgásfejl esztő eszközök beszerzésé re,
valamint versenyeken va ló részvétel
kö ltségeire :
- Bérköltség, egyéb személy i je ll egű
kifizetések 135.000,- munkaadókat terhel ő járul ékok és szocho.
21.262,- a nyagkö ltség, készletbesze rzés 242.100,- szá llás, utazás 297.000,-

hely i versenyek: 4
szabadi dős re n dczvé nye k:3

3 városi re ndezvé nyen va ló részvéte l
Pont re ndszer: nem kü ldött beszá mo lót.

700.000,-

700.000,-

helyi s portkör: 6 (35-200 fő)
d iá ko lim piai versenyeztetés 6 sportágban
(országos dö n tőki g)
Ara ny na pok, Ara ny Kupa, 12 órás úszás,
Arany bu borék veté lkedő, ke rékpá rt úrák
Álta lá nos is kola:
Pontre ndszer: II. hely (1 0729 pont)
Gimnázium :
Pont re ndszer: Ill. hely [4038 po nt)
450.000,-

550.000,-

hely i spo rt kör: 1 (160 fő)
d iá ko lim piai versenyeztetés 6 sportágban, 1
országos arany és 1 bronz
Beth len Kupa, Sportnap sze rvezés,
Egyéb részvéte l: 4
Pont re ndszer: 1. he ly (1859 po nt)
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PKAB/ 4 228/2020.

Pe tő fi Sándo r
Általános I skola
DSE

- étkezés 72.000,- egyéb do logi kiadások 45. 000,Ö: 812.362,Saiát /ee:véb forrás terhé re: 90.263,960.000,Iskola i sportkö rök műkö d és i és
versenyeztetési kiadásaira, házive rsenyek,
sza badidős tevékenységek le bonyolítási és
ve rse nyeke n való részvétel kö ltségei re :
- a nyagköltség, készletbesze rzés 310.000,- szállás, utazás 500.000,- étkezés 50.000,- egyéb d o log i kiadások 3 0.000,- egyé b szo lgá ltatási kiadások 70.000,Ö: 960.000,-

600.000,-

550.000,-

helyi s portkö r : 7 (20-80 fő)
diákolimpiai versenyeztetés 2 spo rtágban
saját sze rvezésű versenyek: 10 (Petőfi kupa,
házibajnokságok, váltóverseny
óvodásokka l)
városi és m egye i versenyeken való részvét e l
12
egyéb re ndezvény: korcso lyázás, isko lai
sportnap és egészségna p, s portágvá lasztó
Pon tre ndszer: 1123 pon t

PKAB/ 42 29/2020.

Kölcsey Ferenc
Gimnázium DSE

1.000.000,-

650.000,-

6 szakosztály működési költségeire, 8
s portág diákoli mpiai és szövetségi
verse nyeztetési költsége ire, megh ívásos
tornákon és 3 nemzetközi versenyen va ló
részvéte l kö ltségeire:
- Bérköltség, egyéb szem élyi j e ll egű
kifizetések 270.000,- munkaad ókat terh e l ő já rulé kok és szocho.
54.000,- a nyagköltség, készletbeszerzés 250.000,- bérleti díjak 36.0 00,- szállás, utazás 90.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadások 12 0.000,- egyé b szo lgá ltatási kiadások 80.000,-

helyi sportkö r : 6 (15-60 fő)
diákolim piai ve rsenyeztetés 8 s portágban
(1 o rszágos)
egyéb: 3 házibajnokság, diá ks portnap,
európai s portnap, autómen tes nap,
érzé ke nyítő ó rá k, 2 Kölcsey Kupa,
korcso lyázás, s ítábor, nyári s porttá bor,
kerékpá rtúrá k, 5 egyéb versenye n való
részvétel
Pontrendszer: 11. he ly (5022 pont)

600.000,-
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PKAB/ 4230/2 020.

PKAB/ 4231/2 020.

PKAB/ 4232/2020.

Kazinczy Ferenc
Diá ks port
Egyesü let

Westsi k Vilmos
Éle lmiszeripari
Szakg imnázium és
Szakközépis kola

Nyíregyházi
Főiskol a Eötvös
József Gyakorló
Álta lá nos Is kola és
Gimnázium
Diákegyesület

Ö: 1.000.000,Saját/egyé b forrás terhé re : 1.048.000,700.000,-

45 0.000,-

5 s po rtág műkö d ési és ve rsenyeztetési
költsége ire, sza ba did ős tevéke nysége k
kia dásaira:
- anyag kö lts ég, készle tb esze rzés 3 00.000,- szállás, utazás 15 0.000,- étkezés 30.000,- egyé b dologi kia dás o k 100.000,- egyéb szo lgá lta tás i k iadások 120.0 00,Ö: 7 00.0 0 0,Sajá t/egyé b forrás terhé re : 8 0.000,932.000,-

szakcsopo rtok szá ma : 7 (12-5 0 fő)
d iá ko limpiai ve rsenyezte tés 6 s po rtágba n
he lyi s po rtve rsenye k: Kazi nczy Kupa, ta ná r diá k m eccsek, ház ibajno kságok, is ko la i
s po rt re nd ezvénye k: 7, ovis ve té lke d ő,
ke rékpá rtúrá k, ko rcso lyázás

4 s po rtcsopo rt működ és i és ve rse nyeztetési
kö ltségeire, sajá t re nd ezés ű
s po rtesem é nye k, egyé b ve rsenyeke n és
rend ezvé nye ke n való részvé te l ki ad ásaira:
- a nyagköltség, készletbeszerzés 262.000,- bé rle ti díja k 5 0.000,- szá llás, utazás 350.000,- étkezés 150.000,- egyé b dologi kia dáso k 9 0.000,- egyé b szo lgálta tási ki ad áso k 3 0.000,Ö: 932 .000,1.20 2.000,-

hely i s po rtcso porto k szám a 4
di ákolimpia i ve rsenye zte tés 4 s po rtágba n
he lyi s portre ndezvé nyek: Wests ik Na po k,
Ne mzetközi Westsik kupa, Wests ik
Spo rthé t, ta ná r -diá k m eccse k,
go kartve rseny, is kola i diá ks port na p
egyé b re ndezvé nye ke n való részvéte l: 5 m ás
is ko lá k ve rsenye, 3 vá rosi

Töm eg- szab a di dő- és ve rsenys po rt
tevé kenys ége k, házibajno kságok,
versenye ke n val ó részvé tel (Nyo lcosztályos
g imn áziumo k s portve rsenye) kiadásira.
- a nyagkö lts ég, kész letbeszerzés 252.0 0 0,-

hely i s po r t kö r: 7 (1 0 -1 50 fő)
diá ko limpia i ve rsenyeztetés 14 s po rtág ba n
más á lta l s ze rvezett ve rsenye ke n való
részvéte l 4
sza badid ős p o rt: 4 évszak 4 t úra,

400.000,-

Pontre ndsze r: 1110 po nt

400.00 0,-

4 0 0.000,-

Po ntre ndszer: 400 po nt
550.00,-

550.000,-
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PKAB/ 4233/20 20.

„A te hetségért- a
Zríny i é rt"
Alapítvány
Zrínyi Ilona
Gimnázium

- szá llás, utazás 350.000,- étkezés 550.000,- egyé b dologi kiadáso k 50.000,Ö: 1.202. 000,920.350,Szakosztályok működ ési és versenyeztetési
költségeire és házibajnokságo k
rendezésére:
- Bérköltség, egyéb személyi j e ll egű
kifizetések 165.000,- munkaadókat terhe l ő járulékok és szocho.
31.35 0,- anyagköltség, készletbeszerzés 344.000,- szá llás, utazás 100.000,- étkezés 2 00.000,- egyéb dologi kiadások 50.000,- egyéb szolgá ltatási ki adások 3 0.000,Ö: 920.350,-

ke rékpá rtúrá k, sítá bo r
Pontrendszer: 1838 pont
55 0.000,-

55 0.000,-

helyi sportkör: 3 (10-35 fő)
d iákolimpi ai versenyeztetés 6 sportágban
(2 országos, 1 a rany)
saját szervezés: házi bajnokságok,
egészségnap, kerékpártúra, evezés
más által szervezett versenyeken va ló
részvétel: 5
Po ntre ndszer: 3981 pont
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
54/2020. (Ill . 05.} számú
határozata
2020. évi Szabadidősport keretre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésről

A Bizottság

az e l őte rjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormányzata Közgyűlése és
Sze rvei Szervezeti és

Működési

Szabályzat áró l szó ló 26/2019.{Xll.20.) önkormányzat i rendelet 2.

melléklet 11.13. pontjában biztosított jogköré ben eljá rva a következő határozatot hozta :
t ámogatja a határozat melléklete alapján a Sza bad id ősport tá mogatása keretre beérkezett
pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. március S.

~~1:ó

a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Polgá rm esteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

Melléklet az 54/2020. ( 111.5.) számú határozathoz

Kérelemben
támogatásként
igényelt
összeg

Igényelt összeg felhasználásának
célja, költségterv

Támogatásban
érintettek száma

Együtt a
Családért
Kulturális
Egyesület

500.000,-

Egyesületi tagok
száma: 50 fő
Rendezvényen
résztvevő k száma :
200 fő

Nyíri Honvéd
Egyesület

300.000,-

Augusztusban megrendezni kívánt
jósavárosi Sportn ap költségire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
70.000,- étkezés 30.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
400.000,Ö: 500.000,Saját/egyéb forrás terhére:
500.000,Az egyesül et által szervezett és
mások által szervezett versenyek
(honvédelem, teke, lövészet,
horgásza t, asztalitenisz,
tájékozódási futá s) és városi
bajno kságban va ló nevezés
költségeire:
- anyagköltség, készletbeszerzés
10.000,- bérleti díj 80.000,- étkezés 20.000,- egyéb dologi kiadások 160.000,- egyéb szolgáltatási
kiadáso k30.000,Ö: 300.000,-

Ügyiratszám

Kérelmező

PKAB/36-

1/2020.

PKAB/36-

2/2020.

neve

Egyesületi tagok
száma 104 fő
15-80fő/ verseny,
rend ezvény

2019-ben
kapott
ön kormányzati
sportcélú
támogatás
összee:e
0,nem pályáztak
korábban

Támogatás
megélt
összege,
megjegyzés

200.000,-

220.000,-

250.000,-
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PKAB/363/2020.

A Gyermekekért,
a Fiatalokért és a
Családokért
Közhasznú
Egyesület

500.000,-

PKAB/654 /2019.

Honvéd -Bottyán
Sport Egyesület

300.000,-

2020. májusátó l havi 2 a lkalommal
„Séta az egészségedé rt! "
programsorozat és 2 egészségnap
költségeire.
- a nyagköltség, készletbesze rzés
100.000,- étkezés 100.000,egyéb szolgáltatás költsége i
3 00 .000,Ö: 500.000,Sajá t/egyéb fo r rás terhé re
500.000,Az idén 50 éves egyesület
m ű köd és i, az Országos Magya r
Tájfutó Bajnokságon való részvétel,
valamint az általuk sze rvezett
Tavasz Kupa, Nyírség Ősz Kupa
tájékozódási futó versenyek,
Családi Na p és a Szilveszteri
Futóna p, va la mint 5 is ko lába n
tájfutó verseny re ndezés i
költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés
80.000,- bé rl eti díj 35.000,- szállás, utazás 80.000,- étkezés 13.000,- egyéb d ologi kia dáso k 70.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
20.000,Ö: 300.000,Sajá t/egyé b fo rrás terhé re
139.000,-

Egyesületi tagok
szám a: 10 fő
Spo rtrendezvényen
résztvevő k száma
62 0 fő fő/a l ka l om

0,ne m p ályázta k
korá bba n

3 50.000,-

Egyesü leti tagok
száma 52 fő

200.000,-

270.000,-

100-120-15 0 fő/
ve rseny
iskolai ve rsenyek
4 50 fő

2
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PKAB/365/2020.

Rozsrét IFI
Szabadidő

300.000,-

Az egyesül et á lta l használt
Sportce ntrum költségeire,
szabad id ős re ndezvények
(augusztus 20. Rozsréti Vigasságok,
iskolai s portna pok) támogatásá ra,
nevezési díja kra.
- a nyagköltség, készletbeszerzés
60.000,- bé rleti díj 30.000,- egyéb dologi kiadások 170.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
40 .000,Ö: 300.000,Saját/egyéb forrás terh ére
250.000,-

Egyesü leti tagok
száma 20 fő.
Rozs rét
település rész
la kosai

300.000,-

300.000,-

Nyíregyháza város és
városkörnyéki asztalite nisz
gyermeknapi programsorozat
re ndezési költségeire.
Anyagköltség, készletbeszerzés
1 75.000, Saját/ egyéb forrás terhére
100.000, VII. Hú svéti ping-pong verseny és
játékos sportvetélkedők
költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
27.000,- bérle ti díjak 75.000,- egyéb dologi kiadások 48.000,Ö: 150.000,Sa iát/e!:!véb forrás terh é re 72.000,Oroso n heti egy a lka lommal

Egyes ületi tagok
szá ma: 50 fő
Rendezvénye n
résztvevők száma:
130 fő

100.000,-

100.000,-

Egyes üle ti tagok
szá ma: 75 fő
Re ndezvényen
résztvevő k száma:
120 fő

100.000,-

100.000,-

EE?.vesü leti tagok

0 ,-

'1·00.000,-

Sport

Egyesület

PKAB/366/2020.

Nyíregyházi
Asztalitenisz és
Tömegsport Club

1 75.000,-

PKAB/367 /2020.

Női

Asztalitenisz
Club
Nyíregyháza

1 50.000,-

PKAB/36-

Orosért Közéleti

640.000,-

3
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8/2020.

Egyesület

PKAB/369/2020.

„Gyermekeinkért
16" Alapítvány

1.22 0.000,-

PKAB/3610/2020.

Alvégesi
Nyugdíjas
Egyesület

26 0.000,-

s po rtfogl alkozás biztos ításá nak
(zumba, pilates) és egy
kerékpá rtúra költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés
81.000,- bérl eti díj 96.000,- szá llás, utazás 48.000,- é tkezés 57.000,- egyé b dologi kiadások 20.000,- egyéb szolgáltatások vásárlása
338.000,Ö: 640.000,Nyírszőlős városrészen heti
re ndszerességgel szaba did ős
s porto lási l e h e tőség bi ztosításának
és 4 s port program
lebonyolításá na k költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés
140.000,- bé rle ti díj 100.000,- é tkezés 3 00.000,- egyéb dologi kiadások 400.000,- egyéb szolgáltatási ki adások
280.000,Ö: 1.220.000,Saját/egyéb fo rrás terhére
100.000,Heti rendszerességge l
s portfogla lkozás (tá nc) és gyalogos
természetjá rás költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
80.000,- szállás, utazás 130.000,- é tkezés 20.000,- egvéb dologi kia dások 30.000,-

szá ma: 35 fő
Fogla lkozásokon
résztvevők száma:
20-60 fő

ne m pá lyáztak
korábban

Heti
fogla lkozáso ko n
rész tvevő k szá ma:
15-20 fő
Sportprogra moko n
rész tvevők száma:
50-60-100 fő

0,ne m pályáztak
2 01 9- be n
(2019-ben a
TÉMA Ala pítvány
nyújtott be
pályázatot,
megíté lt
tá mogatás
6 00.000,- Ft)

600.000,-

Egyesületi tagok
szá ma: 76 fő
roglalkozásokon
résztvevők szá ma:
40 fő

0,ne m pá lyázta k
ko rá bban

200.000,-

-

-

4

Melléklet az 54/2020. (111.5.) számú határozathoz

PKAB/3611/2020.

Rejtett Kincsek
Down Egyesület

750.0 00,-

PKAB/3612 /2020.

Sport Mindenki é
Egyesület

50 0.000,-

PKAB/361 3 /2020.

FILO
Spor tegyesület

400.000,-

PKAB/3 614/2020.

ViniBike
Kerékpáros
Sportegyesület

400.000,-

PKAB/3 6 -

„Zöld Kerék"

880.000,-

Ö: 26 0.000,Sajá t /egyé b forrás te rhé re 80.000,Épek és fogyatékok szá mára 3
bicikli túra sze rvezéséne k
költségeire.
- anyagköltség, kész letbesze rzés
750.000,Sza b ad i dős spo rtfogla lkozáso k
(sá rkányhajó ve rseny,
sorversenyek, e l őad ások)
szervezése hát rá nyos h e lyzetű
fiata lok számára.
- anyagkö ltség, készletbeszerzés
400.000,- egyéb szolgálta tási kiadások
100.000,Ö: 500.000,Saját/egyé b fo rrás terhére
800.000,Senio r la bda rúgó csapa t s portolási
és versenyeztetési költségeire:
- bé rle ti díja k 150.000,- szá lás, utazás 100.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadáso k 50.000,Ö: 400.000,16. a lkalomma l megrend ezni kívá nt
Robi nson Kupa re ndezés i
költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés
150.000,- egyéb do logi kiad ások 25 0.000,Ö: 400.000,2020. évi programsorozat (15-15

0,ne m pá lyáz ta k
korábba n

200.000,-

0,nem pá lyázta k
korábba n

0,-

3 00.000,-

300.000,-

100 fő ve rse nyző
és 200 fő n éző

250.000,-

25 0.0 00,-

fő

220.000,-

250.000,-

Egyesületi tago k
száma: 40 fő
Progra mon
résztvevő k szá ma:
100 fő
Egyesü leti tagok
száma: 12 fő
Progra mo n
résztvevők száma:
100 fő

20

fő

200-800-2 000

ta rtalmi
hiá nyosságok

5
f

Mel léklet az 54/2020 . ( 111.5 .) számú határozatho

15/2020.

Alapítvány

PKAB/3616/2020.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület

200.000,-

PKAB/3617 /2020.

Gólyavádli
Röplabda
Sportegyesület

260.000,-

PKAB/3618/2020.

Spirit

888.000,-

Harcművészeti ,
Szabadi dősport

és Kulturális
Közhasznú
El!vesü let

ke rékpár és gyalogtúra, 5 Bringa
Suli program és a fogyatékkal é l ő k
részé re 5 szaba didős program)
megvalósításának kö ltsége ire.
- a nyagköltség és készletbeszerzés
150.000,- bérl eti díjak 120.000,- szá ll ás, utazás 60.000,- egyéb dologi kiadáso k 50.000,- egyéb szolgá ltatási kiadások
50.000,Ö: 880.000,Saját/egyéb forrás terhére:
330.000,10-16 éves korú gyermekekne k
megszervezni kívánt 5 fo rdulós
a matő r RWS Lövészkupa
költségeire.
- a nyagköltség 150.00,- egyéb do logi kiadások 50.000,Ö: 200.000,Amatő r sportolók számára amatőr
röp labd a torna sze rvezésének
költségeire.
- bérleti díj 150.000,- étkezés 40.000,- egyéb dologi kiadáso k 70.000,Ö: 260.000,Október 19-23 között megrend ezn i
kívá nt Sp irit Életmód Közpo nt X.
Nyílt Napok ingyenes
szemléletformá ló és
egészségm egő rző foglalkozásainak
költségeire.

100 gyerek
bevonása

6 csa pat (40

500

fő)

fő résztvevő

200.000,-

200.000,-

120.000

150.000,-

300.000,-

300.000,-

6

Melléklet az 54/2020. (Ill.5.) számú határozathoz

PKAB/36-

19/2020.

Magyar Mediball
Egyesület

897.000,-

- anyagkö ltség és készletbesze rzés
488.000,- étkezés 50.000,- egyéb dologi kiadások 40.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
270.000,Ö: 888.000,Saját/egyéb forrás terhére
400.000,2020. november 29-én
megrendezni kívánt Szabad Mozgás
Öröme szemléletformáló és

800-100

fő

350.000,-

350.000,-

0nem pályáztak
korábban

200.000,-

résztvevő

egészségmegőrző szabadidősport

PKAB/36-

20/2020.

ÉFOÉSZ
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete

574.350,-

gá la költségeire.
- anyagköltség és készletbeszerzés
557.000,- bérleti díj 80.000,- étkezés 80.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
180.000,Ö: 898.000,Saját/egyéb forrás terhére
500.000,Épek és fogyatékosok számára
máju s 30-án megszervezni kívánt
Családi nap és szeptember 21-én
„Ez a mi napunk" keretébe n
sportveté lkedő szervezésének
költségeire.
- anyagköltség és készletbeszerzés
124.350,- szá lás, utazás 80.000,- étkezés 150.000,- egyéb dologi kiadások 200.000,- egyéb szolgáltatási kiadáso k

300 fő és 200 fő

1

7
)

.

....;

Me ll ék let az 54/2020. (111.5.) számú hatúrozathoz

PKAB/3621/2020.

Air-Aqua
Búváregyesül et

800.000,-

PKAB/3622/2 0 20.

Bos u Pro
Sportegyesület

691 .900,-

PKAB/3623/2020.

De nevé r
Barlangkutató és

1.000.000,-

Sza badidősport

Egye s ül et

20.000,Ö: 574.350,2020. évi működ és i költségeik
tá mogatásá ra, uszoda bérleti díj
költségeire.
- bé rleti díj : 800.000,Sajá t/egyéb fo rrás terhére:
2.500.000,Re ndszeres fog lalkozások mell ett 5
re ndezvé ny, jótékonysági edzés,
iskolai és óvodai bemutatók
költségeire.
- anyagköltség és készletbeszerzés
691.900,20 20. évbe n megszervezni kívánt
6db szabadidős re ndezvé ny, ma nó
Motoros Találkozó, be muta tók
sze rvezési költségeire.
- a nyagköltség és készletbeszerzés
3 00.000,- bé rleti d íjak 60.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadások 140.000,- egyéb szolgá ltatás i kiadások
400.000,Ö: 1.000.000,-

Egyesületi tago k
száma : 274 fő

Egyesületi tagok
száma: 10 fő
Rendezvényeken
résztvevők száma.
50-150-200 fő
Programokba
bevo nt létszá m:
30-100-200-300

250.000,- Ft ne m va lósu lt meg
a re nd ezvé ny, így
a tá mogatási
összeget
vissza uta ltá k
0.nem pá lyáztak
korábban

600.000,-

25 0.000,-

100.000,-

600.000,-

fő

8
t
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

55/2020. (Ill. 05 .) számú
határozata
2020. évi

Kiemelkedő

sportrendezvények támogatása keretre beérkezett pályázatokkal
kapcsolatos döntésről

A Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
támogatja a határozat melléklete alapján a Kiemelkedő sportrendezvények keretre beérkezett
pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. március S.

D~ R~kó J-j

a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabo lcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

Melléklet az 55 /2020. ( lll. 5.) számú határozatho

2019-ben
kapott
önkormá nyzati
sportcélú
t ámogatás
összee:e
0,nem nyújtott be
pályázatot eze n
keretre

Támogatás
megíté lt
összege,
megj egyzés

270 versenyző,
1000 n éző

400.000,-

400.000,-

200 verse nyző,
1500-20 00 n éző -

0,szövetségi

300.000,-

Kérelemben
támogatásként
igé nyelt
összeg

Igé nyelt összeg felhasználásá nak
célja, költségterv

Támogatásban
érintettek
száma

Nyíregyházi
Extrém BMX
Egyesület

2.000.000,-

250-300

PKAB/58-

Nyírsport

1.328.900,-

2/2020.

Természetvédő

Az egyesü let által szervezni kívánt II.
Nyíregyházi Sport Contest extrém
sport rendezvény költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
300.000,- bérleti díjak 150.000,- szá llás, utazás 150.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadások 700.000,- egyéb szo lgá ltatási kiadások
600.000,Ö: 2.000.000,Sa iát/eEi:véb fo rrás terhére 500.000,Az egyesület által máju s 16-án
megrendezni kívánt Nemzetközi
Meghívásos Kötöttfogású Utánpótlás
Birkózó Verseny költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
52 0.000,- szállás, utazás 100.000,- étkezés 150.000,- egyéb do logi kiadás 108.900,- egyéb szolgáltatási kiadások
450.000,Ö: 1.328.900,Az egyesü let által július 18-án
megre ndezni kívánt Országos Nyílt

Ügyiratszám

Kérelmező

PKAB/58-

1/2020.

neve

és Sport
Egyesület

PKAB/58-

Nyírs port

3/2020.

Természetvédő

700.000,-

fő

300.000,-

Me ll éklet az 55 /2020. ( 111.5.) számú határozathoz
és Sport
Egyesület

PKAB/584/2 020.

Nyíregyházi
Kosárlabda
Klub

600.000,-

PKAB/585/2020 .

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület

635.000,-

Strand Birkózó Ve rseny költségeire.
- bé rköltség, egyéb szemé lyi je ll egű
kifizetése k 150.000,- anyagköltség, készletbeszerzés
1.430.000,- bé rleti díj 150.000,- szá llás, utazás 200.000,- étkezés 150.000,- egyéb d ologi kiadás 420.000,- egyéb szolgáltatás i kiadáso k
450.000,Ö: 2.95 0.000,Augusztus 27-29 között
megrendezésre ke rül ő U16 .
korosztá lyos Eötvös Kupa
Nem zetközi Utá npótlás Kosárla bda
Torna költségeire.
- anyagköltség, készle tbeszerzés
250.000,- száll ás, utazás 50.000,- étkezés 250.000,- egyéb dologi kiadások 50.000,Ö: 600.000,Saját/egyéb forrás te rhé re
4.800.000,Ta rget Sprint Országos Bajnokság,
oli mpiai ed ző tábor és Ta rget Sprint
Vá logató Ve rse ny költségeire.
- a nyagköltség, kész letbeszerzés
1 35. 000,- bé rleti díj 180.000,- szá llás, utazás 70.000,- étkezés 100.000,- egyé b dologi kiadások 50.000,- egyé b szolgá ltatási kia dások

progra mokba
bevont személyek
szá ma: 50 fő

igazolás hiá nya
miatt e lutasításra
ke rü lt

8 csapat, azaz
120 fő

400.000,-

400.000,-

0 ,szöve tségi
igazo lás hi á nya
mia tt e lutas ításra
ke rü lt

300.000,-

50-300

versenyző

2
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Melléklet az 55 /2020. (111.5.) számú határozathoz

PKAB/588/2020.

Nyírségi
Kerékpárosok
Sportegyesülete

500.000,-

PKAB/587 /2020.

Nyírségi
Kerékpárosok
Sportegyesülete

500.000,-

PKAB/588/2020.

Móricz DSE

1.423 .000,-

100.000,Ö: 6 35.000,Augusztus 2.án megre ndezésre
kerü l ő One Be lt One Road UCI 2.2
Ne mzetközi Országúti és Krité rium
Ke rékpá rverseny és Háztömbkörüli
Gá la Ke ré kpá rverseny költségeire.
- é tkezés 200.000
- egyéb dologi ki adások 100.000,- egyé b szo lgá ltatási ki adáso k
200.000,Ö: 500.000,Saját/egyéb forrás terhére
3.900.000,július 24 -26 közö tt megre ndezésre
ke rül ő „Visegrad 4 juniors"
e lnevezésü Ifjú sági Világkupa
költsége ire.
- é tkezés 200.000
- egyéb dologi kiad ások 100.000,- egyé b szolgáltatási kiadások
200.000,Ö: 500.000,Saját/egyéb forrás terhére
3.900.000,Dece mbe r S-én és 6-á n megre ndez ni
kívá nt 27 . Móricz Nemzetközi Leá ny
Röplabda Torna költségeire:
- a nyagköltség, készletbeszerzés
223.000,- szállás, utazás 360 .000,- é tkezés 540.000,- egyéb d ologi kiad ások 150.000,- egyé b szolgá lta tás i kiadások

500.000,- Ft
Háztömbkörü li
verse nyre

500.000,-

200 ve rsenyző

5 00.000,V4 Keré kpá rve rse nyre

500.000,-

168 s portol ó
670 n éző

6 00.000,-

600.000,-

1 50-160

fős

Elit

m ező ny

J

Melléklet az 55 /2020. (111. 5.) számú határozatho

PKAB/589/2020.

SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Sakkszövetség

700.000,-

PKAB/5810/2020.

Denevér
Barlangkutató
és

800.000,-

Szabadidősport

Egyesület

150.000,Ö: 1.423.000,Sa ját/e 2véb fo rrás te rhé re 235.000,A VIDOR Fesztivá l a latt
megre ndezésre kerü l ő Nyírségi Torna
Nemzetközi Sakkverseny és Ra pid
Sakk verseny költségeire.
- bérkö ltség, egyéb szemé ly i je ll egű
kifizetése k 150.000,- a nyagköltség, kész letbeszerzés
232.500,- s zá ll ás, utazás 67.500,- egyéb dologi kiadások 250.000,Ö: 700.000,Saiát/e2véb fo rrás terhé re: 3 00.000,IV. Nyíregyh áza Kupa 2 fordu lós
Rövidtávú Táj ékozódás i Futó Verseny
(sze pte mbe r 6.) költségeire:
- a nyagköltség, készletbeszerzés
200.000,- étkezés 30.000,- egyéb szolgálta tási kiadások
570.000,Ö: 800.000,-

200 verse nyző

700.000,-

700.000,-

250 verse nyző

350.000,-

350.000,-
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA
56/2020. {Ill. 05 .) számú
ha tár oza t a
2020. évi Olimpiai felkészülés támogatása keretre beérkezett pályázatokkal
kapcsolatos döntésről
A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata KözgyOlése és
Szervei Szervezeti és MOködési Szabályzatáról szóló 26/2019 .(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta :
támogatja a határozat melléklete alapján az Olimpiai felkészülés támogatása keretre beérkezett
pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. március S.

L

~(';':/!/?

>Úr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.j Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

/

Mell éklet az 56/2020. (111.5.) számú határozathoz

Ügyiratszám

Pályázó neve

Igényelt összeg

2019-ben kapott önkormányzati
sportcélú támogatás összege

Felhasználás célja, költségterv
PKAB/ 401/2020.

Szikszai Róbert

NYSC- Atlétika
szakosztály
dobóatléta
PKAB/ 402/2020.

Bakosi Péter
NYSC- Atlétika
szakosztály
magasugrás

PKAB/ 403/2020.

Helebrandt Máté
NYSC- Atlétikai
Szakosztály
gyaloglás

PKAB/ 404 /2 020.

Tarjányi István
NYVSC- vívás

1.800.000,- Ft

2019-ben e lért eredmények
1.100.000,-

Az Olimpiára való felkészü lés költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 600.000,- szállás, utazás 400.000,- étkezési költségek 800.000,Ö: 1.800.000,1.200.000,- Ft

Felnőtt válogatott
Olimpiai kerettag

Az Olimpiára való felkészülés kö ltségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 600.000,- étkezés 6 00.000,Ö: 1.200.000,2.000.000,-

Vá logatott atléta.
Olimpi ai kerettag.

Az Olimpiára va ló felkészülés költségeire.
- anyagköltség, készletbesze rzés 700.000,- szállás, utazás 200.000,- étkezés 1.100.000,Ö: 2. 000.000,1.700.000,-

Válogatott atléta.
Olimpiai kerettag.

Paral im pián való részvétel érdekében
nemzetközi versenyekre va ló fe lkészülés és
részvéte l költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 1.050.000,- szállás, utazás 100.000,- étkezés 200.0 00,- egyéb szolgáltatási kiadáso k 350.000,-

Válogatott kerekesszékes vívó.
Olim piai kerettag.

750.000,-

1.400.000,-

NYVSC-n keresztü l 1.000.000,-

Támogatás
megíté lt
összege,
mel!iel!Vzés
600.000,-

400.000,-

700.000,-

700.000,-

Mell ékl et az 56/20 20. (111.5.) szám ú határozathoz

PKAB/ 405/2 020.

PKAB/ 406/ 2020.

PKAB/ 407 /2020.

Nyíregyházi
Vasutas Sport Club
- ökölvívó
szakosztály:
Kovács Richárd
Kovács Zoltá n

Fucsovics Márton
MTK- teni sz

Szurovcsják Ivett
NYSC- Úszó
szakosztály

Ö: 1.700.000,1.727.180,Kovács Ri chárd és Kovács Zoltá n ökölvívók
olimpia i kva lifikáció teljesítésére történő
felkészítés és versenyeztetés költségeire.
- bérkö ltség, egyéb személyi j ellegű
kifizetések (4 havi edző i bér) 67 0.116,- munkaadókat terh el ő járu lé kok és szocho.
( 4hónap) 217.064,- a nyagköltség, készletbeszerzés 3 00.000,- szállás, utazás 200.000,- étkezés 240.000,- egyéb szo lgá lta tási kiadások 100.000,Ö: 1.727 .. 180,S.OOO.OOO,Nemzetköz i versenyek költségeire.
- szá llás, utazás S. OOO.OOO,Saját/egyéb fo r rás terhére 10.000.000,2. 600.000,- Ft
Olimpiai kva li fikáció telj esítése érde ké ben
ne mzetközi versenyekre va ló felkészülés és
részvéte l költségei re.
- a nyagkö ltség, készletbeszerzés 1.600.000,- szállás, utazás 400.000,- é tkezés 300.000,- egyéb dologi kiadások 300.000,Ö: 2.600.000,-

Oli mpiai kerettagok.

Kovács Richá rd
700.000,Kovács Zoltá n
300.000,azaz összesen
1.000.000,-

1.S00.000,-

700.000,-

Kovács Ri chá rd részére NYVSC- n keresztü l
1.000.000,Kovács Zo ltá nra nem nyújto tta k be
pályázatot.

Olimpiai kerettag.

0,- ne m ny újtott b e pályázatot ezen ke retre

S00.000,-

Országos Rövi dpályás Bajnokság SOm me ll
1. he ly
Országos Fe l nő tt OB - SOm me ll 2. He ly,
100m m ell 3. hely
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
57/2020. (111. 05.) számú
határozata
2020. évi Sportösztöndíj rendszer támogatása keretre beérkezett pályázatokkal
kapcsolatos döntésről
A Bizottság

az előte rjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
támogatja a határozat melléklete alapján a Sportöszt öndíj rendszer támogatá sa keretre beérkezett
pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. március S.

a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormá nyhivatal
3.j Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

Ir

Mell ék let az 57/2020. (Jll.5.) számú határozathoz

Ügyiratszám

Pályázó neve

Igényelt összeg

2019-ben kapott önkormányzati
sportcélú támogatás összege

Felhasználás célja, költségterv
PKAB/ 41 1/ 2020.

Szikszai Róbert

Szurovcsják Ivett

Bakosi Péter

Haza i és nemzetközi versenye kre (EB) való
felkészülés és részvétel, vala mint edzőtábor
költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- szállás, utazás lS0.000,- étkezés 100.000,Ö: SS 0.000,1.000.000,- Ft

Závaczki Bálint
golf

Haza i és nemzetközi versenyekre (EB) va ló
fe lkészül és és részvétel költsége ire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 400.000,- szá ll ás, utazás 200.000,- étkezés 400.000,Ö: 1.000.000,999.200,- Ft
Haza i és ki emelt nemzetközi ve rse nyekre
való felkészülés és részvétel költségeire.
- anyagköltség, készletbesze rzés 188.000,-

.- ~

':

Fe ln őtt

vá logatott
Olimpiai kerettag

SS0.000,Országos Rövidpályás Bajnokság SOm mell
1. hely
Országos Fe ln őtt OB - SOm mell 2. l lely,
lOOm mell 3. hely

SS 0.000,4SO.OOO,-

NYSC- Atlétika
szakosztály
magasugrás

PKAB/ 414 /2 020.

Haza i és nemzetközi versenyekre (EB) va ló
felkészülés és részvéte l költségei re.
- anyagköltség, készletbeszerzés 400.000,- étkezési költségek 400.000,Ö: 800.000,SS0.000,- Ft

SS0.000,NYSC- Úszó
szakosztály

PKAB/ 413/2020.

2019-ben e lért eredmények
SS0.000,-

600.000,NYSC- Atlétika
szakosztály
dobóatléta

PKAB/ 412/2020.

800.000,- Ft

Támogatás
megítélt
összege,
m e2je1?Vzés

Válogatott atléta.
Fedettpá lyás OB 1. Hely
Csa pat EB 7.

400.000,08 1. Helyezés
Országos ra nglista 1. hely
Nemzetközi versenyek

600.000,-

Mell ék let az 57/2020. (111.5.) számú határozatho-·

PKAB/ 41-

Kerekes Dóra

- bérle ti díjak 85.0 00,- szállás, utazás 460.000,- étkezés 72.000,- egyéb dologi kiadások 112.000,- egyéb szolgáltatás költsége i 82.200,Ö: 999.200,Sa ját/ egvéb forrás terhére 9.000.800,500.000,- Ft.

225.000,-

300.000,-

5/2020.
NYSC- Atlétika
szakosztály
dobóatléta

PKAB/ 41-

Berencsi Csaba

1laza i és nemzetközi versenyekre (EB) való
fe lkészü lés és részvétel költsége ire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- étkezés 200.000,Ö: 500.000,Saját/egvéb forrás terhére 300.000,200.000,-

Fel n őtt válogatott,
Olimpiai ke rettag.

Versenyekre való fe lkészülés és részvétel,
válogatott edzőtábor és U20 EB költsége ire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 35.000,- szállás, utazás 50.000,- étkezés 75.000,- egyéb dologi kia dás 20.000,- egyéb szo lgáltatási kiadások 20.000,Ö: 200.000,Saját/eE!véb forrás terhé re 427.000,280.000,-

Vá logatott kerettag.
U20 EB 3. hely

Versenyekre való fe lkészü lés és részvétel,
vá logatott edz ő tá bor és Felnőtt EB
költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés 65.000,- szállás, utazás 100.000,- é tkezés 75. 000,-

Vá logatott ke rettag.
Fe lnőtt Magyar Bajnokság 2. hely

90.000,-

120.000,-

6/2020.
Ezüstcsikó
Egyesületkarate

PKAB/ 41-

Berencsi Tímea

180.000,-

250.000,-

7 /2 020.
Ezüstcsikó
Egyesületkarate

2

Mell éklet az 57/2020. (111 .5.) számú határozalh o

PKAB/ 4 18/2 020.

Tóth Balázs
NYSC- Atlétika
szakosztály
dobóatléta

PKAB/ 4 19/ 202 0.

Sitku Márton
Nyh. Élsport Kft.kosá rlabda

PKAB/ 4 110/2020.

Mokánszki Máté
Nyh. Élsport Kft.kosárlabda

PKAB/ 4 111/2020.

N ői Asztalitenisz
Club NyíregyházaLaskai Írisz
asztaliteniszező

- egyéb do logi kiadás 20.000,- egyéb szo lgá lta tás i kia dások 20.000,Ö: 280.000,Sa ját/ egyé b for rás te rhé re 507.000,600.000,Országos és ne mzetközi ve rsenyekre való
felkészü lés költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés 21 7.000,- szá llás, utazás 100.000,- étkezés 12 6.000,- egy éb do logi kia dás 47.000,- egyéb szo lgá ltatási kiadáso k 110.000,Ö: 600.000,18 0.000,Válogatottságga l járó kia dások,
edző tá b oro k, m inde nn a pi e dzése k
kö ltsége ire.
- anyagköltség, készle tbeszerzés 18 0.0 00,180 .000,Vá logatottsággal já ró kiadások,
e d z ő tá b oro k, minde nnapi edzések
költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés 180.000,80 0.000,Válogato ttsággal já ró kia dáso k és
mindenn ap i edzési és ve rsenyeztetési
költségekre.
- anyagköltség, készle tbesze rzés 360.0 00,- száll ás, utazás 298.000,- étkezés 100.000,-

90 .000,-

450.000,-

Válogatott ve rse nyző .
Olimpia i ke rettag.

150.000,-

180.000, -

U20-as ke rettag.
U2 0 EB „B" divízió 14. he ly
150.000,-

180 .0 00,-

U23 3x3 vá loga tott Ne mzete k Ligája
részvétel

180.000,-

250.000,-

4x magyar bajnok, ifjú ság i és l lé raklész
vá logatott, eu rópai up. ke re t tagja

3

Melléklet az 57/2020. (111.5.) számt'.i határozath oz
- egyéb dologi kiadáso k 42.000,Ö: 800.000,Saját/egyéb forrás te rhé re 412 .000,-

PKAB/ 4112/2020.

PKAB/ 4113/2020.

610.000,-

55 0.000,-

NYVSC- vívás

Hazai és nemzetközi versenyekre (VK, EB,
VB? Paralimpia) való felkészülési és
részvétel kö ltségeire.
- a nyagköltség, készle tbeszerzés 560.000,- étkezés 50.000,Ö: 610.000,800.000,-

Vá logatott kerekesszékes vívó.
VK kard 3.hely, pá rbajtő r 3. h ely
World Games 8. hely

180.000,-

25 0.000,-

Hazai versenyekre va ló felkészülés
költsége ire.
- a nyagköltség, készle tbeszerzés 700.000,- étkezés 100.000,Ö: 800.000,600.000,-

MEFOB hétpróba 1. Hely
Budapes t Ope n hárm as ugrás 1. he ly
124. Atlétika i Magyar Bajnokság
há rmasugrás 4. he ly
Szu pe r Liga hármasugrás 1. he ly
225.000,-

450.000,-

Hazai és ne mzetközi (junior és Fe ln őtt EB)
versenyekre va ló fe lkészülés és részvé tel
költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés 160.0 00,- szá ll ás, utazás 290.000,- étkezés 150.000,Ö: 600.000,310.000,-

juni or és ifjüsági vá logatott kerettag.
Magyar Bajnokság SOm és 100111 pill a ngó 1.
he ly, 20 0m pillangó 2. hely

Haza i ve rsenye kre való felkészülés

luni or és Up .OB 2. he ly

Nyisztor Petra
NYSC-Atlétika
szakosztály
hármasugrás

PKAB/ 4114/2020.

Hatházi Dóra
NYSC- úszó
szakosztály

PKAB/ 4115/2020.

600.000,-

Tarjányi István

Tucsa Veronika
Nikolett
NYSC- Atlétika

90.000,-

1 20.000,-

4

Melléklet az 57/2020. (111.5.) számú határozathoz
Szakosztály
súlylökés

PKAB/ 4116/2020.

PKAB/ 4117/2020.

Nyíregyházi
Vasutas Sport Club
- ökölvívó
szakosztály

Szántó Dávid
NYVSC- vívó
szakosztály
kardvívás

f-

PKAB/ 4118/2020.

PKAB/ 41 19/2020.

ViniBike
Kerékpáros
Sportegyesület

Barna Bianka
Dorottya

költségeire.
- anyagköltség, készle tbesze rzés 207.000,- étkezés 103.000,- egyéb dologi kiadás 170.000,Ö: 31 0.000,400.000,Veres Míra Alexandra, Beri Kevin, Petrimá n
Patrik és Petri má n Mi lá n junior ökölvívók
fe lkészítési és versenyeztetési költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés 240.000,- étkezés 160.000,Ö: 400.000,555.140,Haza i és ne mzetközi verse nye kre való
fe lkészül és és részvétel költsége ire.
- a nyagkö ltség, készletbeszerzés 435.140,- étkezés 120.000,Ö: 555.140,Saját/egyéb fo rrás terhére 800.000,500.000,Triatlon és duatlon s portág ba n országos
versenyeken való részvéte l költségeire.
- egyéb dologi ki adás 500.000,-

294.500,Se rdülő,

NYSC- Úszó
szakosztály

ifjúsági és feln ő tt bajn okságra va ló
felkészü lés költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés 144.500,- szállás, utazás 50.000,-

MEFOB 2. hely

0,- nem pá lyáztak

360.000,-

Veres Míra Alexandra junior OB 2. hely
Beri Kevin juni or OB 2. hely
Petri mán Patrik junior OB 2. he ly
Petrimán Mil á n junior OB 2. hely

0,- nem pályázott

90.000,-

Országos Újonc ranglis ta: 3. h ely

150.000,-

150.000,-

Őri Nóra triatlo n hosszútáv 1. he ly, középtáv

2. he ly
Csernák István triatlon hosszútáv 2. he ly
Kovács Szi lárd duatlo n rövidtávú OB csapat
3. hely
0,- nem pá lyázott

90.000,-

Országos gye rmek Bajnokság 200 m ell 2.
he ly, 100 me ll 3. hely

5

Me ll éklet az 57/2020. (IJI. 5.) számú határozathoz

PKAB/ 4120/2020.

Helebrandt Máté
NYSC- Atlétikai
Szakosztály
gyaloglás

PKAB/ 4121/2020.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
EgyesületTorkos Anetta
sportlövő

PKAB/ 4122/2020.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
EgyesületPataki János

PKAB/ 4124/2020.

Hazai és ne mzetközi ve rsenyekre és az
o limpiá ra va ló fe lkészülés és részvétel
költsége ire.
- a nyagköltség, kész letbeszerzés 3 00.000,- étkezés 500.000,Ö: 8 00.000,150.000,Ve rsenyekre va ló felkészülés és részvétel
kö ltségeire.
- a nyagköltség, készle tbeszerzés 50.000,- szá llás, utazás 50.000,- egyé b dologi kia dás 50.000,Ö: 150.000,150.000.-

55 0.000,-

600.000,-

Tö bbszörös magya r bajnok
Vá logato tt a tlé ta.
Olimpia i kerettag.

9 0.000,-

120.000,-

Vá logatott ke rettag.
Target spr int nemzetközi versenyek ju nior
egyé ni 3. hely, csapat 6 .

0,- ne m pá lyázo tt korá bban

90 .000,-

Ve rsenyekre való fe lkészül és és részvéte l
költségei re.
- anyagköltség, készle tbesze rzés 50.000,- szállás, utazás 50.000,- egyéb dologi ki ad ás 50.000,Ö: 150.000,150 .000,-

Vá logatott ke rettag.
Target s p rint OB junio r csa pat 1. he ly és
se rdü lő egyéni 1. h ely, nemzetközi verseny
junio r 3 . hely

0,- nem pá lyázott korábban

9 0.00 0,-

sportlövő

Ve rsenyekre való fe lkészülés és részvéte l
költsége ire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 150.000,-

Káplár János

700.000,-

50 m OB szabad pi sztoly egyéni 3., 10 m
légpiszto ly csa pat 3. he ly
Ta rget s print OB junior csa pa t 1., pisztoly l „
vegyes csapa t 2„ vegves 1„ pi sztoly csa pat 1.
225.000,-

250.000,-

sportlövő

PKAB/4123/2020.

- é tkezés 100.000,Ö: 29 4.500,800.000,-

Nyíregyházi
Polgári Lövész
EgyesületNizsalóczki Soma

6

Mell éklet az 57/2020. (111.5.) számú hatúrozatho
NYSC- Atlé tika
Szakosztály
dobóatléta

PKAB/ 4125/2020.

Lengyel Áron
NYSC - Úszó
Szakosztály

Versenyekre va ló fe lkészül és költségeire.
- a nyagköltség, készle tbeszerzés 200.000,- bé rleti díjak 100.000,- szállás, utazás 100.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadások 100.000,- egyéb szolgá ltatási kiadások 100.000,Ö: 70 0.000,335.000,-

Vá logatott atléta.
Olimpiai kere ttag.

Ve rsenye kre va ló felkészülés, e dzőtá borok
és versenyeken való részvétel költségeire.
- a nyagkö ltség, kész letbeszerzés 115.000,- szállás, utazás 100.000,- é tkezés 120.000,Ö: 335.000,-

Országos Gyermek Baj nokság 4 x100m és
4x2 00m gyorsvá ltó 2. he ly, 2 00111 vegyes 3.
he ly

0,- ne m pályázott ko rá bba n

90.000,-

7
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POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ _9l- ~ { Wf.SJ
Ügyintéző: Horváth Tímea

Előterj esztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása keretre kapott 2019. évi tá mogatások
elszámolásaival kapcsolatos döntésre

Ti sztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei jogú Város jelenleg hatályos 11/2 019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Nyíregy háza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rend sze rérő l tartalmazza a
s porttámogatások ter én adott önkormányzati támogatások elszámolásának előírásait.
A beszámolók beküldési határidejekor (2019. január 31.) a z érvényben lévő városi sportrendelet,
valamint a támogatottakkal megkötött támogatási szerződések alapján táj ékoztatás cé ljából az alábbi
dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeniük:
2019. évre vonatkozó támogatásról szóló pé nzügyi összesítő elszámolás és szakma i beszámoló,
s portszervezetek esetén 30 napnál ne m régebbi hivatalos igazolások a köztartozásokról,
a támogatás felhasználását igazoló számlák zárad ékkal ellátott hitelesített másolata,
a hatályos és 30 napná l nem régebbi cégkivonat / bírósági kivonat a társadalmi szervezet
ny ilvánta rtási adatairól,
a Támogatott alkalmazottjaitól és szerző déses megbízottjaitól, 15 napnál nem régebbi igazolások,
hogy fe léjük sem áll fenn 3 0 napot e lérő tartozás,
hivata los igazolás, hogy a bajnoki évre benevezett játékoskeret minimum 70%-a nyíregyházi és
Szabolcs-Szabolcs-Szatmár Bereg megyei n evelésű vagy kötő désű já tékos.
edzések, bajnoki és kupamérkőzések megrendezése és lebonyolítása célj ából a városi
sportlétesítmények használatára vonatkozóan megkötött megállapodás.
A beérkezett elszámolások nagy mennyiségére való tekintettel és a kapott támogatások á tláthatósága
érdekében összefoglaló táblázatot készítettünk, me lye ket előterjesztésünk 1. sz. mell éklete tartalmaz.
Ké rjük a Tisztelt Bizottságot előte rjesztésü nk határozat-tervezete alapján a beszámolók elfogadásához
kap csolódó döntés meghozatalára.

Nyíregyháza, 20 20. má rcius 04.

Üdvözlettel:
Kósa Árpád
kab in etvezető

\_
'0.J
~

NYÍREGYHÁZA

.,.

NYÍREGYHÁZA
M EGYEi 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

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
„./2020. (111.05.) 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 2019. évi támogatások
elszámolásaival kapcsolatos döntésről

A Bizottság

az előte rj esztés t megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkorm ányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XIl.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

elfogadta a határozat melléklete alapján a Kiemelt egyéni és csapats portágak támogatása keretre kapott
2019. évi tá mogatások elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. március 05.

dr. Rákóczi Ildikó

a Bizottság elnöke
A határozatot kapják:

1./ címzetes Főjegyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kormányhivatal

3./ Polgármest er i Kabinet Sport Referatúra

4./ Irattár
WWW.NYIREGYHAZA.HU

G

NY

REGYHÁ ZA

l. sz. melléklet a PKAB/.~. l :„ L./2020. számú E lőterjesztéshez

Ügyiratszám

Támogatott neve

PKAB/61112019.

Kölcsey DSE
Nyíregyháza

Támogatásként kapott összeg
Elszámolás
megfelelése a
felhasználásának célja.
formai
Szaklllaieredmények
követelményeknek

Támogatásként kapott összeg és a
felhasználás területei

Megjegyzés

megfe l e l ő

NB.Tl-es

adatlapok
csatolva:
- 30 napnál nem
régebbi
adó igazolások és
cégkivonat
- nyi latkozat a Kft.
alkalmazásában/

működési

Támogatásként kapott összeg:
2.000.000,- Ft

számlák
záradékolva és
hitelesítve

szerződéses

megbízottjaira
vonatkozóan, hogy
nem áll fenn
feléj ük 30 napot
elérő tartozás,
valamint a
játékoskeret min
30%-a nyíregyházi
és SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei kötőd ésű
játékos, továbbá a
spo rtlétesítmények
használatáról

PKAB/612/2019.

Nyíregyházi
Vasutas Sport
C lub

m egfe l e l ő

női

kézilabda csapat
kiadásai nak támogatása.

Diáko limpiai és amatőr szereplés
biztosítása, meghívásos tornákon
va ló részvétel, nemzetközi
sportszakmai kapcsolatok
megszervezése.
- Házibajnokságok szervezése
- Isko lai Sportnap
- Kölcsey Kupa kézi labdatorna
- Kézilabdás Karácsony

-

Sportszervásárlás
Étkezés
Játékengedély
Igazolási költségek

l.félévben elszámolt:
2. félévben összesen:
Összesen:

1.055.738 Ft
1.008.650 Ft
2.064.388 Ft

Ebből elszámolható összesen:
2.000.000 Ft
mű ködés i

adatlapok

Szakosztá lyok
költségeire.

csatol va:
- 30 napnál nem
régebbi

Ö kö lvívás:
Kovács Richárd Cseh Grand Prix
győztes, O lasz-magvar válogatott

Támogatásként kapott összeg:
26.500.000,-

szám lák,
bé rszámfej tő lapo k.
záradékolva és
hitelesítve

i

l. sz. melléklet a PKAB/ .....J~. :J ..12020. szá mú

Előterjesztéshez

adóigazolások és
cégkivonat
- nyilatkozat a Kft.
alkalmazásában/
szerződéses

megbízottjaira
vonatkozóan, hogy
nem áll fenn
feléj ük 30 napot
e lé rő tartozás,
valamint a
játékoskeret min
30%-a nyíregyházi
és Szabo lcsSzatmár-Bereg
Megyei kötődésü
játékos, továbbá a
sportlétesítmények
használatáról

győztes, fe l nőtt

magyar bajnok
Petrimán Milán: junior magyar
bajnokság ezüst diáko limpia arany,
ezüst
Kard-és kerekesszékes vívás:
Tarjányi Istvá n: 3 Világkupa
versenyen 3 bronz.
Újonc OB egyéni 3. hely
Kerekesszékes OB 1. és 3. hely
Szá ntó Dávid, Godó Frigyes Serdü l ő
OB fiú kard csapat 5
diákolimpia ezüst, vidék bajnokság
2 arany, 3 ezüst, 3 bronz
Tájfutás:
U l4 OB csapat 3.
diáko limpia egyéni 2 ezüst és 1
bronz

- Eszközbeszerzés
- Táp l á l é kkiegészítők
- Személyi j ellegü kö ltségek
- Szállás
- Étkezés
- Utazás
- Versenybírói díjak
- Nevezési díjak
- Sportszolgáltatások
- Egyéb rnüködési költségek

Tollaslabda :
egyéni l arany, 1 ezüst és 1 bronz
Sakk:
NB.ll 4. hely
Asztalitenisz:
Megyei amatőr bajnokság 8. he ly

1. félévben elszámolt:
2. félévben összesen:
Összesen:

PKAB/613/2019.

Nyíregyházi
Élsport
Nonprofit Kft.

megfel e l ő

adatlapok
csatolva:
- 30 napnál nem
régebbi

Sú lyemelés :
MEFOB 2. hely
Iskolás OB 1 arany és l ezüst
Falum- Nyíregyháza fe l nőtt nő i
röplabda csapat és NB/I.B-s feln őtt
férfi kézilabda csapat rnüködési
kiadásainak támogatása.

Ebből

13.498.602 Ft
13.005.288 Ft
26.503.890 Ft

elszámolható összesen :

26.500.000 Ft
Támogatásként kapott összeg :
42 .500.000,- Ft

számlák és
teljesítésigazolások
hitelesítve

2

1. sz. melléklet a PKAB/.S .l .. J ..12020. számú Előterjesztés hez
adóigazolások és
cégkivonat
- nyilatkozat a Kft .
alkalmazásában/
szerződéses

megbízottj aira
vonat kozóan, hogy
nem á ll fenn
feléj ük 30 napot
e l érő tartozás,
valamint a
játékoskeret min
30%-a nyíregyházi
és SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei kötődésű
játékos, továbbá a
sportlétesítmények
használatáról

PKAB/61-

4/2019.

Nyíregyházi
Kosársuli
Utánpótlás
Kosárlabda
Egyesület

megfe lel ő

adatlapok
csatolva:
- 30 napnál nem
régebbi
adóigazolások és
cégkivonat
- nyilatkoza t a Kft.
alkalmazásában/

Fatum- Nyíregyháza
20 18/20 19. évi CEV kupa 16 közé
jutás
20 19/2020. évi CEV kupa
továbbjutás
elmúlt szezonban kupagyőztes,
bajnoki 2. helyezés

- Szemé ly i jel legű költségek
(sportszolgá ltatások, edzői díjak)
- Arculat kialakítási díj

Fe lnőtt férfi kézi labda csapat
2018/2019 évi bajnokság 9. hely
20 19/2020. évi bajnokság 11. hely

1. félévben elszámolt:
2. félévben összesen:
Összesen:

Amatőr

NB-r bajnokságban induló
női kosárlabda csapat működés i
kiadásainak támogatása.

21.862.982 Ft
25.589.650 Ft
47.452.632 Ft

Eb bő l elszámolható összesen :
42.500.000 Ft
Támogatásként kapott összeg:
1.000.000,-

számlák
záradékol va és
hitelesítve

-Nevezési díjak
Amatőr NB-1

bajnokság 7. hely

szerződéses

megbízottjaira
vonatkozóan, hogy
nem áll fenn
feléjük 30 napot
e l érő tartozás,
valamint a

3
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Előterjesztéshez

játékoskeret min
30%-a nyíregyházi
és SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei kötődésű
játékos, továbbá a
sportlétesítmények
használatáró l

PKAB/616/2019.

Spa rtacus 1928

m egfe le lő

Utá n p ótlás ké pző

adatlapok
csato lva :
- 30 napnál nem
régebbi
adóigazolások és
cégkivonat
- nyilatkozat a Kft.
alkalmazásában/

- Központ
Nonprofit Kft.

1. félévben elszámolt:
2. félévben összesen:
Összesen:
Ebből

633.850 Ft
538.750 Ft
1.1 72.600 Ft

elszámolható összesen: t .OOO.OOO

Ft
a Bozsik Akadémia utánpótlás
csa patainak működés i támoga tása.

Támogatásként kapott összeg:
25 .500.000,-

bérszámfejtő lapok
záradékol va és
hitelesítve

Ul4/ 15: MLSZ l. osztál yban bent
maradt
U l9: MLSZ II. osztályban 5. hel y

- Személy je llegű kö ltségek

U 16: MLSZ II. osztály 5. hely

szerződéses

megbízottjaira
vonatkozóan, hogy
nem áll fenn
feléjük 30 napot
e lérő tartozás,
valamint a
játé koskeret min
30%-a nyíregyházi
és Szabo lcsSzatmá r-Bereg
Megyei kötődésű
játé kos, továbbá a
sportlétesítmények
használatáró l

U 17: MLSZ II. osztály 6. hely
U7 : 20 játékos feletti a létszám
U8/9 : 2db 12-14 fös csoport van
U 10/ 11 : 1db 18 fös csoport va n
5 edző UEFA B licenc tanfol ya mot
végzett

1. félévben elszámolt :

2. félévben összesen:
Összesen:

12.557.531 Ft
13.072.679 Ft
25.630.2 t 0 Ft

Ebbő l elszámolható összesen:
25.500.000 Ft
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POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E-MA IL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHA ZAHU

CjJ_-q

Ügyiratszám: PKAB/
:t.OW
Ügyi ntéző: Horváth Tímea

Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások
elszámolásaival kapcsolatos döntésre

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei jogú Város jelenleg hatályos 11/201 9. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérő l tartalmazza a
sporttámogatások terén adott önkormányzati támogatások elszámolásának előírásait.
A beszá molók beküldési határideje kor (2019. január 15.) az érvényben lévő városi sportrendelet,
vala mint a támogatottakkal megkötött támogatási szerződ ések alapján tájékoztatás céljából az alábbi
dokumentumokat kellett a Támogatottakna k megküldeniük:
2019. évre vonatkozó támogatásról szóló pénzügyi összesítő elszámolás és szakmai beszámol ó,
s portszervezetek esetén 30 na pnál nem régebbi hivatalos igazolások a köztartozásokról,
a támogatás felhaszná lását igazoló számlák záradékkal ellátott hitelesíte tt másolata, valamint a
kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat illetve kiadási pé nztárbizo ny lat hitelesített másolata.
A beérkezett elszámo lások nagy mennyiségér e való tekintettel és a kapott támogatások átláthatósága
érdekébe n összefogla ló táblázatot készítettünk, melyeket e l ő terj esztésünk 1. sz. melléklete tartalmaz.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot el ő te rj esztésünk határoza t-te rvezete alapján a beszámolók elfogadásához
kapcsolódó d öntés megh ozatalára.

Nyíregyháza, 2020. március 04.

Üdvözlettel:

(\(
Kósa Árpád
kab inetvezető

w
~
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POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

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

POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
.„/2020. (111.05.) számú
h a t á r o z a t -t e r v e z e t e
az Egyéb csapat és egyéni sportágak tá mogatása keretre kapott 2019. évi támogatások
elszámolásaival kapcsolatos döntésről

A Bizottság

az el őterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/ 201 9. (X ll.20.) önkormányzati rende let 2.
melléklet 11.13. pontjá ban biztosított jogkörében eljá rva a köve tkező határozatot hozta:

elfogadta a határozat melléklete alapján az Egyéb csapat és egyéni s portágak tá mogatása keretre kapott
2019. évi támogatások elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. március 05.

dr. Rákóczi Ildikó

a Bizottság elnöke
A hatá rozatot kapják:

1./ címzetes

Főjegyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormá nyhivata l
3./ Polgá rmesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

WWW.NYIREGYHAZA.HU
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1. számú melléklet a PKAB/

Ügyiratszám

PKAB/541/2019

Támogatott
neve

?.?-:-::!. ..../2020. számú Előterjesztéshez

Elszámolás
megfelelése a
formai
követelményeknek

Igényelt összeg
felhasználásának célja

Nyírsport

M egfelel ő

Természetvédő

adatlapok

Birkózó szakosztály éves
működés i kö ltsége ire.
- sporteszköz,
sportfelszerelés,
ered m ényjel ző, terem bérlet

és Sport
Egyesület

csatolva:
adóigazolás

2019-ben kapott önkormányzati
sportcélú tá mogatás összege.

Megjegyzés

E redmény
A támo2atás felhasználása
600.000,-

számlák,
bankszámlalcivonatok,
Eszközbeszerzésre, ed ző i és bíró i kiadási
díjakra,
pénztárbizonylatok
nevezés, szállás, utazás és
záradéko lva és
terembérlet kö ltségeire.
hitelesítve

Diáko limpia 5. hely, 18
hazai versenyen 70 érem

PKAB/542/2019.

llelmeczi team
H .S.E.

Megfelel ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

PKAB/543/2019.

Tai-Qi Boxing

M egfe l e l ő

Harcművészeti

adatlapok

SE
csatolva :
adóigazolás

20 éves egyesület „Sport
nevel!" programsorozat
költségeinek fedezésére,
nyílt edzések (thai-boksz,
K3, MMA sportágak)

Az egyesület felkészülési és
versenyeztetési kiadásainak
megsegítésére.

Összesen:
602.602 Ft
ebből elszámolható: 600.000 Ft
100.000,Eszközbeszerzésekre,
pó ló k, költségeire.

logózott

Összesen:
100.000 Ft
ebbő l elszámolható: 100.000 Ft
400.000,Terembérlet, nevezés, utazás és
edzőtábor kö ltségei re.
400.000 F t
Összesen:
elszámolható: 400.000 Ft

e bbő l

Működ és i költségek,
érmek, étkezés,
versenycngedélyezési
kö ltségek
elszámo lhatósági
kiegészítésének a
feltételével.
szám lák,
bankszámla kivonatok,
kiadási
pénztárbi zonylatok
záradékolva és
hitelesítve

számlák,
bankszámlakivonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékol va és
hiteles ítve

1. számú melléklet a PKAB/ ..~.: .~... ./2020. számú
PKA B/544/2019.

Nyíregyházi
Teke Klub

Megfe le lő

adatlapok
csato lva:
adó igazolás

Előterjesztéshez

NB/T-ben szerep lő fel n őtt,
ifjúsági és serdül ő te ke
csapat műkö dési kiadásai nak
támogatása.

800.000,Utazás, étkezés, pályabérl et,
nevezési díjak, pályabérlet és
díjazás költségeire.

Szuperliga 7. hely

Összesen:
878.432 Ft
elszámolható: 800.000 Ft
700.000,-

számlák,
bankszámJaki vonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradéko lva és
hitelesítve

e bből

PKAB/545/2018.

Spartacus Torna
Club Kft.

M egfe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazo lás

PKAB/546/2019.

Flexi Team
Aerobic KJub

Megfe le l ő

adatlapok
csatolva:
adó igazolás

Az egyesület felkészülési és
versenyeztetési kiadásainak
megsegítésére.
Diáko limpia 4 arany, 2
ezüst, 1 bronz
Magyar Kupa l arany, 3
ezü st, 3 bronz
Külfö ldi tornák 1 arany, 2
ezüst, 1 bronz
Az egyesület felkészülési és
hazai és külföl di
versenyeztetési kiadásai nak
megsegítésére.

Személyi költségekre.

Összesen:
710.215 Ft
ebből elszámolható: 700.000 Ft
300.000,- Terembérl et és
- versenyengedé lyek költségeire.

Összesen:
336.450 Ft
elszámolható: 300.000 Ft
1.000 .000,-

számlák,
bankszámlakivonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

számlák,
bankszámlaki vonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

ebből

PKAB/547/2019.

Női Asztalitenisz
Club
Nyíregyháza

Meg felelő

adatl apok
csatolva:
adóigazolás

Extra Ligában való
szereplésre j ogosult, de
anyagi okok miatt az NBIben induló, nagyrészt
utánpótláskorú sportolókkal
versenyző nő i asztalitenisz
csapat versenyeztetési és
felkészülési kö ltségeire.
Extra Liga 7. hely
Las kai Írisz 4-szeres
korosztályos magyar baj nok

- Sporteszközbeszerzésekre
(számlá ló, versenylabda, ütőfa)
- terembérleti díjakra,
- nevezési és tagd íjakra

számlák,
bankszámlaki vonatok,
kiadás i
pénztárbizonylatok
záradéko lva és
hitelesítve
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- diákolimpia 3. hely

PKAB/548/2019.

PKAB/549/2019.

KeletMagyarországi
TDSE Fudoshin
DOJO

Dávid Sport
Club

M egfe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

M egfe le l ő

adatlapok
csatolva :
adó igazolás

PKAB/5410112019.

Nyíregyháza
Tigers Amerikai
Football Club
Egyesület

Megfe le lő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

Magyar bajnokságon, diák
o limpián, EB-n és VB-n
való részvételhez
kapcsolódó versenyeztetési
és felkészülési költségekre.
Hajdúnánás Karate kupa,
Montenegró SHOTOKAN
KARATE EB: két 2. és egy
3. hely, Karlovy Vary kumite
2. hely, kata 6. hely, kumite
5. hely, nemzeti, nemzetközi
és d iáko limpiai versenyeken
számos dobogós helyezés
Az ökö lvívó szakosztály
versenyeztetés i és
fe lkészülési költségeire.
Ostrom Kupa két 2. helyezés
Junior Ökölvívó Magyar
Bajnokság 2. helyezés,
Ifjúsági Ökölvívó Magyar
Bajnokság 3. helyezés
Dl V. 1. fe lnőtt és U 19-es
junior csapat felkészülési és
versenyzési felszereléseinek
és a sportág
n épszerűsítésének

Összesen:
1.032.870 Ft
e bből elszámolható: 1.000.000 Ft
200.000,- Nevezési díjakra
(Kazincbarcika, Eger)
- Eszköz, ruházat (karate övek,
karate GI-k, pólók)
- utazási költségekre

Összesen:
203.900 Ft
ebből elszámolható: 200.000 Ft
200.000,Versenyekhez kapcsolódó étkezés
és szállás költségeire.

Összesen:
200.010 Ft
elszámolható: 200.000 Ft
2.000.000,-Nevezési díjakra és
rajtengedélyekre,
-Erőnl éti edzésekre sportszolgáltatásokra .

Denevér
Barlangkutató

M egfe le l ő

adatlapok

Táj ékozódási és Trail-0
versenyekre való felkészülés

számlák,
bankszámlakivonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

ebből

költségeire.

PKAB/5411112019.

számlák,
bankszámlakivonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

E lső félévben:
1.108.884 Ft
Második félévben: 1.020.000 Ft
ebből elszám.:
2.000.000 Ft
150.000,-

számlák,
bankszámla ki vonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

számlák,
bankszámlakivonatok,
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és

és a spo rtág

Sza badidős port

népsze rűs ítésén ek

Egyesület

PKAB/5412/2019.

.':Y..:-J .. ./2020. számú Előterjesztésh ez

csato lva :
adó igazolás

S PIRIT

Megfelelő

Harcművészeti

adatlapok

Sza badidősport

és Kulturális
Közhasznú
Egyesület

PKAB/5413/2019.

Magyar
Mediball
Egyesíilet

csato lva :
adó igazolás

M egfe l e l ő

adatla pok
csato lva:
adóigazolás

kö 1tségeire.
Új évi köszöntő Kupa 37 fő
részvételével, Tömegrajtos
Csapat és Szenior
Hosszútávú Táj. Futó Orsz.
Bajnokság, Tájékozódási
F utás Világnap, nyári tábor,
T rail-0 kupa, szabolcsi
Mikulás Kupa, Óév
búcsúztató Kupa
Az egyesület utánpótlás
korú versenyző inek Kung-fu
sportágban a szövetség
hivatalos és nemzetközi
versenyeke n való
részvételére, valamint a
székhe ly működés i
fenntartási kö ltségeire.
HKF Kung-fu OB 1. forduló:
9 arany, l 0 ezüst, 4 bronz,
II. ford uló: 11 arany, 13
ezüst, 10 bronz, Kung-fu
M agyar Bajnokság 5 ara ny,
15 ezüst, 7 bronz
Az egyesület által
megszervezni kívánt II.
K ike let Kupa, XV. és XVI.
O rszágos M edi ball
Bajnokság szervezési
költségeire, valamint a
Kínában megrendezésre
kerü l ő VB-on való részvétel
költség_eire.

Versenyekhez kapcso lódó étkezés
és szállás kö ltségeire.

156.700 Ft
Összesen:
elszámolható: 150.000 Ft
400.000,-

kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hiteles ítve

e bbő l

Működésse l

kapcsolatos

költségekre,
fűtés i d íjakra.

Összesen:
458.616 Ft
eb ből elszámolható: 400.000 Ft
300.000,- Tornaterem bérleti díjaira.

számlák ,
bank.számlakivonatok,
kiadás i
pénztárbi zonylatok
zá radékolva és
hitelesítve

számlák,
bankszámlakivonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitel esítve
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PKAB/5414/2019.

Nyírségi
Kerékpárosok
Sportegyesülete

M egfe le l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

PKAB/5415/2019.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület

Megfe l el ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

PKAB/5416/2019.

NECC
Nyíregyházi
Asztaliteniszező

Megfele l ő

adatlapok

Előterjesztéshez

Országúti kerékpár
sportágban hazai és
nemzetközi versenyekre
való felkészítés és
versenyeztetés költségeire.

Az egyesület utánpótlás
korú versenyzőinek o rszágos
bajnokság-ban való
eredményes szereplés
költségeire.
II. EB vá logató 3.és 4.hely,
Szuper döntő 4 db 1. hely, 3
db II. hely és 2 db III. hely,
Budapest Bajnokság I. hely
(országos csúcs),
Légfegyveres OB ll,Ill „ IV.
hely, Belgrád nemzetközi TS
verseny, Szlovákia
nemzetközi verseny,
Zugliget TS verseny,
Olaszország verseny,
Németo. verseny, számtala n
hazai és nemzetközi
versenyen, diákol impián,
OB-n dobogós helyezések
NB II-ben, NB III-ban és
megyei baj nokságban
versenyző csapatok

368.000 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 300.000 Ft
450 .000,- Sporteszköz beszerzésre
(Vásárosnamény verseny
időm érője)

- Sportszolgáltatás
köl tségeire.(vázszámok, chipek,
kellékanyagok biztosítása)

470.000 Ft
Összesen:
eb ből elszámolható: 450.000 Ft
750.000,Eszközbeszerzés
( sportpisztolyok)

863.556 Ft
Összesen:
eb ből elszámolható: 750.000 Ft
225.000,Terembérleti díj ak

számlák,
bankszámlakivonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

számlák,
bankszámla kivo natok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradéko lva és
hitelesítve

számlák,
bankszámlakivo natok,
kiadási
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Szabadidős

Egyesület

PKAB/5417/2019.

Nyíregyházi
Extrém BMX
Egyesület

. ~i~. A .. .12020. számú Előterjesztéshez

csatolva:
adóigazolás

Megfelel ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

felkészítési és
versenyeztetési és a sportág
népszerüs ítési költségeire.

BMX sportágban verse n yző
felkészülési és
versenyeztetési költségeire,
a sportág né pszerüsítése
érdekében bemutatók és
toborzás kiadásaira.
II. Nyíregyházi Sport Contes
amatőr kategória 6. hely,
Országos BMX pro és junior
verseny 3.és 4 . hely, BMX
Roller Road show

pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

Összesen:
234.000 Ft
ebből elszámolható: 225.000 Ft
300.000,-eszközbeszerzésekre és személyi
kö 1tségekre,
utazás, szállás, nevezés és étkezés
költségeire.

Összesen:
300.000 Ft
elszámolható: 300.000 Ft
600.000,-személyi
költségekre
Uátékvezető i
díjak)
és
sportszolgáltatások vásárlására,
utazás költségeire.
e bből

PKAB/5418/2019.

Nyíregyházi
Egyetem
Sportegyesülete

Megfe l el ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

11 szakosztály
versenyző inek edzési
feltételeinek és nemzeti,
megyei, egyetemi, főiskolai
és egyéb baj nokságokon
való részvételének
megsegítése.
Atlétika:-MEFOB verseny
Nő i kézilabda: megyei
bajnokság VII . hely
Férfi kézilabda: MEFOB
bajnokság
Női kosárlabda : OB 7. hely
Férfi kosárlabda: OB 4. hely
Férfi röplabda: kupa 3. hely
Úszás: MEFOB verseny 100
mell 3. hely, 200 vegyes 5.
hely

számlák,
bankszámla kivonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve
Versenyszervezési
költségek
elszámol hatósági
kiegészítésének a
feltételével.
számlák,
bankszám laki vonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradéko lva és
hitelesítve
Nevezési költségek
elszámolhatósági
kiegészítésének a
feltételével.

6
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1. számú melléklet a PKA 8 / . :-J.~ .. l.. ./2020. számú Előterjesztéshez

PKAB/542112019.

Női

Asztalitenisz
C lub
Nyíregyháza

M egfe le l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

PKAB/5422/2019.

Nyíregyházi
Teke Club

Megfe lelő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

Sakk: csapat megyei : 1.
hely, N Bll csapat 5. hely,
nemzetközi 2. hely
Természetjáró és turisztika
szakosztály: túrák (közép, és
magashe!!Yi túrák)
Extra Liga költségeinek
fedézésére.
Öszi forduló k után 7.
helyezés az Extra Liga
csapatbaj nokságban.
Szuperligában való
szereplésének a kiadásainak
a fedezésére.
Bajnokság 1. hely
Szuperl igába való feljutás

Összesen:
602.320 Ft
e bből elszámolható: 600.000 Ft
1.000.000,- bérleti díj, szállás, utazás, egyéb
dologi kiadások és egyéb
szolgá ltatás köl tségeire.
Összesen:
1.017.330 Ft
ebből elszámolható:l.000.000 Ft
500.000,anyagköltség, pályabérleti díj ,
szá llás, utazás, étkezés, egyéb
dologi
kiadások
és
egyéb
szolgáltatás költségeire.

szám lák,
bankszámla ki vonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve
számlák,
bankszámlakivonatok,
kiadás i
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

Összesen:
785.475 Ft
elszámolható: 500.000 Ft

ebből
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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

Ügyiratszám: PKAB/ ~~ - l/ J..0,(_0 ·
Ügyintéző: Horváth Tímea

Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Parasport támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos
döntésre

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei jogú Város jelenleg hatályos 11/2 01 9. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és s portfinanszírozási rendszeréről tartalmazza a
sporttámogatások teré n adott önkormányzati tá mogatások elszámolásának előírásait.
A beszámolók beküldési határidejekor (2019. január 31.) az érvé nyben lévő városi s portrendelet,

valamint a támogatottakkal megkötött támogatási szerződ ése k a lapján tájékoztatás céljából az alábbi
dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeniük:
201 9. évre vonatkozó támogatásról szó ló pénzügyi összesítő e lszámolás és szakmai beszámoló,
sportszervezetek esetén 30 napnál nem régebbi hivatalos igazolások a köztartozásokról,
a tá mogatás felhasználását igazoló számlák zára dékka l ellátott hi telesített másolata, valamint a
kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat illetve kiadási pénztárbizonylat hitelesített máso lata.
A beérkezett elszámolások nagy mennyiségére való tekintettel és a kapott támogatások átláthatósága

érdekében összefoglaló táblázatot készítettünk, melyeket e lőte rj esztésünk 1. sz. melléklete tartalmaz.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot előte rj esztésünk határozat-tervezete alapján a beszámolók elfogadásához
kapcsolódó döntés meghozatalára.

Nyíregyháza, 2020. március 04.

Üdvözle ttel :

G(
Kósa Árpád
kabin etvezető
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
.../ 2020. (111.05.) számú
h atár ozat4 e rvezete
a Parasport támogatása ker etr e ka pott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos
döntésről

A Bizottság

a z e l őte rj esztés t megtá rgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormá nyzata Közgyű lése és
Szervei Szervezeti és Műkö dés i Szabá lyzatár ól szó ló 2 6/2 01 9.(XIl.20.) önkormányzati r ende let 2.
me lléklet 11.1 3. pontj ában biztosított jogkörében eljá rva a kö ve tkező hatá r ozatot hozta:

elfogadta a hatá rozat me llékl ete alapján a Parasport tá mogatások ke retre ka pott 2019. évi támogatások
elszámolását.

Nyíregyháza, 20 20. má rcius 05.

dr. Rákóczi Ildikó

a Bizottság elnöke
A határozatot ka pják:

1./ címzetes

Főj egyző

2./ Szabolcs-Szatmá r-Bereg Megyei Kormá ny hivatal
3./ Polgá rmesteri Kab inet Spo rt Referatúra
4./ Ira ttá r

WWW.NYIREGYHAZA.HU
~~~~~~~~~~~~-,
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REGYHÁZA

l. számú melléklet a PKAB/ . ~-.!.'.?.

Ugyiratszám

Támogatott neve

PKAB/551/2019.

Vakok és
Gyengénlátók
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete

PKAB/552/2019.

PKAB/553/201 9.

SzabolcsSzatmár-Be reg
Megyei
Fogyatékos
Sportolók
Szövetsége

Fehérbot
Sportel!Vesület

.-.1 ..12020. számú Előterjesztés hez

Elszámolás
megfelelése a
formai
követelményeknek

Támogatásként kapott
összeg felhasználásának
célja és a támogatás által
elért eredmények

Támogatásként kapott összeg és
a fel használás területei

Megj egyzés

m eg fe le l ő

Az egyesület á ltal szervezni
kívá nt tem1észetjárás, hegyi
túra fog la lkozás, jóga és
csa ládi nap költsége inek a
támogatása.
10 j óga foglalkozás,
autóbuszos ki rándulás
Sárospata kra 33 fő,
Lilla füredre 3 7 fő
A Szövetség mű ködés i
kö ltségeire, a spec iális
sza kiskolás diákok országos
bajnokságá r való utazás, a
fi atal és a fe l n őtt fogyatékos
sportolók parasport és
szabad idösport
versenyeinek támogatására
és finanszírozására.
O rszágos D iákolimpia
e rgométeres evezés 2. és 3.
hely
Kosárlabda OB 1. és 2. hely
Zsinórlabda Ob 1. hely
csapat
Asztalitenisz 1. és 2. hely
Sorverseny OB 1. hely
csapat
Vak foc i és csörgől abda
sportágak ban

250.000,-

számlák,
bankszámla ki von
atok, kiadási
pénztá rbizony lato
k záradéko lva és
hiteles ítve

adatlapok
csato lva :
adóigazo lás

m egfe le lő

adatlapok
csatolva:
adó igazolás

m eg fe le l ő

adat lapok

- Jógafogla lkozás
- É tkezés
- Utazás

Összesen:
254.580 Ft
eb bő l elszámolható: 250.000 Ft
450.000 ,- eszközbeszerzés
- személyi költségek
- úszásoktatás
- étkezés
- utazás
- nevezési díjak

számlák,
ba nkszámla ki von
atok, kiadási
pé nztárbizonylato
k zá radékolva és
hitelesítve

450.470 Ft
Összesen:
elszámolható: 450.000 Ft

ebből

350.000,-

számlák,
bankszámla kivon

1. számú melléklet a PKAB/ ..~)~.J .„/2020. számú

csatolva:
adóigazolás

Előterjesztés hez

sportágtoborzó
rendezvények, nyílt
versenyek rendezési
kö ltségeire.
Csörgő l abda Magya r
Baj nokság Sárospatak,
Debrecen, Nyh.
Területi Vakfoci baj nokság
Nyh., Debrecen

- Eszközbeszerzés
- Étkezés
- Utazás
- Közüzemi költség

atok, kiadási
pénztárbizonylato
k záradékolva és
hitelesítve

Összesen:
350.976 Ft
elszámolható : 350.000 Ft

e bből
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
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POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ügyiratszám: PKAB/ <jh ~ { LOól.O ·
Ügyintéző: Horváth Tímea

Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz az Olimpiai felkészül és támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival
kapcsolatos döntésre

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei jogú Város jelenleg hatályos 11/2 019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és spo rtfina nszírozási rendszeréről tartalmazza a
s porttámogatások terén adott önkormányzati támogatások elszámolásának előírásait.
A beszámolók beküldési határidejekor (2019. január 31.) az érvényben l évő városi sportrendelet,
vala mint a tá mogatottakkal megkötött támogatási szerződ ések ala pj án tájékoztatás céljából az alábbi
dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeniük:
2019. évre vonatkozó támogatásról szóló pénzügyi összesítő elszámolás és szakmai beszámoló,
sportszervezetek esetén 30 napnál nem régebbi h ivatalos igazo lások a köztartozásokról,
a támogatás felhasználását igazoló számlák záradékkal ellátott hitelesített másolata, valamint a
kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat illetve kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolata.
A beérkezett e lszámolások nagy mennyiségére való tekintettel és a kapott támogatások átláthatósága
érdekében összefoglaló táblázatot készítettünk, melyeket el őterjesztésü nk 1. sz. melléklete tartalmaz.

Kérjü k a Tisztelt Bizottságot előterjesztésünk határozat-tervezete alapján a beszámolók elfogadásához
kapcsolódó d öntés meghozatalára.

Nyíregyháza, 2020. március 04.

Üdvözlettel:
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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
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... / 2020. (III.05 .) számú
h atároza t4ervezete
az Olimpiai felkészülés támoga tása keretre kapott 2019. évi támogatá sok elszámolásaival
kapcsolatos döntésről

A Bizottság

az el ő terj esztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(X ll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkör ében eljárva a kö vetkező határozatot hozta:

e lfogadta a határozat melléklete a la pj án az Olimpiai felkészü lés támogatása keretre kapott 2019. évi
támogatások elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. má rcius 05.

dr. Rákóczi Ildikó

a Bizottság elnöke
A határozatot kapják:

1./ címzetes

Főjegyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Be reg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Ka binet Sport Referatúra
4./ Iratt ár
WWW.NYIREGYHAZA.HU

~ NY

REGYHÁ ZA

1. számú melléklet a PKAB/ ;.)~ .-J . ./2020. számú E lőterjesztés hez

Ügyiratszám

Támogatott neve

PKAB/561/2019.

Helebrandt Máté

Elszámolás
megfelelése
a formai
követelm én
yeknek

Tá mogatásként kapott összeg
felhasználásának célja és a
támogatás által elért eredmények

Támogatásként kapott összeg és
a felhasználás területei

Megjegyzés

megfele l ő

A 2019-es VB-ra és egyéb versenyekre
való felkészülés és részvétel
költségeire.
Atlétikai Csapatbajnokság 50 km 1.
hely
dö ntő 1. hely, Atlétikai Vi lágbaj nokság
Doha

1.400.000,-

számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hite lesítve

adatl apok
(sportág:
gyaloglásegyesülete:
Nyíregyházi
Sportcentrum)

PKAB/562/2019.

PKAB/563/2019.

Fucsovics Márton
(sportág:
tenisz, Tenisz
Park SE)

Szikszai Róbert

megfe le l ő

adatlapok

megfe le lő

adatlapok
(sportág:
diszkoszvetése!!vesülete:

Külföldi versenyeken való részvétel
támogatása.
30 nemzetközi versenyen szereplés 31 .
hely legjobb, 2. Davis kupa
továbbjutás

A 20 19-es VB-ra és Universiadc-ra és
egyéb versenyekre való felkészülés és
részvétel költségeire.
Téli Magyar Bajnokság 1. hely
Universiade 5. hely, Magyar

- Táplálékkiegészítők , vitaminok
- Étkezés
- Sportruházat
- Szállás

Összesen:
1.441.231 Ft
ebből elszámolható:l.400.000 Ft
1.500.000,- Külföldi versenyekre szállás,
utazás
- Oktatói sportszolgáltatás

Összesen:
1.543.000 Ft
ebbő l elszá molható: 1.500.000 Ft
1.100.000,- Sportruházat
- Táp lá lékkiegészítők

Szá llás költségek
elszámolhatósági
fe ltételének
el fogadásának
kiegészítésével

számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve
Oktatói
sportszolgáltatási
költségek
elszámo lhatósági
feltételének
el fogadásának
kiegészítésével
számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hiteles ítve

1. számú melléklet a PKAB/.~h.j . .12020. számú Előterjesztéshez

PKAB/56-

Nyíregyházi
Sportcentrum)
Bakosi Péter

megfelelő

adatlapok

4/2019.
(sportág:
magasugrásegyesülete:
Nyíregyházi
Sportcentrum)

Bajnokság 2. hely

Összesen:
1.100.786 Ft
ebből elszámolható: 1. 100.000 Ft

A 20 19-es Csapat EB-ra és egyéb
versenyekre való felkészül és és
részvétel költségeire.
Fp. OB l . hely, Európai Játékok
Minszk e lődöntő 1-2. hely, Csapat EB
7. hely

750.000,
- Sportfelszerelés, sportruházat
- Gyúrás
- Étkezés
- Táplálékk i egész ítő k

számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

Összesen:
750.778 Ft
elszámolható: 750.000 Ft

ebből

PKAB/56-

5/2019.

Nyíregyházi
Vasutas Sport
Club

m egfelel ő

adatlapok

Kovács Rihárd és Tarjányi Istvá n
20 19. évi nemzetköz i versenyekre való
felkészülésének kö ltségeire.
Tarjányi István 3 bronz és l ezüst érem
világkupa sorozatokon, VB 6 . hely,
párbajtőrben magyar bajnok
Kovács Richárd válogatott kerettag,
súlycsoportjában győztes hazai
meccsek, győze lem Kielcében a
nemzetközi tornán, feln őtt magyar
bainok

1.500.000,- Edző i megb ízási díjak

bérszá mfej tő

lapok,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hi telesítve

Összesen:
2.000.000 Ft
elszámolható:2.000.000 Ft

ebből
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POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ügyiratszám: PKAB/ 15 4 / ~L<J ·
Ügyintéző: Horváth Tímea

Előterjesztés

a

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival
kapcsolatos döntésre

Szabadidősport támogatása

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei jogú Város jelenleg hatályos 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről tartalmazza a
sporttámogatások terén adott önkormányzati támogatások elszámolásának előírásait.
A beszámolók beküldési határidej ekor (2019. január 31.) az érvényben l évő városi sportrendelet,
valamint a támogatottakkal megkötött támogatási szerződések alapján táj ékoztatás céljábó l az alábbi
dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeniük:
2019. évre vonatkozó támogatásról szóló pénzügyi összesítő elszámolás és szakmai beszámoló,
sportszervezetek esetén 30 napnál nem régebbi hivatalos igazolások a köztartozásokról,
a támogatás felhasználását igazoló számlák záradékkal ellátott hitelesített másolata, valamint a
kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat illetve kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolata.
A beérkezett elszámolások nagy mennyiségére való tekintettel és a kapott támogatások átláthatósága
érdekében összefoglaló táblázatot készítettünk, melyeket e l őte rjesztésünk 1. sz. melléklete tartalmaz.

Ké rjük a Tisztelt Bizottságot előterjesztésünk határozat-tervezete alapján a beszámolók elfogadásához
kapcsolódó döntés meghozatalára.

Nyíregyháza, 2020. március 04.

Üdvözlette l:
Kósa Árpád
kab inetvezető
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POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
.„/2020. (111.05.) számú
h atároza t4ervezete
a Szabadidősport támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival
kapcsolatos döntésről

A Bizottság

az e l ő te rj esz tés t megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Kö zgyű l ése és
Szerve i Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontj ában biztosított jogkörében eljárva a következő határozat ot h ozta:

elfoga dta a határozat melléklete alapján a
támogatások elszámolását.

Szabad id ősp o rt

támogatása keretre kapott 2019. évi

Nyíregyháza, 2020. március 05.

dr. Rákóczi Ildikó

a Bizottság elnöke
A határozatot ka pják:

1./ címzetes

Főjegyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármeste ri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
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1. számú melléklet a PKAB/~ .~~1 ..12020. számú E lőterjesztéshez

Ügyiratszám

Támogatott
neve

PKAB/653/2019.

Gólyavádli
Röplabda
Sportegyesület

Elszámolás
megfelelése a
formai
követelmény
eknek

Támogatásként kapott
összeg
felhaszná lásának célja
és a támogatás által
elért eredmények

Támogatásként kapott összeg és a
felhasználás területei

Megjegyzés

megfelelő

A m atőr sporto lók
számára 2db a matőr
röplabda torna
szervezésének
költségeire:
Röplabda torna 40 fő
részvételével , 6 csapat

120.000,-

számlák,
bankszámlakivon
atok, kiadási
pénztárbi zonylato
k záradékol va és
hitelesítve

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

- Díjazás, jutalmazás
- Védő ital
- Terembérlet

Összesen:
ebből elszámolható:

PKAB/654/2019.

HonvédBottyán Sport
Egyesü let

megfel e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

PKAB/655/2019.

Női

meg fele lő

Asztalitenisz
Club

adatlapok

Az egyesület működési.
valamint az általuk
szervezett Tavasz K upa
(97 fö)és Megyei
Hosszútávú Magyar
Bajnokság, Nyírség
Szabolcs Kupa és
Nyírségi Ösz
tájékozódási futó
versenyek és a
Szilveszteri Futónap,
va lamint 5 iskolában
táj futó verseny
rendezési költségeire.
- Hosszútávó Bajnokság
VI. Húsvéti ping-pong
verseny és j átékos
sportveté lkedők

135.923 Ft
120.000 Ft

200.000,- Díjazás
- üdítő, csoki
- nyomtatás, fénymásolás, tintapatron,
- szállítás és SI rendszer költségeire.

Összesen:
ebből elszámolható:
100.000,- Eszközbeszerzés
- Jutalmazás

számlák,
bankszámlakivon
atok, kiadási
pénztárbizonylato
k záradékolva és
hitelesítve

205.259 Ft
200.000 Ft
számlák,
bankszámlakivon
atok, kiadási

'"'

1. számú melléklet a PKA B/. <9.5..:1. .../2020. számú Előterjesztéshez
Nyíregyháza

PKAB/656/2019.

PKAB/ 657/2019.

Nyír egyházi
Asztalitenisz és
Tömegsport
C lub

Denevér
Barlangkutató
és
Sza badid ősport

Egyesület

PKAB/658/2019.

Nyíregyházi
Nyíri Fészek

csatolva :
adó igazolás

megfe le lő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

megfelel ő

adatlapok
csatolva :
adóigazolás

m egfe l e l ő

adatlapok

költségei re
120 fös rendezvény
sikeresen megrendezésre
került

3 alkalmas Nyíregyháza
város és városkörnyéki
aszta litenisz
gyermeknapi
programsorozat
rendezési költségei re.
150 fő részvételével
si keres rendezvény
20 19.évben
megszervezni kívánt
6db sza badid ős
rendezvény szervezési
költségeire.
Újév Köszöntő Kupa,
Tomegrajtos Csapat és
Szenior Hosszútávú
Tájékozódés i Futó OB,
IV. Helaklit Kupa,
Tájékozódási Futás
Világnapja, Nyári Tábor,
ll .Manó Motoros
Találkozó, Trail-0
Kupa, Szabolcsi
Mikulás Kupa, Óév
Búcsúztató Kupa
7 rendezvény (3 régiós
kupa, 2országos forduló

Összesen :
Ft
e bből elszámolható:
Ft
100.000,-

103.670
100.000

számlák,
bankszámlaki von
atok, kiadási
pénztárbizonylato
k záradékolva és
hitelesítve

- Sporteszközök
- Díjazás, j utalmazás

Összesen :
e bből elszámolható:
600.000,-

105.410 Ft
100.000 Ft
számlák,
bankszámlakivon
atok, kiadási
pénztárbizonylato
k záradékolva és
hitelesítve

- Hangosítás,
- plakát, oklevél,
- térképnyomtatás,
- érmek, díjazás

Összesen:
ebbő l elszámolható:
200.000,-

pénztárbizonylato
k záradékolva és
hitelesítve

604.674 Ft
600.000 Ft
számlák,
bankszámla ki von

2
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PKAB/ .~?..:.l...12020. számú Előterjesztéshez

Ulti Egyesület
csato lva:
adóigazolás

és 2 hely i verseny)
költségeire és egyéb
versenyeken való
részvétel kö ltségeire
Nyíri Fészek Kupa 39
résztvevö 3., 4., 5.
helyezés
NU B 65 ré sztvevő 2.
hely
Szép korúak
Sporttalálkozója, Sánta
e mlé kverseny 1, 4, 6.
hely, M agyar Kártya
napja 3 8 fö: ! .és 4. hely

Étkezési
költségek
elszámolhatósági
kiegészítésének a
feltételével

Összesen:
elszámolha tó:

ebb ől

PKAB/659/2019.

PKAB/6511 /2019.

Nyír ség
Rekreációs,
Szabadid ő és
Röplabda
Egyesület

„Tégy
Magadért,
Tégy
Másokért"
Ku lturális és
Szociális
Alapítvá ny

m egfele lő

adatla pok
csatol va:
adóigazolás

megfe le l ő

adatlapok
csa to lva:
adóigazolás

Amatőr

M ix Terem
Röplabda Tom a
(helyszín : Bem Iskola)
és 3 alkalmas amatőr
strandröplabda
versenysorozat
(helyszín : Continental
Aréna) re ndezési
költségeire
A m atőr Röplabda Torna,
Strandröplabda Toma,
megrendezése
Ny írsző l ős városrészen
havi rendszerességgel
szabad idős sporto lási
l eh etőség biztosításának
kö ltségeire
A m atőr Focibajnokság,
Labdarúgó Ba jnokság,

atok, kiadási
pé nztá rbi zonylato
k záradékolva és
hitelesítve

- Díjazás
- Terembérlet

230.990 Ft
200.000 Ft
számlák,
bankszámlaki von
atok, kiadási
pé nztá rbi zonyla to
k zá radékolva és
hitelesítve

350.000,-

Eszközbeszerzés
ásvá nyvíz
serleg, érem, oklevél
terembérlet

Összesen:
elszámol ható:

ebből

600.000,- Játé kvezetés
- Étkezés
- Díjazás, jutalmazás

344.060 Ft
350.000 Ft

visszafizetési
kötelezettség:
5.940 Ft

számlák,
bankszámla ki vo n
atok, kiadási
pénztá rbi zony lato
k záradéko lva és
hitelesítve

3
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PKAB/ .~.~.::L.12020. számú Előterjesztéshez
Am atőr Asztalitenisz
Kupa, Asztalitenisz
Mikulás Kupa

Összesen:
ebből elszámolható:

PKAB/6512/2019.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület

meg fele lő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

10- 16éves korú
gyermekekne k
megszervezni kivá nt 4
fo rdulós amatőr RWS
Lövészkupa költségeire.
Versenyrendezés 195
gyerek részvételével

200.000,-

- Díjazás, juta lmazás
- Eszközbeszerzés ( l ég lőszer)

Összesen:
elszámolható:

e bből

PKAB/6513/2019.

FILO
Sportegyesület

m egfe le l ő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

PKAB/6515/2019.

SPIRIT

m eg fe le lő

Harcművészeti,

adatlapok

Szabadidősport

és Kulturális
Közhasznú
Egyesület

csatolva:
adó igazolás

Senior labdarúgó csapat
sportolási és
versenyeztetés i
kö 1tségeire:
OVLSE Nyh. régió
torna 2 .hely, Miskolc 3.
hely, T iszavasvári 3.
hely, Nyh. 1. hely
Október 7-1 1 között
megre~dezni kívánt
Spirit Eletmód K özpont
IX . Nyílt Napok
ingyenes
szemléletformá ló és

600.919 Ft
600.000 Ft

208.535 Ft
200.000 Ft

300.000,-

Terembérlet
Nevezés
Utazás
Étkezés

Összesen:
ebből elszámolható:

számlák,
bankszámlakivon
atok, kiadási
pénztárbi zonylato
k záradékolva és
hitelesítve

315.223 Ft
300.000 Ft

300.000,- Eszközbeszerzés (gumiszalag,
mediball ütő labdáva l)
- Ásványvíz, étkeztetés

számlák,
ki küldetési
rendelvények,
bankszámla ki von
atok, kiadási
pénztárbi zonylato
k záradéko lva és
hitelesítve
számlák,
ba11kszámlakivon
atok, kiadási
pénztá rbi zonylato
k záradékol va és
hitelesítve

egészségmegő rző

foglalkozásainak
4
(
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1. számú melléklet a PKAB/ .. ~.~ :-.\ ../2020. számú E lőterjesztéshez
költségeire.
IX . Spirit Nyílt Napok
megrendezése

PK.AB/ 6516/2019.

Magyar
Mediball
Egyesület

m egfe le lő

adatlapok
csatolva:
adó igazolás

2019. november 24-én
megrendezni kívánt
Szabad Mozgás Öröme
szemléletformáló és
egészségmegő rző
szabadidőspor1

PK.AB/ 6517/2019.

PK.AB/ 6518/2019.

NYVSCTájékozódási
Futó
Szakosztály

„Zöld Kerék"
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Kerékpáros
Alapítvány

meg fel e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

m egfe le lő

adatlapok
csatol va :
adóigazolás

gála

kö 1tségeire.
VI. Szabad Mozgás
ö röme Fesztivál,
Synchron Method,
Mediball páros játék,
EVNIK szimulátor
bemutató, gumi sza lagos
edzés
Nyáron Sóstón
megrendezni kívánt
szabadidős tájékozódási
rendezvény szervezési
költségeire.
Bemutató rendezvény
100 fős óvodásoktó l a
fe lnőtt korosztály ig
20 19. évi
progra msorozat (15
kerékpártúra, 5 Bringa
Suli program és a
fogyatékkal é l ők részére
5 szabadidős program)
megvalósításának

Összesen:
ebből elszámolható:

300.000 Ft
300.000 Ft

350.000,-

- Eszközbeszerzés ( med iball ütő
labdával, evnik szimulátor, rendezvény
póló)

Összesen:
ebből elszámolható:

számlák,
bankszámla kivon
atok, kiadási
pénztárbizonylato
k záradékolva és
hitelesítve

350.000 Ft
350.000 Ft

250.000,- térképkészítés, térkép nyomtatása,
- versenyközpont helyszín,
- el látás, fri ssítő
- szóróajándék költségeire
Összesen:
273.354 Ft
eb ből elszámolható:
250.000 Ft
220.000,- raktározási költségek (tároló bérlet)

számlák,
bankszámlaki von
atok, kiadási
pénztárbizonylato
k záradékolva és
hitelesítve

számlák,
bankszámlakivon
atok, kiadási
pénztárbizonylato
k záradékolva és
hitelesítve

5
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PKAB/ 6519/2019.

Vini Bike
Kerékpáros
Egyesület

m egfe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

PKAB/6520/2019.

Rozsrét IFI

m egfe l e lő

Szabadidő

adatlapok

Sport
Egyesület

csatolva:
adóigazolás

Előterjesztéshez

kö ltségeire.
DÖK nap a Ridensben,
Hello Nyh., Bringa Suli,
Manó motoros
Találkozó, A utómentes
Nap, Bringa Város 7. 1,
kerékpáros
hulladékgyüjtés,
kerékpárral 7 határon át,
Bringával a Könyvtárba,
M osoly Tábor, Bringa
Mikulásbuli
2019-ben 15.
a lkalomma l
megrendezni kívánt
Robinson Kupa
rendezési kö ltségeire.
100 versenyző
részvéte lével sikeres
rendezvény
Az egyesület álta l
használt Sportcentrum
kö ltségeire, szabadidős
rendezvények
(augusztus 20. Rozsréti
Vigasságok)
támogatására, nevezési
díjakra
Városi Kispályás
labdarúgó baj nokság,
Rozsréti Vigasságok,
Nyhi. Városi Téli
Teremlabdarúgó
bajnokság

Összesen:
ebből elszámolható:

240.000 Ft
220.000 Ft
számlák ,
bankszámlakivon
atok, kiadási
pénztárbi zony lato
k záradékolva és
hi telesítve

250 .000,- Érmek, serlegek
- Tombolanyeremények
- Je lzőbóják

Összesen:
ebből elszámolható :

250.000 Ft
250.000 Ft
számlák,
bankszámlaki von
atok, kiadási
pénztárbi zony lato
k záradékolva és
hitelesítve

300.000,- Eszközbeszerzés
- közüzemi díjak
- nevezési díjak
- terembérlet
- játékvezető i díj
- jutalmazás

Összesen:
ebbő l elszámol ható:
Ft

306.844 Ft
300.000
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POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311 041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszá m: PKAB / ~6 t / JJJ'J....)) ·
Ügyi ntéző: Horváth Tímea

Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Diáksport támogatása keretre kapott 2 019. évi támogatások elszá molásaival kapcsolatos
döntésre

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei jogú Város jelenleg ha tályos 11/2019. (IV.26.) önkormányzati r endelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérő l tartalmazza a
sporttámogatások terén adott önkormányzati támogatások e lszá molásának elő írásait.
A beszá molók beküldési határidejekor (2019. január 31.) az érvényben lévő városi s portre ndelet,
valamint a tá mogatottakkal megkötött támogatási szerző dése k alapján tájékoztatás céljából az a lábbi
dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeniük:
2019. évre vonatkozó támogatásról szóló pénzügyi összesítő elszámolás és szakmai beszámoló,
spo rtszervezetek esetén 30 napnál nem régebbi hivata los igazolások a köztartozásokról,
a tá moga tás felhasználását igazoló számlá k záradékkal ellá tott hitelesített másolata, valamint a
kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat illetve kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolata.
A beérkezett elszámolások nagy menny iségére való tekintettel és a kapott tá mogatások át láthatósága
é rdekében összefoglaló táblázatot készítettünk, m elyeket e l ő te rj esztésünk 1. sz. melléklete tartalmaz.

Ké rjük a Tisztelt Bizottságot el ő terjesztés ünk h atározat-tervezete alapján a beszámolók elfogadásához
ka pcsolódó dö ntés meghozatalá ra.

Nyíregyháza, 2020. március 04.
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NYÍREGYHÁZA

POLGÁRMESTERI KABINET

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
„./2 020. (111.05.) számú
ha t á r o z a t-t e r v e z e te
a Diáksport támogatása keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos
döntésről

A Bizottság

az elő terjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

e lfogadta a határozat melléklete alapján a Diáksport támogatása ke retre kapott 2019. évi támogatások
e lszámolását.

Nyíregyháza, 2020. márciu s 05.

dr. Rákóczi Ildikó

a Bizottság elnöke
A határozatot kapják:

1./ címzetes

Főjegyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
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Ügyiratszám

Támogatott neve

PKAB/ 662/2019.

VIKO Alapítvány

Elszámolás
m egfelelése a
formai
követelményeknek
megfelelő

adatlapok

Bem József Ált.
IskolaGárdonyi Géza
Tagintézmény

csatolva:
adóigazolás

Támogatásként kapott
összeg
felhasználásának célja
és a támogatás á ltal
elért eredmények
3 iskolai sportkör
működés i és
versenyeztetési
költségeire, házi
versenyek, iskolai
sportnapok és
egészségnap
sz ervezésére
helyi sportkör: 2
diákolimpia: városi 2
e lső hely, 2 másod ik, 2
harmad ik hely, megyei l
első, 3 második, 1
harmad ik, országos 73 .
hely, kispályás városi
labdarúgó 2 . hely
helyi sportverseny: 7
(60-80-100-1 80-200 fő)
más verseny: 5 ( 10-12

Támogatásként kapott összeg
és a felhasználás területei

Megjegyzés

350.000,- Étkezés
- Utazás
- Jutalmazás
- Eszközbeszerzés

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hiteles ítve

fő)

városi: 2 (1 1- 15 fő)
szabad idős: 5 ( 156-420
fő)

Pontrendszer: 2024 pont

PKAB/ 663/2019.

Vasvári Diáksport
Egyesület

meg felel ő

adatlapok
csatolva:

Sportkörök működési
és versenyeztetési
kiadásaira, diáknap és
Vasváris na p

350.030 Ft
Összesen:
ebből elszámolható:350.000 Ft
1.400.000,- Eszközbeszerzés
- Étkezés

számlák, bérszá mfej tő lapok,
bank.számlakivonatok, kiadási
pénztárbizonylatok záradékolva és
hitelesítve
'""'(
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1. számú melléklet a

PKAB!;}.~..-112020. számú Előterjesztéshez
adóigazolás

versen yei, turisztikai,
vízi, edző és sí tábor
költségeire
helyi sportkör: 8 ( 10-2025-30 fő)
diákolimpia: röplabda
országos két 2. hely,
atlétika 2 arany, kosár
helyi sportverseny: 3 (50

-

Szállás
Nevezés
Személyi jellegű kiadások
Egyéb m űködési kö ltségek

fő)

PKAB/ 664/2019.

Zelk Zoltán
Diáksport
Egyesület

megfe l el ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

más verseny: 4 (12- fő)
városi: 4 ( 15-25 fő)
szabadidős: 3 (25-30-3540 fő)
Pontrendszer: I. hely
13798 pont
7 spo rtág
versenyeztetési
költségeire, 2
nagyverseny,
ház ibajnokságok,
OVI-Suli bajnokság,
családi és egészségnap
szervezésére.
helyi sportkör: 4
diá ko limpia: 3
országos - 2arany, 2
ezüst, 1 bronz)
helyi sportverseny: 5
más verseny: 6
városi: 4
szabadid ős: 1
Pontrendszer: 11. hely
(5 186 pont)

1.400.073,Összesen:
eb bő l elszámolható: 1.400.000,700.000,-

-

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

Eszközbeszerzés
Étkezés
Utazás
Szállás
Versenyszervezés

Összesen:
736.362 Ft
eb ből elszámolható: 700.000 Ft

2
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l. számú melléklet a PKAB/~~.- 1 /2020. számú Előterjesztéshez

PKAB/ 665/2019.

Apáczai Iskolai
Sport Egyesület

m egfele l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

PKAB/ 666/2019.

Bárczi Diáksport
Közhasznú
Egyesület

megfe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

Ko sárl abdaed zése k és
ve rse nyek,
szak osztá lyok
kö ltségei re :
helyi sportkör: 5
diákolimpia: 5
helyi sportverseny: 2
városi: 2
szabadi dős: 2 Mikulás
Kupa, Apácza i Kupa
Pontrendszer: 1. hely
(11 43 8 pont)
Hátrá nyos hel y zetű ,
é rte lmi leg és
ta nulásba n
akadályozott ta nuló k
diáks po rt felkészítés i,
versenyeztetés i és

500.000,- Sporteszközbeszerzés
- Sportruházat
- Nevezési díj
- Étkezés
- Utazás

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

518.407 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 500.000 Ft
300 .000,- Versenyeztetés
- Működés i költségek

számlák, bankszámlaki vonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

szabadid ős

PKAB/ 667/2019.

Wesselényi
Diáksport
Egyesület

meg fe le l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

te vékenységéne k,
tábo roztatásának
költségeire.
helyi sportkör: 8
diákolimpia: FODI SZ
helyi sportverseny: 4
városi: 2
szabadidős: 2
4 szak osztá ly
működési és
verse nyeztetési, 12- 15
db saj át verseny,
szabad id ős

318.028 Ft
Összesen:
ebbő l elszá molható: 300.000 Ft
650.000,- Utazás
- J átékvezető i díjak, személy i
j e llegű kifizetések

száml ák, bankszámlaki vonatok,
kiadás i pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

3
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l. számú melléklet a PKA B~.~..- 1/2020. számú Előterj esztéshez
sportrendezvények ,
Wesselény i Kupa és
Wesselényi-hét
szervezési költségei re.
helyi sportkör: 11 ( 4
szakosztály)
diákol impia: 11
helyi sportverseny: 21

PKAB/ 668/2019.

Kertváros i
Általános Iskola
DSE

m egfele l ő

adatlapok
csatolva :
adó igazolás

Pontrendszer: I. hely
(5639 pont)
6 szakcsoport
működési és
verseny eztetési
kiadásaira, sza badidős
tevékenység
lebonyolítási és
verseny eken való
részvétel, korcsolyázás
kö ltségeire.
helyi sportkör: 6 (25-3050-80-300 fő)
diákolimpia: labdarúgás
3., 4., 5. hely
tájfutó : városi, megyei
1., 2., 3. hely országos
d ö ntő, torna megye i
dö ntő 3. és 4. hely,
tollaslabda megyei 1, 2.
4. hely, országos
dö ntőbe jutás
kézilabda házi
versenyek, kerékpár és
gyalogos túrák,

651.776 Ft
Összesen:
ebből elszámolh ató : 650.000 Ft
600.000,- Sportszerbeszerzés
- Személyszállítás
- Egyéb működ ési költségek

számlák, kiküldetési rende lvények,
bankszámlaki vonatok, kiadási
pénztárbizonylatok záradékolva és
hitelesítve
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1. számú melléklet a PKAB/ ...,.í?.-112020. számú Előterjesztéshez
korcsolyázás, sítábor,
kerékpáros ügyességi
vetélkedők

PKAB/ 669/2019.

Arany DSE

megfelelő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

Pontrendszer: IV. hely
(3 140 pont)
S po rtkörök működési ,
versenyeztetés és
rendezvények
kö ltségeire.
helyi sportkör: (35-200
fő)

diákolimpia: országos
úszás l . hely, atlétika 1.
hely, kézilabda 6. hely,
sportlövő 1, 2., 3. hely
helyi sportverseny: 5
(64-600 fő)
más verseny: 3 ( 12 fő)
városi: 4 (50- 138 fő)
szabad idős : 3 (38-200
fő) Mikulás futás,
Nyuszi futás, Bringa
Piknik, Bringa város 7 .1.

600.188 Ft
Összesen:
elszámolható: 600.000 Ft

ebből

700.000,- Utazás
- Élelmi szer
- Szállás
- Eszközbeszerzés
- Díjazás, j utalmazás
- Pályabérlés

szám lák, kiküldetési rende lvények,
bankszámlakivonatok, kiadási
pénztárbizonylatok záradékolva és
hitelesítve

Általános is kola:
Pontrendszer: II. hely
10729 pont

PKAB/ 6610/2019.

Bem DSE

megfelelő

adatlapok

Gimnázium:
Pontrendszer: lll. hely
403 8 pont
2 s portcsopo rt
működ ési és

745.776 Ft
Összesen:
elszámolható: 700.000 Ft

ebből

700.000,- Étkezés

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

5
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1. számú melléklet a PKAB/~~.-1/2020. számú Előterjesztéshez
csatolva:
adóigazolás

versenyeztetési
kiadásaira és
szabadidős

- Sporteszközök
- Utazás
- Egyéb működés i költségek

programok,
házibajnokságok,
versenyek,
rendezvények
költségeire:
helyi sportkör: 3 ( 100110-260 fő)
diákolimpia: 3 (3
országos-! ezüst)
helyi sportverseny: 9
más verseny: 1
városi: 3
szabadidős: 5

PKAB/ 6611/2019.

Kodály Zoltán
Általános Iskola
DSE

megfe le lő

adatlapok

Pontrendszer: IV. hely
4633 pont
Uszó és triatlon
szakcsoportok

700.524 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 700.000 Ft
550.000

működésének

csatolva:
adóigazolás

tám ogatására,
„Szívügyem az
egészségem"
szabadidős nap,
házibaj nokságok,
sportversenyeken való
részvétel költségeire.
helyi sportkör: 7
diákolimpia : 5 6
sportágban országos (3
arany, 1 ezüst, 1 bronz)
he lyi sportverseny: 7

számlák, bankszám lakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

- Úszójegyek

6
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1. számú m elléklet a

PKAB/:J.~.. -1 /2020.

számú E lő te rj esztés hez

városi: 3
szabadidős:

PKA B/ 6612/20 19.

Kazinczy Ferenc
Diákspo rt
Egyesület

m egfe le l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

3

Pontrendszer: III . hely
4910 pont
5 s portág működési és
versenyeztetési
költségeire,
szabadidős

tevékenységekre, saját
rendezvény,
kerékpártúra, ház i
bajnokságok és tanárdiák mérkőzése k
kiadásaira:
helyi sportkör: 5 (300

900.000 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 550.000 Ft
450.000,-

-

Utazás
Sportszerek
Díjazás, j utalmazás
Egyéb müködési kiadások

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadás i pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve
vissza fizetési kötelezettség:
125.188 Ft

fő)

diákolimpia: röplabda
országos e lődöntő 2.
hely, atlétika városi,
tollaslabda 5. hely
városi, futball városi 2.
és 4 . hely
más verseny: aréna tusa
3. hely, Röplabda mini 2.
hely, Röplabda
Szövetség verseny 1.
hely
szabad idős: 7 (300 fő)
Kazinczy hét, Árokparti
Majál is, korcsolyázás,
tömegsport,
egészségnap, Mikul ás
futás, túrázás, házi

Összesen:
Elszámolható :
visszafiz.:

324.81 2 Ft
450.000 Ft
125.188 Ft

7

1. számú melléklet a PKAB/5.0... -1/2020. számú Előterjesztéshez
bajnokságok
Pontrendszer: 1110 po nt
PKAB/ 6613/2019.

EVISZ DSE

megfelelő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

Felkészül ési és
versenyez tetési
kiadásokra, szabadidős
sport és
környezetvédelmi
programok, túrák
költségeire.
helyi sportkör: 4
diákolimpia : országos
kosár 14 . hel y, me&')'ei 9
arany
helyi sportverseny: 4
más verseny: 4
városi: 2
szabadidős: 5
Pontrendszer: 1756 pont

PKAB/ 6614/2019.

Nyíregyházi
Főiskola Eötvös
József Gyakorló
Általános Isko la és
Gimnázium
Diákegyes ület

megfe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adó igazolás

T ö meg- szabadidő- és
versenysport
tevékenységek,
házibajnoks ágok,
vers enyeken való
rész vétel
(N yolcosztályo s
gimnáz iumok
sportverse nye)
k iadásira .
helyi sportkör: 7
diákolimpia: 11

600 .000,- Sporteszközbeszerzés
- Szállás
- Étkezés
- Nevezési díjak
- Edző i díjak, személyi je ll egű
kifi zetések
- Versenyengedélyek, tagdíjak

575.630 Ft
Összesen:
e bből elszámolható : 550.000 Ft
550.00,- Utazás
- Nevezési díjak
- Szállás
- Sportruházat
- Díjazás, j utalmazás
- Étkezés

szám lák, számfejtő lapok,
bankszámlaki vonatok, kiadás i
pénztárbizonylato k záradéko lva és
hitelesítve

számlák, kiküldetési rende lvények,
bérszám fej ő lapok,
bank:számlaki vonatok, kiadási
pénztárbizony latok záradékolva és
hitelesítve

8
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J. számú melléklet a PKAB/.~~.-1 /2020. számú Előterjesztéshez
helyi sportverseny: 2
más verseny: 64
sza badid ős: 7

PKAB/6615/2019.

PKAB/ 6616/2019.

Nyíregyházi
Evangélikus
Kossuth Lajos
Gimnázium DSE

Westsik Vilmos
Élelmiszeripari
Szakgimnázium és
Szakközépiskola

megfe le lő

adatl apok
csatol va :
adóigazolás

megfe le lő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

Pontrendszer: Ill. hely
8898 pont
Diákolimpiai és egyéb
versenyeztetés, Balaton
felvidéki bringás
vá ndortábor
kerékpártúra,
házibajnokságok, egyéb
sportrendezvények,
sítábor költségeire
hely i sportkör: 2 (45 fö)
diákolimpia: sakk
országos döntő 12. he ly,
atlétika országos
más verseny: Péterffy
labdarúgó kupa 1. hely
sza badid ős: családi nap,
kerékpártúrák, bringás
vá ndortábor
Pontrendszer: 1600 pont
4 s portcsoport
működési és
versenyezte tési
kö ltségeire,
házibajnokságok, saját
rendezési Wests ik
Kupa, Westsik Napok
spo rtrendez vényei,

Összesen:
566.472 Ft
elszámolható: 550. OOO Ft

ebből

350.000,- Szállás
- Utazás
- J3.észvételi díj
- Etkezés
- Eszközbeszerzés

számlák, kiküldetési
rendelvények,bankszámlakivona tok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

Összesen:
356.219 Ft
elszámolható: 350.000 Ft

ebből

400.000,-

Eszközbeszerzés (kerékpárok)
Utazás
Étkezés
Díjazás, jutalmazás

számlák, bankszámJakivonatok,
kiadási pénztárbizonylato k
záradékolva és hitelesítve

szabadidős

9
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1. számú melléklet a PKAB/ SJQ.-1/2020. számú Előterjesztéshez
tevékenységek
kiadásaira :
helyi sportkör: 3 ( 10- 1520 fő)
diákolimpia: városi 1.-2.
hely
helyi sportverseny: 3
(75-100-200 fő)
más verseny: egy 1.
hely, három 2. hely
városi : 2. és 3. hely
szabadidős: (120-200250 fő)
házibajnokságok,
kerékpár és gyalogtúrák,
nemzetiközi labdarúgó
tornák, korcsolyázás,
Westsik hét

PKAB/ 6617/2019.

Lippai János

megfe lelő

Mezőgazdasági

adatlapok

Szakgimnázium és
Szakközép Iskola

Pontrendszer: 400 pont
Sportkörök működés i ,
versenyek részvételi és
szabadidős

csato lva:
adóigazolás

rendezvények
kö ltségeire.
helyi sportkör: 3 (20-2030 fő)
diákolimpia: 4(30-30
fö, 1 országos)
helyi sportverseny: ?
( 100 fő)
más verseny: 1 ( 40 fö)
városi: 3
sza badidős: Cs illagfutás,
Crazy5K, WizzAir

401.596 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 400.000 Ft
250.000,-

Eszközbeszerzés
Nevezési díjak
~e lépő jegyek
Etkezés
Szemé lyi je llegü ki fi zetések

számlák, bérszámfejtő lapok,
bankszámlakivonatok, kiadási
pénztárbizony latok záradékolva és
hitelesítve
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1. számú melléklet a PKAB/';1~.-1/2020. számú Előterjesztéshez

PKAB/ 6618/2019.

„Az orosi
iskolásokért"
Alapítvány Bem József Ált.
Iskola
Herman Ottó
Tagintézmény

PKAB/ 6619/2019.

Nyíregyházi
Krúdy Gyula
Gimnázium
Krúdy Sport
Alapítvány

megfele l ő

adatlapok
csatolva :
adóigazolás

megfelelő

adatlapok
csatolva :
adóigazolás

futóverseny,
házibajnokságok,
korcsolyázás, terepfutás,
túrázás
Pontrendszer: nem
küldött beszámolót
H ázibajno kságok ,
családi program ok,
ko rcsolyázás, ovi-suli
b aj nokság,
egészségnapi
sportrendezvény, Sakk
palota, játékos víz i
veté lkedő , gyalog-és
kerékpártúra,
korcsolyázás
költségeire.
helyi sportverseny: 6
más verseny: 2
városi : 3
sza badidős: 6
Pontrendszer: nem
küldött beszámolót
8 szakosztály
működés i és
versenyeztetési
költségeire, 4 saj át
kupa, ö regdiák
találkozó, Krúdy Fest
szervezésére:
helyi sportkör: 8
diákolimpia: 13 országos
döntő- 1 arany)
helyi sportverseny: 1

263.226 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 250.000 Ft
250 .000,-

-

szám lák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

Sportruházat
Étkezés
Utazás
Egyéb működés i költségek

250.000 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 250.000 Ft
600.000,- Sporteszköz, felszerelés
- Étkezés
- Utazás
- Díjazás, jutalmazás

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

visszafizetési kötelezettség: 4.000
Ft
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1. számú melléklet a PKAB/.~P..-112020. számú Előterjesztéshez

PKAB/ 6620/2019.

„A tehetségért- a
Zrínyiért"
Alapítvány
Zrínyi Ilona
Gimnázium

megfe l elő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

más verseny: 3
városi: 3
szabadidős: 1
Pontrendszer: I. hely
8226 pont
6 szak osztály
működési és
versenyeztetési
költségeire és
ház ibajno kságok
rendezésére:
helyi sportkör: 4
diákolimpia: 7
helyi sportverseny:
más verseny: 6
városi: 3
szabadidős: 3
Pontrendszer: 3981 pont

PKAB/ 6622/2019.

Nyíregyházi
Tankerületi
Központ
Nyíregyházi
Művészeti

Szakgimnázium

m egfelel ő

adatlapok
csatolva :
adóigazolás

2017-ben bevezetett
jógaoktatás és
eszközbeszerzés
költségeire.
he lyi spo11kör: 1 (39 ró)
diákolimpia: városi
aszta litenisz 2. hely,
megyei 3. hely
helyi sportverseny: 1
más verseny: városi : 1
szabadidős: 1
Pontrendszer: nem
küldött beszámolót

Összesen:
Elszámolható:
Vissza:

596.000 Ft
600.000 Ft
4.000 Ft

550.000,- Eszközbeszerzés
- Nevezési díj
- Utazás
- Szállás
- Étkezés
- Díjazás, jutalmazás
- Személyi jel l egű költség

szám lák, bérszámfejtő lapok,
bankszámlakivonatok, kiadási
pénztárbizonylatok záradékolva és
hitelesítve

550.321 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 550.000 Ft
számlák, bankszáml aki vonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

250.000,- Eszközbeszerzés
- Jógaoktatás

10 Ft visszafizetési kötelezettség

Összesen:
Elszámolható:
Vissza:

249.990 Ft
250.000 Ft
10 Ft
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1. számú melléklet a PKAB/~~.- 112020. számú Előterj esztéshez
PKA B/ 6623/2019.

Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Bánki Donát

megfe le l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

Műsza ki

Középiskolája és
Kollégiuma

Iskola i sportkörök
működ ési és
versenyeztetési
kö ltségeire,
háziverseny és kupák,
túrák szervezésére,
diá ko limpiai , városi,
szaki skolai és egyéb
spo rtre ndezvényeken
való részvétel
költségeire:
helyi sportkör: 10 (90

500.000,- Sport felszerelés, sporteszköz
- Díjazás, jutalmazás
- Étkezés

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

fő)

diákolimpia: futsal
városi 3. hely, futó,
atlétikai városi három 3.
hely, megyei 2 ara ny, 2
ezüst, országosba 1 fő
jutott
helyi sportverseny: 3
( 110- 200 fő)
más verseny: 8 (8-20 fő)
városi : 1 ( 10 fő) 1 arany,
2 ezüst, 3 bronz
szabad idős : 2 (45-360
fő)

PKAB/ 6624/201 9.

Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Széchenyi István
Köz2azdasáej,

megfe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

Pontrendszer: 1805 pont
5 sp ortcsoport
müködési és
versenyeztetési
költségeire, saját
nagyrendezvények,
ház iba i nokságok,

500.000 Ft
Összesen:
ebbő l elszámolható: 500.000 Ft
500.000,- Sporteszközbeszerzés
(p!ngpong asztal és háló)
- Etkezés
- Rendezési költség

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadás i pénztárbizonylatok
záradékolva és hiteles ítve
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diáknapi
sportrendezvények,
Széchenyi kupák,
öregdiák kosárgá la ,
városi és egyéb
rendezvényeken való
részvétel kö ltségeire:
rendezési kö ltség.
helyi sportkör: 6
diákolimpia: városi 2
arany, megyei 1 arany
he lyi sportverseny: 6
más verseny: 2 arany, 2
ezüst
városi: 4
szabad idős: 2

Informatikai
Szakközépiskolája
és Kollégiuma

PKAB/ 6625/2019.

Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Inczédy György
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája
és Kollégiuma

meg fe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

Pontrendszer: 111. hely
2369 pont
Sportkörök működés i
és versenyeztetési
költségeire, saját
re ndezésű versenyek
szervezésére,
diákversenyen való
indulás kiadásaira,
meghívásos versenyen
való részvétel
költségeire.
helyi sportkör: 5
diákolimpia: városi 4
ezüst, 3 bronz, megyei 1
arany, 3 bronz
helyi sportverseny: 7

- Díjazás, j utalmazás

500.000 Ft
Összesen:
ebbő l elszámolható: 500.000 Ft
450.000,- Sporteszközbeszerzés
- Díjazás, jutalmazás

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve
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1. számú melléklet a PKAB/ ~ .- 1 /2020. számú E lőterjesztéshez
más verseny: 2
városi: 3
szabadidős: 1
Pontrendszer: 709 pont

PKAB/ 6626/2019.

Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Benes László
Szakközépiskolája

PKAB/ 6627/2019.

Bethlen Gábor
Gimnázium,
Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola

m eg fe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

m egfe lelő

adatlapok

Iskolai s portkörök
működési és
versenyeztetési
költségeire,
házi versenyek, Benes
nap rendezésére és
egyéb
sportrendezvényeken
való részvétel
kö ltségeire:
helyi sportkör: 5
diákolimpia: 5
helyi sportverseny: 7
más verseny: 2 ( 13 és 6
csapat)
városi: 3 Benes Kupa 3.
hely
szabadidős: Kosárlabda
jamboree 250 fő
Pontrendszer: 422 pont
Ügyességi és atlétikai
spo rtág
népszerűs ítéséhez

csato lva:
adóigazolás

szükséges eszközök
beszerz ésé re , valamint
versenyeke n való
részvéte l költségeire:

450.000 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 450.000 Ft
300.000,-

Sporteszközbeszerzés
Díjazás, j utalmazás
Étkezés
Egyéb működés i költségek

Összesen:
300.000 Ft
ebbő l elszámolható: 300.000 Ft
550.000,- Sporteszközök (dobbantó,
fi lcszőnyeg, kosárlabdák)
- Utazás
- Nevezés
- Étkezés

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

számlák, bérszá mfej tő lapok,
kiküldetési rendelvények,
bankszám lakivonatok, kiadási
pénztárbizonylatok záradékolva és
hitelesítve
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helyi sportkör: 1
d iákol impia: 4
helyi sportverseny: 4
más verseny : 1
városi: 3
sza bad id ős: 1

PKAB/ 6628/2018.

Petőfi

Sándor
Á ltalános Iskola
DSE

m egfe le l ő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

Pontrendszer: 1. hely
1859 pont
Is ko lai spo rtkö rö k
működés i és
versenyeztetési
kiadásaira,
házi versenyek,
szabadidős

tevékenységek
le bo nyolítás i és
vers enyeke n való
részvétel kö ltségeire:
helyi sportkör: 6
diákol impia: 3
labdarúgás arany és
bronz, sakk 4. hely
he lyi sportverseny: 12
sza badidős: 2
Bringaváros 7. 1,
BrigÁdám kerékpár
szakkör, korcsolyázás
Pontrendszer: 819 pont

PKAB/ 6629/20 19.

Kölcsey Ferenc
Gimnázium DSE

megfe le lő

adatlapok

7 szakosztá ly
működés i kö ltsége ire,
10 spo rtág
diákol impi ai és

-

Szállás
Versenybíró i díj
Szemé ly i je l legű kiadások
Egyéb m űködési kiadások

3.288.059 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 550.000 Ft

600.000,-

Sporteszközbeszerzés
Spo rtruházat
Szemé lyi je llegű költségek
Díjazás, j utalmazás
Szá llás
Étkezés
Utazás

Összesen:
613.740 Ft
elszámolható: 600.000 Ft
650.000,-

számlák, ban.kszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

ebből

- Sporteszközök (mezek,
kézilabda kapu)

számlák, bérszám fej tő lapok,
ban.kszámlakivonatok, kiadási
pénztárbizonylatok záradékolva és
hitelesítve
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csatolva:
adóigazolás

PKAB/ 6630/2019.

Móra Ferenc
Általános lskola
Diáksport
Egyesület

megfelel ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

szövetségi
versenyeztetési
költségei re, saját
versenyek,
házibajnokságok,
Kölcsey Kupa és
sportna p szervezésére,
10 sp ortágban
diákolimpiai
versenyeztetés,
to rnáko n való
részvétel, s í-és
s po rttábor fedezésére:
Kölcsey Kupa 250 fő
4 alka lo m
helyi sportkör: 7/9 ( 1520-40-65 fö)
diákolimpia: 12 (5-1 6 fő,
2 országos, 1 ezüst)
helyi sportverseny: 9
más verseny: 8
városi: 3
szabadidős: 3
Pontrendszer: II. hely
5022 pont
7 sportkör működ és i
és versenyeztetési
kiadásaira, szabadidős
tevékenységek
lebonyolítási és
versenyeken való
részvétel kö ltségeire:
helyi sportkör:

- Díjazás, jutalmazás
- Nevezési díjak
- Személyi je llegű kiadások
- Szál lás
- Étkezés
- Egyéb működés i költségek

Összesen:
723.790 Ft
elszámolható: 650.000 Ft

ebbő l

550.000,- Eszközbeszerzés
- Utazás
- Nevezési díj
- Személyi jell egű kiadások
- Szállás
- Étkezés
- Díjazás, jutalmazás

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve
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diáko limpia: 7
helyi sportverseny: 2
más verseny: 1
városi: szabadidős: 2

588.030 Ft
Összesen:
elszámo lható: 550.000 Ft

ebbő l

PKAB/ 6631/2019.

Nyíregyházi
Tankerületi
Központ
Nyíregyházi
Móricz Zsigmond
Általános IskolaVáci Mihály
Tagintézménye

PKAB/ 6632/2019.

Móricz DSE

megfe l el ő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

m egfelel ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

Pontrendszer: 8 19 pont
H ázi versenyek , „Váci
Kupa" rend ezési és
versenyeken való
részvéte l kö ltségeire.
helyi sportkör: 2
diákolimpia: helyi sport verseny: 2
más verseny: 4
Po ntrendszer: nem
kü ldött beszámo lót.
Saj á t szakosztá lyok és
3 kü l sős s po rtág
működés i és
versenyeztetési
költségeire,
tömegsport
fogla lkozásokra,
spo rtnapok és
egészségh ét
szervezésére:
helyi sportkör: 3 (250

200.000,- Sporteszközök, sportfelszerelés
- Versenyszervezés
- Díjazás, jutalmazás

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

200,000 Ft
Összesen:
ebbő l elszámolható: 200.000 Ft
550.000,-

-

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradéko lva és hitelesítve

Sporteszközök
Díjazás, jutalmazás
Játékvezető i díjak
Szállás
Étkezés
Egyéb működ ési költségek

fő)

d iákolimpia: 6 (10- 12-48
fő, 2 országos- 1arany,1
ezüst)
helyi sportverseny: 3
más verseny: 6
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1. számú melléklet a

PKAB/~?..-1 /2020. számú E lőterjesztéshez
városi : 6
sza badidős:

PKAB/ 6633/2019.

„Gyermekeinkért
16" A lapítvány
Sző lőskerti

Angol

Kéttannyelvű

megfelelő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

3

Pontrendszer: 1. hely
5456 pont
Az iskola és a
kollégium tanulói
számára sportkörök
működtetése,

sportversenyek és
szabadidős

Tagintézmény

sporttevékenységek
szervezése,
versenyeztetés,
Sző lőskerti Napok,
Ko llégium i Megyei
Asztalitenisz verseny,
városi és egyéb
sporteseményeken
való részvétel
költségeinek
támogatása.
helyi sportkör: 4
diákolimpia: 4
helyi sportverseny: 4
más verseny: 3
városi : 3
szabadidős:

PKAB/ 6634/2019.

„Modern
Kereskedelemért a

megfe l elő

adatlapok

Összesen:
552.645 Ft
ebből elszámolható: 550.000 Ft
550.000,- Sporteszközök
- Étkezés
- Személy i jellegü költségek
Uátékvezetői díjak)
- Utazás
- Egyéb müködési költségek
(irodaszer)

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

11

Pontrendszer: II. hely
1201 oont
Isko lai sp ortkör
működ ési és

Összesen:
550.360 Ft
elszámolható: 550.000 Ft

ebből

600.000,-

számlák, bankszámlakivonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve
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Kelet Kapujában"
A lapítvány
S ipkay Jövőjéért
A lapítvány
SzC S ipkay Barna
Keresk edelmi,
Vendéglátóipari
Idegenforgalmi
Szakgimnáz iuma,
Szakközépiskolája,
és Kollégiuma

csatolva:
adóigazolás

versenyeztetés i
kiadásaira, szakképző
versenyek költségeire,
Sipkay Kupa,
ház ibajnokságok
túrák, sportnapok
szervezésére:
helyi sportkör: 5
diákolimpia: 6, 1
országos
helyi sportverseny: 1
városi: 3
szabadidős:

PKAB/ 6635/2019.

Nyíregy házi
Tankerületi
Központ
Nyíregy házi
Móricz Zsigmond
Á ltalános IskolaVécsey Károly
Tagintézm én ye

megfe le lő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

5

Pontrendszer: 11. hely
(4225 pont)
3 sportkör működési
és versenyeztetés i
költségeire,
házibajnokságok és a
V écsey Kupa
rendezésére, tárgyi
feltételek
támogatására:
helyi sportkör: 1 (58 fö)
diákol impia: 5 (4-7-10
fö, 1 országos)
helyi sportverseny: 5
(248 fö)
más verseny: 3 ( 115 fö)
városi: 1 (!Ofö)
szabadidős: 3 (248 fő)
Pontrendszer: Ill. hely
(J 028 pont)

- Sporteszközök
- Étkezés
- Utazás
- Szállás
- Díjazás, juta lmazás
- Részvételi díjak
- Személyi je llegű költségek
(edzői díj)
- Egyéb működés i költség

600.810 Ft
Összesen:
ebbő l elszámolható: 600.000 Ft
400.000,-

- Sporteszközök
- Díjazás, j utalmazás
- Étkezés
- Utazás
- Szemé lyi jel l egű költségek
(játékveLetői díj)

Összesen:
Elszámolható:
Vissza:

számlák, bankszámlaki vonatok,
kiadási pénztárbizonylatok
záradékolva és hitelesítve

11 .556 Ft visszafizetési
kötelezettség

388.444 Ft
400.000 Ft
11.556 Ft
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PKAB/6639/2019.

Nyíregyházai
Városi Diáksport
Egyesület

meg felelő

adatlapok
csatol va:
adóigazolás

Diáksport 20 19. évi
ke reten lévő
megtakarítás
felhasználása, a
nyíregyházi oktatási
intézmények
eredm ényességi
jutalmazása.
Az oktatási intézmé nyek
eredményesen
szerepeltek az országos
d iáko l im piai döntő kben ,
kimagasló eredményeket
értek el atlétika,
kosárlabda, úszás,
röplabda sportágakban.

1.450.000 Ft müködés i
támogatás
200 .000,- Vasvári P. Gimn.
-Bethlen G. G. és Ált .J.1 20.000,120.000,- Móricz Zs.Ált.lsk.
- Apáczai Cs.J .Á.Isk. 120.000,- Krúdy Gy. Gimn .
120.000,- Wesselényi M. Szk. 120.000,- Arany J. Szölöskerti 80.000,- Arany J. Zelk Z. Tag. 80.000,- Arany J. G. és Ált. I. 120.000,- Kölcsey F. Gimn.
80.000,80.000,- Sipkay B . Ker. Isk.
- Móricz Zs. Yécsey
40.000,40.000,- Kodály Z. Ált. Isk.
- Eötvös J. Gy.Ált. Isk. 40.000,- Széchenyi 1. Közg. Sz. 40.000,- Móricz Zs. Kert városi 50.000,-

Összesen:

PKAB/571/2019.

Nyíregyházi
Városi Diáksport
Egyesület

m eg felelő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

Városi diákolimpiai
versenyek szervezése,
országos döntök étkezési
költségeire, valamint a
vá rosi diák
szabadidősport

rendezvények, diáksport
nap és város i sportgá la
diáksportot érintő
kiadásaira.
Diákolimpia Országos
döntőbe került csapatok,
versenyzők támogatása,
városi diákolimpiák

átutalás banki kivonatai és
támogatás i sze rződése k me lléke lve

1.450.000,-

9.000.000,- Ft

- Étkezés
- Nevezési díjak
- Személy i jellcgü kö ltségek
(bírói díjak)
- Sportszolgáltatás
- Egyéb működési kö ltségek

számlák záradékolva és hitelesítve

728. 760 Ft visszafizetési
kötelezettség
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lebonyolítása,
szabad idős diáksport
rendezvények, városi
sport gála

1.félévben elszámolt :4.304. 720,2.félévben összesen: 3.966.520,Összesen:
8.271 .240,9.000.000,Elszámolható:
Vissza :
728.760,-
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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

Ügyiratszám: PKAB/ 'J :\ l / t_ú'J...AJ
Ügyintéző: Horváth Tímea

Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Sportösztöndíj rendszer keret terhére 2019. évre kapott támogatások elszámolásaival
kapcsolatos döntésre

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei jogú Város jelenleg hatályos 11/2019. (IV.26.) önkormányzati r endelete
Nyíregyháza Megye i jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeré ről tartalmazza a
s porttámogatások terén adott önkormányzati támogatások e lszámolásának el őírása it.
A beszá molók beküldési határidejekor (2019. január 31.) az érvény ben l évő városi s portre ndelet,
valamint a támogatottakkal megkötött támogatási sze rző dése k a lapján tájékoztatás céljából az alábbi
dokumentumokat kellett a Támogatottaknak m egküldeniük:
2019. évre vonatkozó támogatásról szóló pénzügyi összesítő elszámolás és szakmai beszám oló,
sportszervezetek esetén 30 napnál nem régebbi hivatalos igazolások a köztartozásokról,
a támogatás felhasználását igazoló számlák záradékkal ellátott hitelesített másolata, valamint a
kifizetés tényét igazoló bankszámla kivonat illetve kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolata.
A beérkezett elszámolások nagy mennyiségére való tekintettel és a kapott tá mogatások átláthatósága
é rdekéb en összefoglaló táblázatot készítettünk, melyeket e l őterjesztésünk 1. sz. melléklete tartalmaz.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot előterjesztésünk határozat-tervezete alapján a beszá molók elfogadásához
kapcsolódó döntés meghozatalára.

Nyíregyháza, 2020. má rcius 04.

Üdvözlettel:

//
Kósa Árpád
kabinetvezető

WWW.NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
M EGYEi JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E-MAI L: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
.../2 020. (111.05.) számú
hat á r o z a t-t e r v e z e te
a Sportösztöndíj rendszer keret terhére 2019. évre kapott támogatások elszámolásaival
kapcsolatos döntésről

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XIl.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörébe n elj á rva a következő ha tározatot hozta:

elfogadta a határozat melléklete alapján a Sportösztöndíj rendszer keret terh ére 2019. évr e kapott
támogatások elszámolását.

Nyíregyháza, 202 0. márciu s 05.

dr. Rákóczi Ildikó

a Bizottság elnöke
A határozatot ka pják:

1./ címzetes

Főjegyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármeste ri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
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1. sz. melléklet a PKAB/ .;t=!...-. .\.. . ./2020. számú Előterjesztéshez

Ügyiratszám

Támogatott
neve

Elszámolás
megfelelése a formai
követelményeknek

Igényelt összeg
felhasználásának célja
Eredm ény

2019-ben kapott önkormányzati
sportcélú támogatás összege.

PKAB/672/2019.

Szurovcsják
Ivett

M egfe lel ő

20 19. évi versenyekre
eredményes felkészülés és
a júliusi VB-ra való
kij utás támogatására.

550.000,-

M egjegyzés

A támogatás felhasználása

PKAB/673/2019.

(Nyíregyházi
Sportcentrum úszó szakosztály
sportolój a)
Berencsi Csaba

M egfel e l ő

adatlapok

adatlapok

(Ezüstcsikó
Karate
Egyesület,
karate)

PKAB/674/2019.

Berencsi T ímea
(Ezüstcsikó
Karate
Egyesület,
karate)

Megfe lelő

adatlapok

Fe lnőtt O B 2. és 3. hely
O rszágos rövidpályás
ba jnokság 1. helyezett
20 19. évi versenyekre
való felkészülés
kö 1tségei re.
Carpathia Cup Rzeszów
fe lnőtt kumite II. he ly
Feln őtt Magya r Bajnokság
Y. hely
U20-as EB kvalifikáció 1.
hely
U20-as EB Prága IJI .hely
2019. évi versenyekre
való felkészülés, fe lnőtt
nemzetközi versenyek
költségeire.
Carpathia Cup Rzeszów
fe lnőtt kumite m. hely,
kata Ill. hely
Fe ln őtt Magya r Baj nokság
TI. hely
Fe ln őtt EB Yilnus V. hely
J&Speed Cup I. hely

Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

- Sportruházati termékek és
- tá pl ál é kk i egész ítők

Összesen:
elszámolható:

Ebből

550.616 Ft
550.000 Ft

90.000,- Sporteszköz beszerzés (proflex
graviti gym)
- Tá plá l ékkiegészítők
- Nevezési díj

Összesen:
elszámolható:

Ebből

94.120 Ft
90.000 Ft
Számlák,
bankszámla ki vonatok
záradékolva és
hitelesítve

180.000,- Szállás
- Edzőtábori díj
- Nevezési díj
- Táplálék-kiegész ítők

Összesen:
Ebből elszámolható:

Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hi telesítve

185.915 Ft
180.000 Ft
;l
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PKAB/676/2019.

PKAB/678/2019.

PKAB/679/20J9.

PKAB/ . ~3 ..-J ..12020. számú Előterjesztéshez

Závaczki Bálint
golfozó

Tarjányi István

Női

Asztalitenisz
ClubLaskai Írisz

M egfe le l ő

M egfe lel ő

Meg fe l el ő

adatlapok

adatlapok

adatlapok

Haza i és nemzetközi
golfversenyeken való
részvétel költségeire.
C iprus Junior Open 3.
hely
Ukrainian Winter Cup
bajnoki cím
Szerb felnőtt bajnokság 2.
hely
Országos rangl ista 1. hely
Sz lovén Junior Open 2 .
hely
Boys C ha llange Open 2.
hely
Magyar Golfszövetséglegjobb iunior díi
20 19. évi verse nyekre
eredményes felkészülés és
a Paralimpiára való kijutás
támogatására.
Budapest OB kard 3. hely,
párbajtőr 1. he ly, Sarjah
Világkupa 1O.és 8. hel y,
Pisa Világkupa 3. és 9.
hel y, Sao Paolo Világkupa
5. és 13. hely, Varsó
Vi lágkupa 15. és 3. hely,
Cheongju VB 9. és 6.
hel y, Amste rdam
Vi lá!!kuoa 2. és 12. helv
Laskai Irisz mindennapi
edzéseinek, versenyeken
való részvételének
támogatása.
Duna Kuoán esaoat 1.

Számlák,
bankszámlaki vonatok
záradékolva és
hitelesítve

400.000,„

Táp l á lékk iegészítők

- Szállás
„ Nevezési díj
- Sportruházat
„ Étkezés

Összesen:
Ebből elszámolható:
550 .000,-

Utazási kö ltségek
elszámol hatósági
kiegészítésének a
feltételével .

401.857 Ft
400.000 Ft

- Táplálékki egészítő és vitamin
- Sportruházat
- Sporteszköz (vívó felszerelés)
- Ke rekesszék karbantartás
- Egészségmegőrző szolgáltatás,
sportmasszázs

Összesen:
Ebből elszámolható:
180 .000,- Sporteszközbeszerzés
- Nevezési díjak
- Szá llásdíj

Számlák,
bankszámlakivo natok
záradékolva és
hitelesítve

568.196 Ft
550.000 Ft
Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve
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PKAB/6710/2019.

asztalitenisz

Tóth Balázs

Megfe l e lő

adatlapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
dobó atlétája)

PKAB/6711/2019.

Zsiga Andrea
Kinga

Meg fel e l ő

adatlapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
dobó atlétája)

PKAB/6713/2019.

Tasi Tibor
Dávid
(Nyíregyházi
Sportcentrum
atlétika 200m és

Megfe lelő

adatlapok

hely, 5-8. Magyar
Nemzetközin, magyar
baj nokság 3 .hely,
válogatott kerettag havi
összetartó edzőtáborok
20 19. évi versenyekre
való felkészülés és
részvétel kö ltségeire.
Atlétikai Junior Magyar
Liga dönt ő Székes fehérvár
súlylökés 1. hely,
Budapest 1. hely, Tisza
kupa 1. hely, U20
Atlétikai EB Svédo. 17.
hely
201 9. évi versenyekre
való felkészül és és
részvétel költségeire.
1fj úsági és Junior Dobó
Bajnokság diszkosz 1.
hely, Fedettpályás
Baj nokság sú lylökés 2.
hely, Diákolimpia
súlylökés 2. hely, diszkosz
1 .hely, Utánpótlás
Atl éti kai Baj nokság
diszkoszvetés 1. hely,
súl ylökés 2 .hely,
korosztályos válogatott
20 19. évi versenyekre
való felkészülés
költségeire.
Minszki 11. Európai
Játékok 10. hely

Összesen:
Ebb ől elszámolható:
90.000,-

181.925 Ft
180.000 Ft

- Sportfelszerelés, sportruházat
- Táp lá l ék k iegészítő

Összesen:
E bbő l elszá molható:
90.000,-

Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

90.585 Ft
90.000 Ft
Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

- Sportruházat
- Tá p lá lékki egészítő

Összesen:
Ebből elszámolható:
180.000,-

97.815 Ft
90.000 Ft

- Sportfelszerelés, sportruházat
- Tá plál é kki egészítő
Összesen:

Számlák,
bankszámla.kivonatok
záradékolva és
hitelesítve

181.630 Ft
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PKAB/6714/2019.

400m síkfutás)
Nyíregyházi
Vasutas Sport
C lubökölvívó,
s úlyemelő és
kardvívó
szakosztály

E bből
Megfe l e l ő

adatlapok

3 fő fe lkészülési és
kiemelt versenyeken va ló
részvételének támogatása.
-Kovács Richárd
(ökölvívó) magyar
válogatott, hazai
versenyek nyertese saját
súl ycsoportjában, Kie lce
nemzetközi torna

elszámolható:

180.000 Ft

Kovács Richárd 550.000,- Tóth Alma
225 .000,-Ádám Dániel 180.000,-Ny íri
Vill ő 90.000,Össz.: 1.045 .000,Személyi költségek

(865 .000 Ft lett
kiutal va, lekinlellel
arra, hogy Ádám
Dániel abbahagyta a
versenyzést)

győze lem

PKAB/6715/2019.

Tóth Fruzsina

Megfe le lő

adatlapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
és Élsport Np.
röplabdázó)

PKAB/6716/2019.

Szabó Lili

M eg fe le lő

adatla pok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
röplabdázó)

-Tóth Anna (súlyeme lő)
Olimpiai Reménységek
versenyén 2. hel y
- Ny íri Villő (kardvívó)
Junior OB 7. helv
Mindennapi edzés és a
vá logatott ke rettagsággal
járó költségekre.
20 18-20 19 bajnoki szezon
Magyar Kupa II . hel y, I.
he ly
Magyar Nemzeti
Válogatott EB- re való
kijutás
Mindennapi edzés és a
vá logatott kerettagsággal
járó költségekre .
Magyar Kupa ll. és I. he ly
Válogatott lll. hely

Összesen:
Ebből elszámolható:

Hatházi Dóra
sz ülő : Beke
Beáta

Meg felelő

adatlapok

2019. évi versenyekre
va ló felkészülés
támogatására.

928.113 Ft
865.000 Ft
Számlák ,
bankszámlakivonatok
zá radékolva és
hitelesítve

400 .000,- Sportruházat
- Sporteszköz

Összesen:
Ebből elszámolható:

422.931 Ft
400.000 Ft
Számlák ,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

180.000,- Sportruházat
- Spo1tfelszere lés

Összesen:
E bből elszámolha tó:

PKAB/6718/2019.

Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hite lesítve

225 .000,- Sportruházat

189.373 Ft
180.000 Ft
Számlák,
bankszámlaki vonatok
zá radékolva és

4

„

1. sz. melléklet a PKAB/. ;3:1. ...\ ../2020. számú Előterjesztéshez

(Nyíregyházi
Sportcentrum úszó szakosztály
sportolója)

PKAB/6719/2019.

Helebrandt
Máté

Megfelelő

adatlapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
gyaloglás)

PKAB/6720/2019.

Bakosi Péter
(Nyíregyházi
Sportcentrum
magasugró
atlétája)

Meg fe le lő

adatlapok

Ifjúsági, junior magyar
válogatott, kétszeres
ifj.magyar bajnok, junior
Európa bajnoki 7.
Ifjúsági Magyar
Bajnokság 100 m pillangó
1. hely, 200 m pillangó 2.
hely, 100 m gyors 3. hely,
Ifjúsági EB 100 m
pillangó 7. hely, Ifjúsági
VB 4x200 m váltó 7. helv
2019. évi versenyekre
való felkészülés és az
olimpiai kvalifikációs
szint telj esítésének
támogatására.
Felnőtt Országos
Bajnokság 50 km 1. hely
Atlétikai Csapatbajnokság
1. hely
Kijutás Dohába az
Atlétikai VB-re
Csapat E urópa
Bajnokságra
Universiadera és a 20 19.
évi versenyekre való
felkészülés támogatása.
Fedettpályás Országos
Atlétikai Baj nokság 1
.helyezés, Európai Játékok
Min.kszk 1-2. helyezés
Csapat E urópa Bajnokság
Sandnes 7. helyezés
További
versenyeredménvek

- Táplá l ék kiegészítő
- Masszázs

hite lesítve
Versenyekhez
kapcsolódó szállás és
étkezési költségek
elszámo lhatósági
kiegészítésének a
feltételével.

Összesen:
Ebből elszámolható:
550.000,-

228.648 Ft
225.000 Ft
Számlák záradékolva
és hitelesítve

-

Sportruházat

-

Tá plálékkiegészítők ,

-

vitam inok
Étkezés

Összesen:
Ebből elszámolható:
550.000,-

553.030 Ft
550.000 Ft

- Sportfelszerelés, sportruházat
- Táplá l ék- kiegészítők, vitaminok

Összesen:

Hiányzó
bankszámlakivonatok
(75.500 Ft-ról)

Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

591.218 Ft
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PKAB/672112019.

Kerekes László
Márió

M egfe le l ő

adatlapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
dobó atlétája)

PKAB/6722/2019.

Kerekes Dóra

M egfe l el ő

adatlapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
dobó atlétája)

PKAB/6723/2019.

Tucsa Veronika
Nikolett

Megfelelő

adatlapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
dobóatlétája)

PKAB/6724/2019.

Nyísztor Petra
(Nyíregyházi
Sportcentrum
hármas-és
távolugró
atlétája)

Megfele lő

adatlapok

sérülés miatt nem
születtek.
2019. évi versenyekre
való felkészülés és
részvétel költségeire.
Fe lnőtt Magyar Bajnokság
egyéni 2. hely
Magyar Csapatbajnokság
e12:véni 3. hely
2019. évi versenyekre és
való felkészülés és EB-n
való részvétel költségeire.
Téli Dobó Országos
Bajnokság 1. helyezés
Ma12:var Bajnokság 2. hely
20 19. évi versenyekre
való felkészülés és
részvétel költségeire.
- Magyar Junior és
Utánpótlás Bajnokság 2
.hely
- 124. Magyar Atlétikai
Ma!!var Bainokság 4. helv
2019 . évi versenyekre
való felkészülés és
részvétel költségeire.
Magyarországi Atlétikai
Csapatbajnokság:
hánnasugrás 1. hely,
gerelyhajítás 4. hely
- Magyar EgyetemiFőis kola i Országos
Atlétikai Bajnokság
hétpróba 1. hely
- Budapest Open

Ebbő l

elszámolható:

550.000 Ft
Számlák,
bankszámlaki vonatok
záradékolva és
hitelesítve

180.000,- Sportruházat
- Táp lá lékkiegé sz ítők

Összesen:
elszámolható:
225.000,- Sportruházat
- Táp lálékki egész ítők

231.395 Ft
180.000 Ft

Összesen:
Eb ből elszámolható:
90.000,-

225.241 Ft
225.000 Ft

Ebből

Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

- Sportruházat
- Táp lálékkiegész ítők

Összesen:
Ebből elszámolható:
180.000,- Sportfelszerelés
- Sportruházat

95.212 Ft
90.000 Ft
Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékol va és
hitelesítve
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PKAB/6725/2019.

Béni Gergő
Roland

M eg fele l ő

adatlapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
60-100-200400m síkfutás)

há rmasugrás 1. hely
- 12. Atlétikai M agyar
Baj no kság hármasugrás 4.
he ly
- 5. Atlétikai Magya r
Szupe r Liga Dön tő
hármasugrás 1. hely
20 19. évi versenyekre
va ló felkészülés és
részvétel kö ltségeire.
Magyar fp. ifj . és junior
bajnokság 4x200 m
váltó futás 1. hely

Összesen:
Ebből elszámolható:
60.000,- Sportruházat
- Sportfelszere lés

Összesen:
elszámolható:

Ebből

PKAB/ 6726/2019.

Sipos Balázs
Béla

Megfe le l ő

adat lapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
60- 100-200400m síkfutás)
PKAB/6727/2019.

Botos Boglárka

Magyar fp. ifj. és j unio r
baj nokság 200 m síkfutás
13. hely
M egfele lő

adatla pok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
atlétika, 400m
és 800m
síkfutás)
PKAB/6728/2019.

Nyíregyházi
Fókák
Sporteevesület

20 19. évi versenyekre
való felkészülés és
részvétel költségeire.

M egfel e l ő

adatlapok

20 19. évi versenyekre
va ló felkészülés és
részvétel kö ltségeire.
Junior Országos
Bajnokság 400 m síkfutás
5 . hely
U20 Vá logatott Viadal
4x400 m váltó 2 .hel y
4 sportoló 201 9. é vi
nemzetközi szenior
úszóversenyen való

187.464 Ft
180.000 Ft
Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

32.902 Ft
30.000 Ft

60.000,- Sportruháza t
- Sportfelszerelés

Összesen:
Ebből elszámolható:

Számlák,
bankszámla ki vo natok
záradékolva és
hitelesítve

32.296 Ft
30.000 Ft

180.000,- Sportruházat
- Kondicionáló jegy/bérlet
- Tá pl á l ék kiegészítő, vita minok

Összesen:
Ebbő l elszámolható:
150.000,- Nevezési díj

A 2. félévi
támogatás nem
került kiutalásra.

A 2. félévi
támogatás nem
került kiutalásra.
Számlák,
bankszámlakivonatok
záradéko lva és
hitelesítve

181.504 Ft
180.000 Ft
Számlák,
bankszá mlakivonatok
záradékolva és
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PKAB/67-

29/2019.

PKAB/6 7-

30/201 9.

Balogh Levente
István
(Nyíregyházi
Sportcentrum
atlétája, 60m
lOOm és 300m
síkfutás)
Vini Bike
Ker ékpáros
Sportegyesiilet
(6 fő szenior
triatlonista)

Megfe le l ő

adatlapok

Előterjesztéshez
szereplés támogatása
Cseh Imre: Úszóverseny
Gyula :200 m pi lla ngó 1.
hely, Kassa 200 m vegyes
1. hely
Cserés Miklós: Gyula
200m gyors 1. hely, 400 m
gyors 1 hely, 100, 200m
pillangó 1. hely, 200m
vegyes 1. helyKassa
Bódi Szabolcs: 200 m
pillangó 1. hely, 1OOm hát
1., 50, 100 m pilla ngó 1
.hely
Hudáky Zoltán: 100, 200
mell! hely
2019. évi versenyekre
való felkészülés és
részvétel költségeire.
Magyar Fp. lfj . és Junior
Bajnokság 60m és 200 m
egyéni rekordok

Megfe l e l ő

adatlapok

1-3 helyezett szenior
triatlonista sportolóik
mindennapi edzéseinek,
versenyeken való
részvételének
támogatására.
Xman Romá nia 3 .hely,
Extreme Ma n Nagyatád 4.
hely, Leveleki Vasember
Triatlon kupa 1 .hely,
LökiMan 2. helv, Tisza

hi telesítve

- Szállás
- Utazás

Összesen:
E bből elszámolha tó:

193.796 Ft
150.000 Ft
Szám lák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hite lesítve

60.000,- Sportfelszerelés
- Sportruházat

Összesen:
Ebbő l elszámolható:

53.517 Ft
30.000 Ft

Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

150.000,- Nevezési díjak
- Szállás költségek

Összesen:
E bből elszá molható:

A 2. félévi
támogatás nem
keriilt ki utalásra.

152.710 Ft
150.000 Ft

8

-

J. sz. melléklet a PKAB/. J'.l-. J ... ./2020. számú Előterjesztésh ez

PKAB/6731 /2019.

Szikszai Róber t

M egfe le l ő

adatlapok

(Nyíregyházi
Sportcentrum
d obóatléta)

PKAB/6732/20 19.

Fazekas Csaba

Meg felelő

adatlapok

(Nyíregyházi
Élsport Np. Kft.
kosárlabdázója)

PKAB/6733/2019.

Mokánszki
Máté

Sitku Má rton
(Nyíregyházi
Élsport Np. Kft.
kosárlabdázója)

550.000,-

Számlák,
bankszámla kivonatok
záradékolva és
hitelesítve

- Sportruházat
- Táplá lékkiegészítő

Összesen:
E bből elszámolha tó:
150.000,- Sportruházat
- Tá plá l ékk i egészítő

560.853 Ft
550.000 Ft

Ö sszesen:
E bb ől elszámolható :
150.000,- Sportruházat

75.000 Ft
75.000 Ft

Összesen:
Elszámolható:
Vissza:
150.000,-

143.977 Ft
150.000 Ft
6.023 Ft

Számlák,
bankszámlakivonatok
záradéko lva és
hitelesítve

edzőtábor

Megfe l e lő

adatlapok

(Nyíregyházi
Élsport N p. Kft.
kosárlabd ázója)

PKAB/6734/201 9.

Triatlon 5. hely, Rovid
távú duatlon OB 3. hely
20 19. évi versenyekre és
az Európa B ajnokságra
va ló felkészülés és
részvétel költségeire.
Téli Magyar Bajnokság 1.
hely
Universiade 5. hely
Ma!!var Ba jno kság 2. hely
Mindennapi edzés és a
válogatott kerettagsággal
járó költségekre:
U20-as válogatott

Megfe l e l ő

adatlapok

Mindennapi edzés és a
válogatott kerettagsággal
járó költségekre.
Hepp Kupa 2. helyezés,
bajnokság 4. he ly,
Po rtugáliai B divíziós EB
részvétel
Mindennapi edzés és a
vá logatott kerettagsággal
járó költségekre
1Iepp Kupa 2. helyezés,
bajnokság 4. hel y, Magyar
Vá logatott U20-as
kerettag, portugáliai B
di víziós EB részvétel

- Sportruházat
- Táplál ék kiegészítő

Összesen:
Ebből elszá molható:

A 2. félévi
tá mogatás nem
került kiutalásra.
Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve
6.023 Ft
visszafizetési
kötelezettsé2
Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

152.691 F t
150.000 Ft
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PKAB/6735/2019.

PKAB/6736/2019.

Osváth
Krisztina
(Nyíregyházi
Sportcentrum
atlétika, 400m
és 800m
síkfutás)
Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület-

Megfe le lő

M egfe le lő

adatlapok

adatlapok

Agárdy Vilmos
s portlövő

PKAB/6737/2019.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület-

M eg fele lő

adatla pok

Torkos Anetta
s portlövő

PKAB/6739/2019.

Varga Péter
Balázs
(Nyíregyházi

M egfe l e l ő

adatlapok

201 9. évi versenyekre
va ló felkészülés
támogatása.
Sérülés következtében
versenyeken nem tudott
indulni

20 19. évi versenyekre
való felkészülés
támogatására.
Légfegyveres Budapest
Bajnokság 1. he ly, Junior
kcs. 3. hely, Tűzfegyveres
OB junior kcs. 1. hely,
csapat 3. hely, O limpiai
reménységek Versenye
Nyitra 3. hely
2019. évi versenyekre
való felkészülés
támogatására.
Nemzetközi TS verseny
Belgrád 2. hely,
Vegyespáros 2 .hely,
Nemzetközi TS Olaszo. 6
.hely, Németo . 7. hely, OB
1. hely, Diákolimpia
O rszágos Döntő 1 .hely,
Légfegyveres OB j unior
4., Tűzfegyveres OB
junior 6. hely
20 19. évi versenyekre
való felkészülés és
részvétel kö ltségeire.
Atlétikai Magya r

180 .000,- Sportruházat
- Táplálékk i egészítő

Összesen:
Ebből elszámolható:
180.000,
- Sporteszköz

112.410 Ft
90.000 Ft

( lég l őszer)

Összesen:
Ebből elszámolható:

203.040 Ft
180.000 Ft
Számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

90.000,- Sporteszköz (légpuska)

Összesen:
Ebből elszámolható:
90.000,- Sportfelszerelés

Számlák,
bankszámlaki vonatok
záradékolva és
hitelesítve
Sérülés miatt a 2.
félévi támogatás
nem került
kiutalásra.
Számlák,
bankszámlaki vonatok
záradékolva és
hitelesítve

385.988 Ft
90.000 Ft
Szá mlák,
bankszámlaki vonatok
záradékolva és
hite les ítve
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PKAB/6740/2019.

Sportcentrum
távolugró
atlétája)
Káplár János
(Nyíregyházi
S portcentrurn
dobóatléta)

Előterjesztéshez
Bajnokság 2. hely

Megfe le l ő

adatlapok

20 19. évi versenyekre
való felkészülés
támogatására.
124. Atlétikai Magyar
Bajnokság egyéni 4. hely,
Magyar Csapatbajnokság
2. helyezés

Összesen:
Ebből elszámol ható:
225.000,-

102.054 Ft
90.000 Ft
Számlák,
bankszámla kivonatok
záradékolva és
hitelesítve

- Sportruházat

Összesen:
Elszámolható:
Vissza:

209.653 Ft
225.000 Ft
15.365 Ft

15.365 Ft
visszafizetési
kötelezettség
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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

Ügyiratszám: PKAB/ 9-;f-~ 1JJ).J..S> ·
Ügyin téző: Horváth Tímea

Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Kiemelkedő sportrendezvények keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival
kapcsolatos döntésre

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei jogú Város jelenleg hatályos 11/2 019. (IV.26 .) önkormányzati re ndelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről tartalmazza a
s porttámogatások terén adott önkormányzati támogatások elszámolásának előírásait.

A beszámolók b eküldési határidejekor (2019. jan uár 31.) az érvényben l évő városi sportrendelet,
valami nt a tá mogatottakkal m egkötött támogatási szerződ ések ala pján tájékoztatás céljából a z alábbi
dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeniük:
2019. évre vonatkozó támogatás ról szó ló pénzügyi összes ítő e lszámolás és szakmai beszámoló,
s portszervezetek esetén 30 napnál nem régebbi hivatalos igazolások a köztartozásokról,
a támogatás felhasználását igazoló számlák záradékka l ellátott hitelesített másolata, valamint a
kifizetés t ényét igazoló ba nkszámlakivona t illetve kiadási pénztárbizonylat hitelesített máso lata.
A beérkezett elszámolások nagy m ennyiségére való teki ntettel és a kapott támogatások á tláthatósága
é rdekében összefoglaló táblázatot készítettü nk, me lyeket el őte rj esztésü nk 1. sz. m elléklete tartalmaz.

Ké rjük a Tisztelt Bizottságot e l ő terjesztésü n k hatá rozat-tervezete alapján a beszá molók e lfogadásához
kapcsolódó dö ntés meghozatalá ra.

Nyíregyháza, 2020. március 04.

Üdvözle ttel:
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Kósa Árpád
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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

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... /2 020. (111.05.) számú
ha t á r o z a t-t e r v ez e te
a

Kiemelkedő

sportrendezvények keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival
kapcsolatos döntésről

A Bizottság

az előterjesztés t megtárgyalta és a Nyíregyháza Megye i Jogú Város Önkormányzata K özgyűl ése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XIJ. 20.) önkormányzati rendelet 2.
me lléklet 11.13. pontjában biztosított jogkö rében eljá rva a következő határozatot hozta :

elfogadta a határozat me lléklete a lapj án a
támoga tások e lszámolását.

Ki emelke dő

s portrendezvények keretre kapott 201 9. évi

Nyíregyháza, 20 20. március 05.

dr. Rákóczi Ildikó

a Bizottság elnöke
A hatá rozatot kapj ák:

1./ címzetes

Főjegyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra

4./ Irattár
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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1. sz. melléklet a PKAB/;tl .-:-.t „12020. számú Előterjesztéshez

Ügyiratszám

Támogatott
neve

PKAB/682/2019.

Nyírsport

Támogatásként kapott
E lszámolás
összeg felhasználásának célja
megfelelése a
és a támogatás által elért
formai
követelményeknek eredmények
Az egyesület által március 23m egfe l elő

Természetvédő

adatlapok

és Sport
Egyesület

csatolva:
adóigazolás

án szervezett Nemzetközi
Meghívásos Szabad-fogásos
Utánpótlás Birkózó Verseny
kö ltségeire.
2500 fős rendezvény, 412
birkózó, 4 arany, 3 ezüst, 4
bronz

Támogatásként kapott összeg
és a felhasználás területei

Megjegyzés

400.000,-

számlák,
bankszámlakivonat
ok, kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

- Étkezés
- Szállás
- Birkózó sző nyeg száll ítás
- Rendezvény szervezés
- Bírói díj
- Egyéb ki s összegü müködési
költségek (tányérok, papír,
fe rtőtlenítősze r szőnyegre)

404.467 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 400.000 Ft

PKAB/687/2019.

Nyíregyházi
Kosárlabda
Klub

megfe lelő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

2019. 08 . 29- 20 19. 08.31.
között megrendezni kívánt
Eötvös Kupa Nemzetközi
Utánpótlás Kosárlabda Toma
(Ul 6-os korosztály)
szervezési, lebonyolítási
költségeire:

400.000,- Eszközbeszerzés (kosárlabda,
pólók)
- Étkezés
- Szállás

Egyéb müködés i
kö ltségek
elszámolhatósági
feltételének
kiegészítésével
számlák,
bankszámlakivonat
ok, kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

402.600 Ft
Összesen:
elszámolható: 400.000 Ft

ebből

PKAB/688/2019.

Nyírségi
Kerékpárosok
Sportegyesülete

megfe le lő

adatlapok
csato lva:

2019. július 20-án
megrendezésre keri.i l ő V4
Special Series
Vásárosnamény- Nyíregyháza

500.000,-

- informatikai és

számlák,
bankszámlakivonat
ok, kiadási
pénztárbizonylatok

~
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adóigazolás

PKAB/689/2019.

Nyírségi
Kerékpárosok
Sportegyesiilete

m egfe le l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

PKAB/6810/2019.

Denevér
Barlangkutató
és
Szabadidősport

Egyesület

m egfe le l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

(UCI Europtour 1.2
kategóriájú) nemz etközi
kerékpáros ve rseny re ndezési
költségeire.
Reklám, marketing
tevékenység, engedélyek,
verseny lebonyolítás.

20 19. május 18-án a
Városnapok keretében
megre ndezni kívánt
Nyíregyháza Nagydíj
Krité rium ( utánpótlás, amatőr
és nemzetközi ve rsenyzők
futamai) kerékpárverseny
költségeire .

20 19. április 13-án
megrendezni kívánt
Tömegrajtos Csapat és Szenior
Hosszútávú OB rendezési
költségeire.
600 fős re ndezvény 2
versenytípus

sportágspecifikus kiadások,
marketing
(légi filmezés)

3.220.720 Ft
Összesen:
eb bő l elszámolható: 500.000 Ft
500.000,-

- Szállás
- Étkezés

575.845 Ft
Összesen:
ebből elszámolható: 500.000 Ft
500.000,-

záradékolva és
hitelesítve

számlák,
bankszámlakivonat
ok, kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

- D íjazás, jutalmazás (érmek)
- E ll e nőrző bírói díj
- Térképkészítési díj
- ldőmérőre nd szer bérlése

számlák,
bankszámlaki vonat
o k, kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

845.070 Ft
Összesen:
elszámolható: 500.000 Ft
350.000,- Jutalmazás (serleg)
- Eszközbeszerzés (póló)
- Térképnyomtatás
- Térképkészítés

számlák,
bankszámlakivonat
ok, kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és

ebből

PKAB/6811/2019.

Denevér
Barlangkutató
és
Sza badidősport

E!!vesület

m egfe le l ő

adatla pok
csato lva:
adóigazolás

II . Nyíregyháza Kupa 3
fo rdulós Rövidtávú
Tájékozódás i Futó Verseny
(augusztus 3 1- szeptember 1)
kö 1tségei re.

2
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számú Előterjesztéshez
hite lesítve

PKAB/6812/209.

Denevér
Barla ngkutató
és
Szaba didős port

Egyesület

PKAB/6817/20 19.

Nyíregyházi
Kosárlabdá t

megfele l ő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

m egfe le l ő

adatlapok

Szere tő k

Közhasznú
Spor tegyesülete

PKAB/6821120 19.

Flexi Team
Aerobik Klu b

VI. Denevér Tra il-0 és Pre-0
Országos Bajnokság (október
18-20.) költségeire.

csato lva:
adóigazolás

megfe lelő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

20 19. szeptember 7-én
megrendezni kívánt Országos
Szenior Kosárlabda rendezési
költségeire.

Október 5-6-án megrendezni
kívá nt O rszágos Aerobik
Magyar Kupa 1II . fordulójának
rendezési kö ltségeire,
e l sőso rban a Continental Aréna
2 napos bérleti díjára.

Összesen:
353.549 Ft
e bből elszámolható: 350.000 Ft
150.000,- Jutalmazás
- Térképnyomtatás
- Térképkészítés
- Frissítő ita lok
- Egyéb kis összegű kö ltségek
(pohár, lami náló fó lia, papír)

Összesen:
151.920 Ft
ebbő l elszámolha tó: 150.000 Ft
400.000,- Terembérlet
- Sátorbérlet
- Rendezési költségek

Összesen:
465.100 Ft
ebb ől elszámolható: 400.000 Ft
635 .000 Ft
- Terembérlet

Összesen:
635.000 Ft
eb bő l elszámolható: 635.000 Ft

számlák,
bankszámlakivonat
ok, kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve
Egyéb költségek
elszá molhatósági
fel tételének
ki egészítésével
számlák,
bankszámlakivonat
ok, kiadási
pénztárbizony latok
záradékol va és
hitelesítve

számlák,
bankszámlakivonat
ok, kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

3

c4
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POLGÁRMESTERI KABINET

M EGYEi JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-S44i FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ügyiratszám: PKAB/ 9CJ l / iJJIJ> ·
Ügyin téző: Horváth Tímea

Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz az Egyéb támogatások keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos
döntésre

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei jogú Város jelenleg hatályos 11/2 019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei jogú Város sportjáró l és s portfinanszírozási re ndszeréről tartalmazza a
s porttá mogatáso k terén adott ö nkormányzati támogatások e lszámolásá nak e l őírásait.

A beszámolók beküldési határidejeko r (2019. ja nuár 31.) az érvényben l évő városi s portre ndelet,
vala mint a tá m ogatottakkal megkötött támogatási sze rző dése k alapjá n tájékoztatás céljábó l az a lábbi
dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeniük:
2019. évre vonatkozó támogatásról szóló pénzügyi összesítő elszámolás és szakmai beszámoló,
s portszervezetek esetén 30 napnál nem régebbi hivata los igazolások a köztartozásokról,
a támogatás fe lhasználását igazoló számlá k záradékkal ellá tott hitelesített m ásolata, va lamint a
kifizetés té nyét igazoló bankszámla ki vo nat illetve kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolata.
A beérkezett elszámolások nagy m ennyiségére való tekintettel és a kapott támogatások átláthatósága
é rdekében összefoglaló táblázatot készítettünk, melyeket e l őterjesztésü nk 1. sz. melléklete ta rta lmaz.

Ké rjük a Tisztelt Bizottságot e l őterjesztésünk határozat-tervezete alapján a beszámolók elfogadásához
ka pcso lódó döntés meghozata lá ra.

Nyíregyháza, 2020. március 04.

Üdvözlette 1:

//r
Kósa Árpád
kabin e tvezető

WWW.NYIREGYHAZA.HU

(b

N y

R E G Y H Á Z A

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

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... /2 020. (111.05.) számú
h a t á r o z a t -t e r v e z e t e
az Egyéb támogatások keretre kapott 2019. évi támogatások elszámolásaival kapcsolatos
döntésről

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(X Il. 20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

elfogadta a határozat melléklete alapján az Egyéb támogatások keretre kapott 2019. évi támogatások
e lszámo lását.

Nyíregyháza, 2020. március 05.

dr. Rákóczi Ildikó

a Bizottság elnöke
A határozatot kapják:

1./ címzetes

Főjegyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra

4./ Irattár
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l. sz. melléklet a

PKAB/ .~~ „.1.. .12020. számú Előterj esztésh ez

Ügyiratszám

Támogatott neve

PKAB/16011201 9.

Visual Plusz Bt.

Elszámolás
megfelelése a
formai
követelményeknek

Támogatásként kapott
összeg felhasználásának
célja és a támogatás által
elért eredmények

Támogatásként kapott összeg és a
felhasználás területei

M egjegyzés

m egfe l e l ő

20 19. évi Spo11 Evkönyv
kö ltségeire.
19. alkalommal került
kiadásra

Támogatásként kapott összeg: 400.000,-

számlák,
bankszámla ki vonatok,
kiadási
pé nztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

- szerkesztés, tördelés

Összesen:
elszámolható:

e bbő l

PKAB/1602/2019.

Móricz DSE

m eg fe le lő

adatlapok
csatolva:
adóigazolás

XXVI. Nemzetközi
Móricz Röplabda Torna
megrendezésére, 2019. év
versenyek felkészülés
költségeire
Tornán rr. helyezés

Támogatásként kapott összeg: 600.000,- Szállás
- Étkezés

Összesen:
ebbő l elszámolható:
PKAB/1603/20 19.

PKAB/1604/2019.

Tóth Dalma

megfelel ő

adatlapok

P ál Robin

m eg fe le lő

adatlapok

Edzési és válogatott
kerettagsággal járó
kiadásainak fedezésére.
20 18/20 19. baj noki szezon
Magyar Kupa 1. hely, 2.
hely
Magyar Nemzeti
Válogatott Universiade 4.
hely
20 19. évi versenyek
kö 1tségeire.
MASZ fp. verseny
hármasugrás 1. hely,
Magyar Bajnokság
hármasugrás 2. hely,

400.000 Ft
400.000 Ft

szám lák,
bankszámlakivonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékai va és
hitelesítve

608.399 Ft
600.000 Ft

Támogatásként kapott összeg: 400.000,-

számlák záradé kolva

- Sportruházat
- Sportszolgáltatás

Összesen:
elszámolható:

ebből

402.682 Ft
400.000 Ft

Támogatásként kapott összeg: 180.000,-

Sporteszköz
Sportruházat
Szállás
Étkezés

számlák,
bankszámla ki vonatok,
záradékolva és
hitelesítve

I. sz. melléklet a

PKAB/1606/20 19.

PKAB/1607/20 19.

P KAB/.:~.::L.12020. számú Előterjesztéshez

SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Sakkszövetség

Kölcsey Ferenc
Gimnázium
Diáksport
Egyesülete

m egfe l e l ő

adatlapok
csatolva:
adó igazolás

m egfele lő

adatlapok
csato lva:
adóigazolás

távolugrás 4. hely,
Budapest Bajnokság
hám1asugrás 4. hely,
M efob hármasugrás 1.
hely, M agyar Szuper Liga
Döntő 2. he ly,
Csapatbajnokság 2. hely
XXXVIII. NyírségVIDOR Sakkfesztivál
kiadásainak fedezését
szolgá lja.
20 19. augusztus 22-26.
között került
megrendezésre 123
sakkozó részvételével
Nemzetközi Kö lcsey
Kupa, Strandkézi labda
Torna és „NB II Junior
baj nokok Tornája"
kiadásainak fedezését
szolgálja.
Kölcsey-Sportcentrum
K upa 1. és 2. helyezés,
Junior Bajnokok Torna 3.
hely, Kö lcsey Kupa 2. hely

- Utazás
- Tápl á l ék kiegész ítők

Összesen:
180.127 Ft
ebből elszámolható:
180.000 Ft
Támogatásként kapott összeg: 700.000,- Személy i jel legű ki fizetések
- Egyéb szolgáltatási kiadások

Összesen:
703.818 Ft
elszámolható:
700.000 Ft
Támogatásként kapott összeg: 300.000,-

számlák, kifizetési
jegyzékek,
bankszámla ki vonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

ebből

- Sportszer
- Étkezés
- Utazás

Összesen:
ebből elszámolható:

számla záradékolva
számlák,
bankszámlakivonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hitelesítve

301.500 Ft
300.000 Ft
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NYÍREGYHÁZA

POLGÁRMESTERI KABINET

M EGYEi JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ ~00 · ~ /J..DW
Ügyintéző : Horváth Tímea

Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Truck Race Promotion Kft. részére nyújtott 2019. évi támogatás elszámolásával kapcsolatos
döntésre

Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága 83/ 2019.
(Xl.19.) számú határozatában döntött a Truck Race Promotion Kft. r észére a 2019. évi Rally Hungary- II.
Nyíregyháza Rally utófinanszírozás keretben törté nő támogatásáról.
A Kft-vel megkötött támogatási szerződés előírásai alapján a Támogatott 2020. január 31-ig az alábbi
dokumentumok megküldésével számol be a támogatás felhasználásról :
pénzügyi összesítő elszámolás és szakmai beszámoló,
30 napnál nem régebbi hivatalos igazolás a köztartozásokra vonatkozóan,
a támogatás felhasználását igazoló számlá k, valamint a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat
záradékkal ellátott hitelesített másolata.
A Támogatott

elszámolási kötelezettségén ek
előterjesztésünk l. sz. melléklete tartalmazza.

eleget

tett,

melynek

összefoglaló

táb lázatát

Kérjük a Tisztelt Bizottságot előterjesztésünk határozat-tervezete alapján az elszámolás elfogadásához
kapcsolódó döntés meghozatalára.

Nyíregyháza, 2020. március 04.

Üdvözlettel:

~(
Kósa Árpád
kabinetvezető
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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

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... / 2020. (111.05.) számú
h a t á r o z a t -t e r v e z e t e
a Truck Race Promotion Kft. részér e nyújtott 2019. évi támogatás elszámolásával kapcsolatos
döntésről

A Bizottság

az e l ő terjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 1 1.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következ ő hatá rozatot hozta:

elfogadta a határozat melléklete alapján a Truck Race Promotion Kft. részére nyújtott 2019. évi
támogatás elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. március 05 .

dr. Rákóczi Ildikó

a Bizottság elnöke
A határozatot kapják:

1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
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1. számú m elléklet a PKAB/.1.00.~ ..\./2020. sz. Előterjesztés h ez
Ügyiratszám

Támogatott
neve

Elszámolás
megfelelése a
formai
követelményeknek

Igényelt összeg
felhasználásának célja
E redmén y

2019-ben kapott önkormányzati
sportcélú támogatás összege.

PKAB/2501/2019.

Truck Race
Promotion Kft.

Megfe le l ő

A támogatás a 20 19.
november 8-10. között
megrendezett Rally
llungary-Il. Nyíregyháza
R ally fo rdulójának a
kö ltségeinek a fedezését
szolgálta.

A támogatás összege: 15.000.000,-

adatlapok
csato lva:
adó igazolás

Megjegyzés

A támogatás felhasználása

- Személyi je llegű kö ltségek
(sportszakmai személyzet,
versenyigazgatói fe ladatok)
- Szállás
- Egyéb szolgáltatási kiadások
(plasztikkártya nyomtatás, térkép és
magazin nyomtatás, online
marketing, sportszakmai
lebonyolítás)

száml ák,
bankszámlakivonatok,
kiadási
pénztárbizonylatok
záradékolva és
hi telesítve

Összesen:
17.635.3 13Ft
ebből elszámolható: 15.000.000 Ft

..:>

POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/37-23/ 2020.
Ügyintéző : Hornyák Enikő
Előterj esztés

- a Szociális, Egészségügyi és Spor t Bizottsághoz 2020. évi Egyéb versenysport keretre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos d öntésr e
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyű l ésén ek Nyíregyháza Megyei jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszerérő l szóló 11/2019. (IV.26.) önkormá nyzati rendelete alapjá n az országos
bajnokság e lső, második vagy harmadik osztályában szerep l ő, egyéni spo rtágak esetén az országos
sportági szakszövetség, sportszövetség versenyrendszeré ben szere pl ő sportol ókat versenyeztető
sportszervezete k 2020. évi támogatása érdekében a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 1/202 0.
(I.08.) számú határozatában dö ntött az Egyéb versenysport 2020. évi támogatása címen pályázat
kiírásáról.
A pályázati fe lhívás 2020. január 8-án megjelent a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon, valamint a
Nyíregyházi Na pló 2020. január 17-i szá mában. A benyújtás határideje 2020. február 6-a volt.
A Pályázati felhívás értelmében kizárólag a pályázati ada tlapon benyújtott és hiá nytalanul kitöltött és a
kö telezően csatolandó dokumentumokkal és nyilatkozatokkal ellátott pályázatok kerülhetnek
elbírálásra. Hiá nypótlásra egyszer volt lehetőség.
Elbírálásnál megha tározó szempontok:
- utá npótlás-nevelés esetén az utá npótláskorú sportolók száma, a leigazolt és a versenyeztetett
sportolók száma, az elért eredményesség, a válogatott verse nyző k száma, valamint a versenyeztetés
mennyisége és min ősége,
- versenysport esetén a bajnokság besorolása, a hazai és nemzetközi e redmé nyesség, a válogatott
sportolók száma, az igazolt sportolók száma és azon belül az utá npótlás-korúak száma, a támogatás és a
saját bevétel a rá nya, hazai és ne mzetközi mérkőzések/ ve rsenyek száma, a sportági tradíciók (ala kulás
éve) és nézettség (n ézőszám), valamint a sportág szerepe a város hírnevének növelésében.
- csapatsportágak esetén azonos sportágaknál a magasabb bajnoki osztályban versenyző csapat
támogatható.
A pályázatokkal kapcsola tos döntés meghozatala a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés
meghozatalát segítve, a beérkezett 22 db pályázatot az e l őterjesztés mellékle tében megtalálható
táblázatban összesítettük, mely elkészítésében a Bizottság S tagjából álló munkabizottság is részt vett.
A felosztásra javaso lt tá mogatás i összeg Nyíregyháza MjV Közgyűl ése által elfogadott 2 020. évi
költségvetési rendelet Spo rt célfeladatainak Egyéb versenysport tá mogatása e l ő irányza tán l évő
16.500.000,- Ft terhére rendelkezésre áll.
A pályázatokat a nagy mennyiségre való tekintettel ne m töltöttük fel, a bizottsági ülésen megteki nth etők.
Kérjük a tisztelt Bizottságot
döntés meghozatalára.

előte rj esztésü nk

határozat-tervezete alapján a pályázatokkal kapcsola tos

Nyíregyháza, 2020-03-04

REGYHÁ ZA
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NYÍREGYHÁZA
M EGYEi 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@NYI REGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... /2020. (111.05 .) számú
ha t á r o z a t-t e r v e z e te
2020. évi Egyéb versenysport keretre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésről

A Bizottság

az előterj esztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Sze rvezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
mellékl et 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta :
támogatja a határozat melléklete alapján az Egyéb versenysport támogatása keretre beérkezett
pá lyázatokat.

Nyíregyháza, 20 20. 03. 05 .

dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:

1./ cím zetes Főj egyző
2./ Szabolcs-Szatmá r-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
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1. számú me ll éklet a PKAB/37-23/2020. számú

e l ő terjesztéshez

Egyéb versenysport: 16.500.000,Ügyiratszám

PKAB/371/2020.

Kérelmező

neve

Nyíregyházi
Extrém BMX
Egyesület

Igényelt összeg felhasználásának
Kérelemben
támogatásként célja, költségterv
igényelt
összeg
2.100.000,-

BMX sportágban versenyző
felkészülési és versenyeztetési
költségeire, a spo rtág
né pszerűsítése érdekében
bemutató k és toborzás kiadásaira,
a BMX park bérleti díjára, elemek
bővítésé re:

PKAB/372/2020.

Tai-Qi Boxing
Harcművészeti

SE

900.000,-

- anyagköltség, készletbeszerzés
300.000,- bérleti díjak 150.000,- szállás, utazás 300.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadások 550.000,- egyéb szolgá ltatási kiadások
1.000.000,Ö: 2.100.000,Saját/egyéb forrás terhére :
500.000,Kung-fu és kempo sportágakban az
egyesület fe lkészülési és
versenyeztetési kiadásainak
megsegítésére.
- bérleti díjak 170.000,- szállás, utazás 35 0.000,- egyéb dologi kiadások 380.000,Ö: 900.000,Saját/egyéb forrás terhére:
300.000,-

A

felhasználásban
érintettek száma

20 fő
/ utánpótlás korú
6 fő
(3 szakember)

2019-ben kapott
önkormányzati
sportcélú
támogatás
összee:e
300.000,-

Támogatás
javasolt
összege,
megjegyzés

400.000,-

400.000,-

400.000,-

versenyek 60-80150 fő
bemutatók 30006000 néző

50 fő
/ utánpótlás korú
32 fő
(5 szakember)

._

1. szám ú melléklet a PKAB/37-23/2020. szá mú e löterjesztéshe
2.200.000,-

3/2 020.

Nyíregyházi
Te ke Klub

PKAB/37-

Dávid Sport Club

300.000,-

PKAB/37-

4/2020.

PKAB/37-

5/2020.

Női

Asztalitenisz
Club
Nyíregyháza

3.840.000,-

A Szuperligába visszajutott, ifjúsági
és serdülő teke csapat m ű ködési
kiadásainak támogatása.
- anyagköltség, készletbeszerzés
560.000,- bérleti díjak 500.000,- szállás, utazás 60 0.000,- étkezés 200.000,- egyéb dologi kiadáso k 300.000,- egyéb szolgáltatási ki adások
40.000,Ö: 2.200.000,Saját/egyéb forrás te rhére:
2.200.000,Ökölvívás és sa kk sportágakban
felmerülő utá npótlás- neveléshez
kapcsolód felkészítési és
ve rsenyeztetési kiadások fedezésér.
- szállás, utazás 180.000,- étkezés 120.000,Ö: 300.000,Saját/egyéb forrás terhére:
50.000,Extra Ligában induló, nagyrészt
utá npótláskorú s portolókkal
ve rsenyző női asztalite nisz csapat
versenyeztetési és fe lkészülési
költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés
2.340.000,- bérl eti díjak 400.000,- szállás, utazás 200.000,- étkezés 200.000,- egyéb dologi kiadások 300.000,- ee:véb szo lgáltatási kiadások

40 fő
/ utá npótlás korú
12 fő
(2 szakember)

800.000,- és
400.000,- Ft, azaz
összesen
1.2 00 .000,-

1.200 .00 0,-

80

200.000,-

200.000,-

1.000.000,- és
400.000,-, azaz
összesen
1.400.000,-

1.400.000,-

fő/utánpótlásko rú

60 fő
(4 szakember)

72

fő

/ utánpótlás korú
66 fő
(4 szakember)
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1. számú mell ék let a PKAB/37-23/2020. számú

e l őte 1j esztéshez

PKAB/3 76/2020.

Nyíregyházi
Egyetemi
Sportegyesüle t

1.500.000,-

PKAB/ 377 /2020.

Nyíregyházi
Kosársuli
Utánpótlás
Kosárlabda
Egyesület

14.900.350,-

200.000,Ö: 3.840.000,Saját/egyéb forrás terhére :
2.400.000,11 szakosztály verse nyző in e k
edzés i feltétel einek és nemzeti,
megyei, egyetemi, főiskolai és
egyéb bajnokságokon való
részvételének megsegítése.
- szállás, utazás 600.000,- étkezés 200.000,- egyéb dologi kiadások 200.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
500.000,Ö: 1.500.000,Amatő r NB-1 /8 bajnokságban
sze re p l ő csapat és 27 egyéb
utánpótlás csapat műkö dtetési
költségeire, valamint a Tao
keretében nem elszámolható
költségekre.
- bérköltség, egyéb személyi je ll egű
kifizetések 3.265.000,- munkaadót terh elő járulékok és
szocho. 620.350,- anyagköltség, készletbeszerzés
3.115.000,- bérleti díjak 1.200.000,- szá llás, utazás 1.800.000,- étkezés 500.000,- egyéb dologi kiadások 2.800.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
1.600.000,Ö: 14.900.350,Saiát/eJNéb forrás terhére :

1000 fő
/ utánpótlás korü
1000 fő
(12 szakember)

600.000,-

700.000,-

262 fő/
utánpótláskorú
262 fő
(13 szakember)

1.000.000,- Ft a
Kiemelt egyé ni és
csapatsportágak
keret terh ére

2.000.000,-

3

1. számú mel lék let a PKAB/37-23/2020. számú

PKAB/37-

8/2020.

Nyírsport

5.461.0 00,-

Természetvédő

és Sport
Egyesület

PKAB/37-

9/2020.

NECC
Nyíregyházi

1.763.500,-

Asztaliteniszező
Szabadidős

Egyesület

PKAB/37-

Nyíret?Vházi

1.152.625,-

e lőterj esztéshez

120.177.382,Birkózó szakosztály éves működési
költségeire.
- bérkö ltség, egyéb személyi je llegű
kifizetések 840.000,- munkaad ót terh e lő járuléko k és
szocho. 200.000,- anyagköltség, készletbeszerzés
2.4 71.000,- bé rleti díja k 600.000,- szállás, utazás 600.000,- étkezés 200.000,- egyéb dologi kiadások 300 .000,- egyéb szolgáltatási kiadások
250.000,Ö: 5.461.000,NB 111 -ban és megyei bajnokságban
ve rse nyző csapa tok
felkészítési és versenyeztetés i,
utánpótlás korli gyerekek
diákolimpiai és a s portág
n épszerűsítés i költségeire:
- bé rköltség, egyéb személyi jellegű
kifize tések 382.500,- munkaadót terhelő járulékok és
szocho. 45.000,- a nyagköltség, készletbeszerzés
630.000,- bé rleti díjak 65 0.000,- egyéb dologi kiadások 56.000,Ö: 1.763.500,Saját/egyéb fo rrás terhére:
707.000,Az egyesület utá npótlás korú

48 fő/
utánpótlás korli
38 fő
(1 sza kember)

6 00 .000,-

600.000,-

42 fő
/ utá npótlás korú
15 fő
(1 szakember)

225.000,-

30 0.000,-

114 fő

750.000,-

750.000,4

1. számú mell éklet a PKAB/37-23/2020. számú elöterjesztéshe
versenyzőinek

10/2 020.

Polgári Lövész
Egyesület

PKAB/3711/2020.

ViniBike
Kerékpáros
Sportegyesület

800.000,-

PKAB/3712/2020.

Nyíregyházi
Nyíri Fészek Ulti
Egyesület

355.000,-

o rszágos
bajnokságban való eredményes
szerepl és költségeire:
- bérköltség, egyéb személyi jellegű
kifizetések 215.000,- munkaadót terhelő járulékok és
szocho. 37.625,- anyagköltség, készletbeszerzés
400.000,- száll ás, utazás 200.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadások 100.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
100.000,Ö: 1.152.625,Saját/egyéb forrás terhére:
505.250,Országúti kerékpá r, triatlon és
cyclocross sportágakban való
versenyeztetés költségeire.
- egyéb dologi kiadások (nevezés)
800.000,A Magyar Ulti Szövetség által
szervezett országos és regionális
versenyeken való részvétel,
valamint helyi versenyek
szervezési költségeire.
- bérleti díjak 80.000,- szállás, utazás 113.200,- étkezés 70.000,-egyéb dologi kiadások 95.000,Ö: 355.000,Saját/egyéb forrás terhére 51.900,-

/ utánpótlás korú
84 fő
(2 sza kember)

54 fő
/ utánpótlás korú
4 fő
(4 szakember)

0,- nem pályáztak
ezen keretre

300.000,-

32 fő
/ utánpó tlás korú
0 fő
(5 szakember)

0,- nem pályáztak
ezen keretre

300.000,-

5

1. számú melléklet a PKAB/37-23/2020. számú elöterjesztéshe

PKAB/3713/2020.

Apáczai Iskolai
Közhasznú
Sportegyesület

730.000,-

PKAB/37 14//2020.

Nyírségi
Kerékpárosok
Sportegyesülete

50 0.000,-

PKAB/3715/2020.

KeletMagyarországi
TDSE Fudoshin
DOJO

1.000.000,-

PKAB/3716/2020.

SPIRIT

1.540.000,-

Harcművészeti
Szabadidősport

és Kulturális
Közhasznú
El!Vesület

1. osztá lyú Junior Ultimate Nemzeti Támogatásban
Bajnokságban U15 korcsoportban
érintettek száma:
Mixed kategóriában versenyző
17 fő
csapa t költségeire.
- szállás, utazás 650.000,- étkezés 80.000,Ö: 730.000,Országúti kerékpár sportágba n
44 fő
hazai és nemzetközi versenyekre
/utánpótlás korú
való felkészítés és versenyeztetés
15 fő
költségeire.
(4 szakember)
- egyéb szolgáltatási kiadások
500.000,Ö: 50 0.000,Sajá t/egyéb forrás terhére
10.585.000,Magyar bajnokságo n, diák
102 fő
olimpiá n, EB-n és VB-n való
/ utánpótlás korú
részvételhez kapcsolódó
29 fő
versenyeztetési és fe lkészülési
(3 szakember)
költségekre.
e bb ő l a fudoshin
- a nyagköltség, készletbeszerzés
dojo szakág 26
500.000,fős/22
- szállás, utazás 300.000,utánpótláskorú
- egyéb dologi kiadások 200.000,Ö: 1.000.000,Saját/egyéb forrás terhére
1.800.000,Az egyesület utánpótlás korú
95 fő
versenyzőinek Kung-fu sportágban
/utánpótlás korú
a szövetség hivatalos és
35 fő
ne mzetközi ve rsenyeken való
(4 szakember)
részvételé re, vala mint a székhely
működési fennta rtási költségeire.

0,- nem pályázta k
ezen keretre

200.000,-

450.000,-

500.0 00,-

2 00.000,-

250.000,-

400.000,-

400.000,-

6

1. számú mellékl et a PKAB/37-23/2020. számú e l ő terjesztésbe

PKAB/3717 /2020.

Magyar Mediball
Egyesület

2.599.000,-

PKAB/37 18//2 020.

Nyíregyháza
Tigers Amerikai
Football Club
Egyesület

3.000.000,-

- a nyagköltség, készletb eszerzés
495.000,- egyéb dologi kiadások 1.045.000,Ö: 1.540.000,Saját/egyéb forrás terhére
700.000,Az egyesület által megszervezni
kívánt Ill. Kikelt Kupa, XVII. és
XVIII. Országos Mediball Bajnokság
szervezési kö ltségeire, va lamint a
Kínában megrendezés re kerü lő VBon való részvétel költségeire:
- anyagköltség, készletbeszerzés
287.000,- bérleti díjak 360.000,- szállás, utazás 1.320.000,- étkezés 150.000,- egyéb dologi kiadások 500.000,- egyéb szolgáltatási kiadáso k
132.000,Ö: 2.599.000,Saját/egyéb forrás terhére
1.150.000,DIV. 1. feln őtt és Ul 9-es junior
csapat fe lkészülési és versenyzési
fe lszereléseinek és a sportág
népszerűsítésén ek kö ltségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
720.000,- bérleti díjak 470.000,- egyéb dologi kiadások 81 0.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
1.000.000,Ö: 3.000.000,Saját/egyéb forrás terhére

85 fő
/ utánpótlás korú
43 fő
(4 szakember)

300.000,-

300.000,-

60 fő (20 fő
utánpótlás korú)
4 szakember

2.000.000,-

2.000.000,-

7

1. számú melléklet a PKAB/37-23/2020. számú

938.000,-

19/ 2020.

Flexi Team
Aerobic Klub

PKAB/37-

Kölcsey DSE

1.8 00.000,-

PKAB/ 37 -

20/2020.

PKAB/37-

21 // 20 20.

Denevér
Barlangkutató

és
Szabadidősport

E1?Vesület

1.000.000,-

e l őterjesztéshez

3.000.000,Az egyesü let fe lkészülési és hazai
és kü lföldi versenyeztetési
kiadásai nak megsegítésére.
- bérköltség, egyéb személyi j ellegű
kifizetések 200.000,- munkaadót terhelő járulékok és
szocho. 38.000,- bérleti díja k 300.000,- szállás, utazás 150.000,- egyéb dologi kiadások 250.000,Ö: 938.000,Saját/egyéb forrás terhére
1.143.700,NB II -es ifjúsági n ő i bajnokság,
nemzetközi tornán és diákolimpián
va ló részvétel, valamint Tao önrész
kiadásaira.
- anyagköltség, készletbeszerzés
500.000,- bérleti díjak 400.000,- szállás, utazás 450.000,- egyéb dologi kiadások 150.000,- étkezés 200.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
100.000,Ö: 1.800.000,Saját/egyéb fo rrás terhére
5.541.800,Tájékozódási és Tra il-0
versenyekre való felkészü lés és a
sportág népsze rűsítésé nek
költségeire.
- szállás, utazás 400.000,-

70 fő
/ utánpótlás korú
70 fő
(3
szakember)2.00

600.000,-

600.000,-

Támoga tásban
érintett tagok
száma 220 fő (up.
korúak)

2.000.000,-

1.000.000,-

Kiemelt egyéni és
csapatsportágak
keret terhére

4 szakember

42 fő/ 35 fő
utánpótlás korú
(6 szakember)

150.000,-

250. 000,-

8

1. számú mell éklet a PKAB/37-23/2020. számú

PKAB/37-

Spartacus Torna

22/2020.

Club Kft.

3.500.000,-

el őterjesztéshe

- étkezés 110.000,- egyéb dologi kiadások 300.000,- egyéb szolgáltatási ki adások
200.000,Ö: 1.000.000,Az egyesület fe lkészülés i és
versenyeztetési kiadásainak
megsegítésére.
- bérköltség, egyéb személyi jellegű
kifizetések 500.000,- anyagköltség, készletbeszerzés
1.700.000,- szállás, utazás 500.000,- étkezés 200.000,- egyéb dologi kiadások 600.000,Ö: 3.500.000,Saját/egyéb fo rrás terhére
1.60 0.000,-

130 fő
/ utánpótlás korú
130 fő
(3 szakember)

700.000,-

700.000,-

Elosztásra javasolva : 14.750.000,Tartalék: 1. 750.000,-

Sportrendelet: Az egyéb versenysport keret terhére azo n szervezetek részesülhetn ek támogatásban, amelyek az országos bajnokság els ő, vagy második
vonalában szerepelnek, egyéni sportágak közül pedig azok a sportszervezetek, amelyek országos sportági szakszövetség, sportszövetség
versenyrendszerében szerep l ő sportolókat foglalkoztatnak.
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POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311.041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/55-10/ 2020.
Ügyintéző : Hornyák Enikő
El őterj esztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz 2020. évi Paras por t, fogyatékosok sportja keret re beérkezett pályázatokkal kapcsolatos
döntésre
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei jogú Város sportjá ról és
sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete alapján para és
fogyatékos s portolókat verse nyeztető, parasport rendezvényeket, valamint szabadidős tevékenységeket
szervező sportszervezetek 2020. évi támogatása érdekében a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
2/2020. (1.08.) számú határozatában döntött a Parasport, fogyatékosok s portj a 2020. évi támogatása
címen pályázat kiírásáról.
A pályázati fe lhívás 2020. január 8-án megjelent a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon, valamint a
Nyíregyházi Napló 2020. január 17-i szám ában. A benyújtás határideje 2020. február 6-a volt.
A Pályázati felhívás értelm ében kizárólag a pályázati a datlapon be nyújtott és hiá nytala nul kitöltött és a
kö te lezően csatolandó d okument umokkal és nyilatkozatokkal e llátott pályázatok kerülhetnek
elbírálásra. Hiánypótlásra egyszer volt lehetőség.
Elbírálásnál meghatározó szempont:
- versenysport esetén a taglétszám, az utánpótláskorú/ leigazolt és versenyeztetett/ válogatott
sportolók száma, az elért eredm ényesség, valamint a versenyeztetés me nnyisége és minősége.
- fogyatéko s diáksport és szabadidősport működési támoga tása esetén a tá m ogatás ban érintettek
száma, versenyek/foglalkozások száma, besorolása
- re ndezvénytámogatás esetén a rendezvények száma, besorolásuk és a rendezvények résztvevő
sportol ók és n ézők száma)
A pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatala a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés
meghozatalát segítve, a beérkezett 9 db pályázatot az e l ő te rjesztés mellé kletében megta lálható
tá blázatban összesítettük, m ely e lkészítésébe n a Bizottság S tagjából á lló munkabizottság is részt vett.
A felosztás ra javasolt támogatási összeg Nyíregyháza MJV Közgyű l ése á ltal elfogadott 202 0. évi
költségvetési rende let Sport célfe ladatainak Parasport, fogyatékosok s portja e l ő irá nyzatá n l évő
2.200.000,- Ft terhére rendelkezésre áll.
A pályázatokat a nagy mennyiségre való tekintettel ne m töltöttük fel, a bizottsági ülésen megtekinthetők.
Ké rjük a tisztelt Bizottságot
d öntés meghozatalára.

e l ő te rj esztés ünk

határozat-tervezete alapján a pályázato kkal kapcsolatos

Nyíregyháza, 2020-03-04

) ,{
Kósa Árpád
kabin etvezető
AZA.HU
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N Y Í R E G Y H Á Z A

POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... /2 020. (111.05.) számú
h a t á r o za t -t e r ve ze t e
2020. évi Parasport, fogyatékosok sportja keretre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos
döntésről

A Bizottság

az e l őterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.20.) önkormá nyzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
támogatja a határozat melléklete alapján a Parasport, fogyatékosok sportja támogatása keretre
beérkezett pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. 03. 05.

dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1./ címzetes

Főjegyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra

4./ Irattár
WWW.NYIREGYHAZA.HU

,~)

\_ ../

NYÍREGYHÁZA

1. számú melléklet a PKAB/ 55- 10/2020. számú

e l ő terjesztés h ez

Parasport, fogyatékosok sportja: 2.200.000,Kérelemben
támogatásként
igényelt
összeg

Igényelt összeg felhasználásának
célja, költségterv

Támogatásban
érintettek
száma

Vakok és
Gyengénlátók
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete

657.500,-

Egyesületi tagok
száma 415 fő
- támogatásban
érintettek szá ma
17 0 fő
(jóga és erdei
séta 10-15 fő,
buszos
kirándulás 45 fő)

250.000,-

25 0.000,-

Vit-Active
Mozgás és
Lendület
Sportegyesület

99 0.000,-

Az egyesület által szervezni kívánt 4
erdei séta, 2 buszos kirándulás
gyalogtúrával, 10 jóga és családi na p
költségeinek a támogatása.
- bérköltség és egyéb személyi j e llegű
kifizetések 195.000,- anyagköltség, készletbeszerzés
100.000,- szállás, utazás 190.500,- étkezés 152.000,- egyéb szo lgáltatási kiadáso k
20.000,Ö: 657.500,Az egyesület által szervezett
rehabilitációs, tartásjavító tornák,
kutyasétáltatás, közös séták,
csö rgő l abda játék, nordic walking
tú rák és táncház költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
400.000,- bérleti díj 60.000,- szá llás, utazás 100.000,- étkezés 120.000,- egyéb dologi kiadás 120.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
190.000,Ö: 990.000,-

Egyesületi tagok
száma 50 fő
- támogatásban
éri ntettek száma
30 fő
- programokba
bevont személyek
száma: 5-50 fő

0,tartalmi ok miatt
elutasításra
került

220.000,-

Ügyiratszám

Kérelmező

PKAB/551/2020.

PKAB/552/2020.

neve

2019-ben
kapott
önkormányzati
sportcélú
támogatás

Támogatás
javasolt
összege,
megjegyzés

össze~e

1. számú mellék let a PKAB/55- 10/2020. számú
PKAB/553/2020.

Fiatal
Fogyatékkal
Élők Otthonáért
Egyesület

7 00.000,-

PKAB/55 4/2020.

ViniBike
Kerékpáros
Egyesület

450.000,-

PKAB/555/2020.

Rejtett Kincsek
Down Egyesület

460.000,-

e l őterjesztés hez

Az egyesület által szervezett
„Hé tpróbásak leszünk"
programsorozat (2 kajak kenu és
vizes próba, 1 gyalogtúra,
csö rgő l abda bajnokság, ké th etente
torna és mozgásfej lesztés)
költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés
231.000,- bérleti díj 140.000,- szá llás, utazás 170.000,- étkezés 117.500,- egyéb dologi kiadás 20.000,- egyéb szolgáltatási ki adások
21.5 00,Ö: 700.000,Saiá t/egvéb fo rrás terhére 20.000,A MSOSZ Kölyök Spo rtolók
versenyire való felkész ítés és
részvétel költségei re.
- szá llás, utazás 250.000,- étkezés 50.000,- egyéb dologi kiadások 100.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
50.000,Ö: 450.000,Heti re ndszerességgel CsodaSportoló
foglalkozások, 2 alkalommal a MSOSZ
Kölyök Sportolók versenyprogramján
való részvétel költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés
260.000,- szállás, utazás 80. 000,- egyéb szo lgá ltatási kiadások
1 20.000,-

Egyesületi tagok
száma 15 fő
- támogatásban
érintettek száma
42 fő
- programokba
bevont személyek
száma: 50 fő

0nem pályáztak
korábban

150.000,-

Egyesületi tagok
száma 54 fő
- támogatásban
érintettek szá ma
8 fő

0,nem pályáztak
ezen keretre

220.000,-

Egyesületi tagok
száma 40 fő
- tá mogatásban
érintettek száma

0nem pályáztak
korábban

250.000,-

I

I

16fő

2

1. számú mellék let a PKA B/55- 10/2020. számú

PKAB/556/2020.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület

9 0.000,-

PKAB/557 /2020.

Denevér
Barlangkutató
és

5 00.000,-

Szabadidősport

Egyesület

e l ő te rj esztéshe

Ö: 460.000,Fogyatékos gye rmekek szá mára 3
fordulós játékos versenysorozat
költségeire.
- anyagköltség, készletbesze rzés
70.000,- egyéb dologi kiadások 20.000,Ö: 90.000,Trai-0 Kupa és Trail-0 Országos
Váltóbajnokság rendezési és a
felkészülés érdeké ben edzőtábo r
költségeire.
- szállás, utazás 200.000,- étkezés 50.000,- egyéb dologi kiadások 250.000,Ö: 5 00.000,-

Egyesületi tagok
száma 114 fő
- támogatásban
érintettek száma
105 fő

0,
nem pályáztak
ezen keretre

90.000,-

Egyesületi tagok
száma 42 fő
- támogatásban
éri ntettek száma
42 fő
versenyen

0,nem pályáztak
ezen keretre

220.000,-

Egyesületi tagok
száma 15 fő
- támogatásban
éri ntettek száma
15 fő

350.000,-

350.000,-

Egyesü leti tagok
száma: 1250 fő
- támogatásban
érintettek száma
900 fő

450.000,-

450.000,-

résztvevők

száma: 100 és 50
fő

PKAB/558/2020.

Fehérbot
Sportegyesület

1.959.000,-

PKAB/559/2020.

SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Fogyatékos
Sportolók

473.000,-

Vakfoci és csörgőlabda spo rtágakban
szabadidős és versenysport
biztosítása, spo rtág n épsze rű sítése
érdekében toborzó rendezvények
költségeire.
- szállás, utazás 220.000,- étkezés 550.000,- egyéb dologi kiadások 495.000,- egyéb szolgáltatási ki adások
330.000,Ö: 1.595.000,A Szövetség működ ési költségeire, a
s peciális szakiskolás diákok országos
bajnokságár való utazás, a fiatal és a
fe lnő tt fogyatékos s portolók
parasport és szabadid őspo rt

3

9

1. számú melléklet a PKAB/55-10/2020 . számú
Szövetsége

e lőte rj esztésh ez

versenyeinek támogatására,
úszásoktatás finanszírozására.
- bérköltség, egyéb személyi j e ll egű
kifi zetések 60.000,- anyagköltség, készletbeszerzés
183.000,- szállás, utazás 110.000,- étkezés 60.000,- egyéb dologi kiadások 40.000,- egyéb szo lgá ltatási kiadások
20.000,Ö: 4 73.000,Saját/egyéb forrás terhére: 325.000,-

Elosztásra javasolva: 2.2 00.000,Tartal ék: 0.-
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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

Ügyiratszám: PKAB/42-34/ 2020.
Ügyintéző: Hornyák Enikő
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz 2020. évi NYVDSE és iskolai diáksport támogatása keretre beérkezett pályázatokkal
kapcsolatos döntésre

Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendel ete alapján iskolai
diáksport fe ladatokat e llátó iskolai sportkörök és diáksport egyesületek támogatása érdekében a
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 6/2020. (I.08.) számú határozatában döntött az NYVDSE és
iskolai diáksport 2020. évi támogatása címen pályázat kiírásáról.
A pályázati felhívás 2020. január 8-án megjelent a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon, valamint a
Nyíregyházi Napló 2020. január 17-i számában. A benyújtás határideje 2020. febru ár 6-a volt.
A Pályázati felhívás értelmé ben kizárólag a pályázati adatlapon benyújtott és hiá nyta lanul kitöltött és a
kötelezően csatolandó dokumentumokkal és nyilatkozatokkal ellátott pályázatok kerü lhetnek
elbírálásra. Hiánypótlásra egyszer volt l ehetőség.
Elbírálásnál meghatározó szempont:
Az intézmény tanulói létszámához viszonyítottan minél több diákot megmozgató, minél színesebb és
változatosabb, a városi sport terén az összefogást elősegítő feladatokat tartalmazó pályázatok e l ő nybe n
részesülne k. A támogatási összeg meghatározásánál szempont: a 2018/2019-es tanévben végzett
s porttevékenység (iskolai spo rtkörök száma, iskolában rendezett sportversenyek száma, más iskolák
sportrendezvényein való részvétel), diákolimpiai részvétel és eredmények, városi rendezvényeken való
aktivitás.
A megítélt támogatási összeg felhasználása az a lábbi megoszlás ban történhet:
- maximum 30% sporteszközök, s portfelszerelések vásárlása;
- maximum 20% működ ési költségek (személyi és adminisztrációs költségek),
- minimum 50% sportversenyek szervezésével, azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások (utazás,
szállás, étkezés, nevezés, díjazás, játékvezetői díjak)
A pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatala a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés
meghozatalát segítve, a beérkezett 33 db pályázatot az el őterjesztés mell ékle tében megtalálható
táblázatban összesítettük, mely elkészítésébe n a Bizottság S tagjából álló munkabizottság is részt vett.
A felosztásra javasolt támogatási összeg Nyíregyháza MJV Közgyűl ése által elfogadott 2020. évi
költségvetési rendelet Sport célfeladatainak NYVDSE és iskolai diáksport támogatása előirányzatán l évő
28.000.000,- Ft terhére rendelkezésre áll.
A pályázatokat a nagy mennyiségre való tekintettel ne m töltöttük fel, a bizottsági ülésen megtekinthetők.

WWW,NYIREGYHAZA.HU
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POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311·041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERI HIVATALA

Kérjük a tisztelt Bizottságot
döntés meghozatalára.

előterjesztésünk

határozat-tervezete alapján a pályázatokkal kapcsolatos

Nyíregyháza, 2020-03-04

(
Kósa Árpád
kabinetvezető
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHAZA, 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
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
„./2 020 . (III. 5.) számú
h a t á r o z a t -t e r v e z e t e
2020. évi NYVDSE és iskolai diáksport támogatása keretre beérkezett p á lyázatokkal
kapcsolatos döntésről

A Bizottság

az e l őte rj esztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019 .(XIl.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
támogatja a határozat melléklete alapján az NYVDSE és iskolai diáksport támogatása keretre beérkezett
pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. 03. 05.

dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
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1. sz. melléklet a PKAB/42-34/2020. szá mú
' k sport támogatása: 28.000.000.- F
Ügyirat szám Pá lyázó neve

E lőte rj esztés hez

Igé nyelt összeg

2019-be n ka pott önkormá nyzati
sportcélú tá mogat ás összege

Felhaszná lás célja, költségte rv

PKAB/ 4 21/2 0 20.

VIKO Alapítvány

Be m József Ált.
IskolaGá rdonyi Géza
Tagintézmény

PKAB/ 42 2/2020.

Lippai János

3 iskolai sportkör működési és
versenyeztetési költségeire, házi versenyek,
iskolai sportnapok és egészségnap
szervezésére:
- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- szállás, utazás 380.000,- étkezési kö ltségek SS.OOO,- egyéb dologi kiadáso k 210.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 71.000,Ö: 1.016.000,1.006.340,- Ft

helyi sportkör: 3 (70-80 fő)
term észetjárás: 2-3 alkalom/év
s portnapok: S csa ládi, egészség és sportnap

Sportkörök műkö dés i, versenyek részvételi
és sza ba did ős rendezvények költségeire.
- munkaadókat terhelő járulékok és
szocho.12.000,- anyagköltség, készletbeszerzés 6S8.340,- szállás, utazás 60.000,- étkezés 80.000,- egyéb dologi kiadás 76.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 120.000,Ö: 1.006.340,1.31 S.1 2S,- Ft

helyi sportkör: 3 és 1 új (20-40 fő)
házi versenyek (atlétika, labdarúgás,
asztalitenisz, sportlövészet sportágakban
úszásoktatás heti 1 alkalommal lS-20

3SO. OOO,-

Pontrendsze r: 2024 pont

2SO.OOO,-

2SO.OOO,-

M ezőgazdasági

Szakgimnázium és
Szakközép Iskola

PKAB/ 4 23/2020.

1.016.000,- Ft

Tevéke nység
2019-ben elért eredményessé~
3SO.OOO,-

Támogat ás
javasolt
összege,
m egjegyzés

Wesselényi
Diáksport
Egyesület

S szakosztály működés i és versenyeztetési,
12-lS db saját verseny, sza bad i d ős

fő/csop.
szaba did ős

tevékenység: túra szervezése. 2
s portnap, 1 öregdiák találkozó
Pontrendszer: nem küldött beszámolót.
6SO.OOO,Egyesü leti tagok száma: 600 fő
támogatásba n érintett 300 fő)

6SO.OOO,(ebbő l

1. sz. melléklet a PKAB/42-34/2020. számú

PKAB/ 42 4/2020.

Nyíregyházi
Tankerületi
Központ
Nyíregyházi
Művészeti

Szakgimnázium

PKAB/ 42 5/2020.

Kodály Zoltán
Általános Iskola
DSE

Előterjesztéshez

spo rtrend ezvények, Wesselényi Ku pa és
Wesselényi- hét szervezési költségeire:
- bérköltség, egyéb j e llegű kifizetések
350.000,- munkaadókat te rhelő járulékok és
szocho.55.125,- anyagköltség, készletbeszerzés 210.000,- szá llás, utazás 300.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadás 50.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 250.000,Ö: 1.315.125,Saját/egyéb fo rrás terhére 523.625,471.750,- Ft
2017-ben bevezetett jógaoktatás és
eszközbesze rzés költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 221.750,- egyéb szolgá ltatás költségei 25 0.000,Ö: 471.750,-

1.050.000,- Ft.
Úszó és triatlon szakcsoportok
működésén ek támogatására, „Szívügyem az
egészségem" szabadidő s nap,
házibajno kságok, s portversenyeken való
részvétel, korcso lyabérlés költségeire:
- anyagköltség, készletbeszerzés 150.000,- bérleti díjak 600.000,- szállás, utazás 100.000,-

helyi sportkör: 8 (4 szakosztály, 25-50 fő)
diákolimpiai versenyeztetés 6 s portágban
helyi sportverseny: 5 (30-40- 60 fő)
más versenyeken való részvétel: 18
Pontrendszer:
Szakközépiskolák 1. hely (5639 pont)

250.000,-

250.000,-

helyi sportkör: 1 (jógaoktatás 4 hónapig
heti 2 ó rában 33 főve l)
diákolimpia: 1 sportágban
helyi sportverseny: 1 diáks port nap (200 fő)
más verseny: ügyességi vetélke d ő 40 fővel
városi: 1 (15 fő)
szaba didős: íjászati nap teljes iskolai
részvétellel
Pontrendszer: nem küldött beszámolót.
55 0.000,-

550.000,-

helyi sportkör: 4 sportágban
diákolimpiai versenyeztetés 11 sportágba n
országos (3 arany, 1 ezüst, 1 bronz)
helyi s portversenyek szervezése 10
sportágban
sza badid ős rendezvényeik: szívügyem az
Egészségem, kerékpáros és vízi túrák,

2

1. sz. melléklet a PKAB/42-34/2020. számú E l őte rjesztés hez

PKAB/42 6/2 020.

Nyíregyhá zi Városi
Diáksport
Egyesület

- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadás 50.000,Ö: 1.050.000,Saját/eg-yéb forrás terhére 2.000.000,9.500.000,1-VI. korcsoportos városi di ákolimpiai
versenyek szervezési, országos dö n tőbe
jutott csapatok étkezési, diáksport
események (Városi Diáksport Nap,
Sportgála, sza b a did ős diáksport
rendezvények.) szervezési költségeire és az
iskolai eredm ényességi pontrendszer

Pontrendszer : Ill. hely (4910 pont)

9. 000.000-

9.000.000,-

11 sportágban vá rosi diákolimpiai verseny
lebonyolítása, helyi diáksport rendezvények
(Aréna Tusa, Sportgála) szervezésében
részvétel, országos d ö ntőb e jutott
csa pato k/versenyző k étkezési kö ltségeinek
fe dezése,.

műkö dtetésé re .

PKAB/ 42 7 /2 0 20.

Kertvárosi
Általános Iskola
DSE

- bérköltség, egyéb jellegű kifizetések
300.000,- munkaadókat te rh elő járulékok és
szocho.100.000,- anyagköltség, készletbeszerzés 1.900.000,- étkezés 3.500.000,- egyéb dologi kiadás 1.600.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 2.1 00.000,Ö: 9.500.000,1.000.000,- Ft
6 szakcsoport m űködési és versenyeztetési
kiadásaira, szab a did ős tevékenység
lebonyolítási és versenyeken való részvétel,
korcsolyázás és sporttáborok (nyári és téli)
költségeire:
- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- szá llás, utazás 350.000,- étkezés 40.000,- egyéb do logi kiadás 110.000,- egyéb szo lgáltatási kiadások 200.000,-

600.000,-

600.000,-

helyi sportkör: 6 szakcsoport és 2 NYVSC
szakosztály
diákolimpiai versenyeztetés 4 sportágban
6 helyi sportverseny szervezése
más verseny: 7 (100 fő)
4 városi nagyrendezvé nyen akt ív részvétel
(legaktívabb iskola díja)
sza ba did ős : 3 (25 0-350-420 fő)
Pontrendszer : 3140 po nt (IV.)

3
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PKAB/ 428/2020.

PKAB/ 429/2020.

Vasvári Diáksport
Egyesület

„Gyermekeinkért

Előterjesztéshez

Ö: 1.000.000,Sa já t/egyéb fo rrás terhé re 80.000,2.350.000,-

Sportkörök műkö dés i és versenyeztetési
kiadásaira, di á kna p, Vasváris na p versenyei,
turisztikai, vízi, e dző és sí tá bo r költsége ire,
valamint az idé n 100 éves intézmény
jubile umi sportrendezvényeire.
- bé rköltség, egyéb j e ll egű kifizetések
480.000,- munkaadó ka t te rh e l ő já rulékok és
szocho.100.000,- a nyagköltség, készletbeszerzés 500.000,- bé rleti díja k 50.000,- szállás, utazás 700.000,- étkezés 400.000,- egyé b dologi kiadás 200.000,- egyé b szolgá lta tási kiadások 200.000,Ö: 2.350.000,9 00.000,-

1.400.000,-

1.400.000,-

helyi sportkör: 6 (10-3 0 fő)
diákolimpia versenyezte tés 10 s portágban
(10 o rszágos, 4 a ra ny, 4 b ro nz)
helyi sportverseny: diá kna po n 12 órás
labda r úgás, vasváris na pokon a ma tő r torna
3 s portágban, tá borok: bringa, vízi, í és
turisztikai
Pontre ndszer: 14360 pont

5 50.000,-

55 0.000,-

16" Alapítvány
Szőlőskerti

Angol

Kéttannyelvű

Tagintézmény

Az iskola és a kollégium ta nulói számára
sportkörök működtetése, sportversenyek és
szab adi dős spo rttevékenységek szervezése,
versenyeztetés, Sző l ős kerti Na pok,
Koll égiumi Megye i Asztalite nisz verseny,
városi és egyéb sportesemé nyeken való
részvé tel költségeine k tá mogatása.
- a nyagköltség, készletbeszerzés 337.000,- szállás, utazás 158.000,- étkezés 210.000,- egyéb dologi kiadás 160.000,- egyéb szolgálta tási kiadások 35.000,Ö: 900.000,-

Diákolimpiai versenyeztetés 10 alkalommal
20-96 főve l.
Sző l őske rti Napok keretébe n 4 spo rtágban,
Megyei Kollégi umi Asztalite nisz Ve rseny
szervezése.
Heti 2 alkalommal szaba did ős
sportfoglalkozások tartása 9 spo rtágba n.
Ovi-suli sportdélután, ko rcsolyázás
30-40 fővel ke rékpár és gyalogtúra/
vá ndo rtábor szervezése legalább 2
alkalommal.
Pontrendszer : 12 01 pont (II. hely)

4
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PKAB/ 42 10/2020.

Nyíregyházi
Tankerületi
Központ
Nyíregyházi Móricz
Zsigmond
Általános Iskola Vécsey Károly
Tagintézménye

PKAB/ 42 11/2020.

PKAB/ 4212 /2 020.

Bárczi Diáksport
Közhasznú
Egyesület

Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Széchenyi István

Előterjesztéshez

Saját/egyéb forrás terhé re 415 .000,3 06.710,-

400.000,-

1 sportszakkör műkö dés i és verse nyeztetési
költségeire, házibajnokságok, Olimpi ai
Ve télke d ő, Vécsey Kupa és Miku lás futás
rendezésére, tá rgyi fe ltételek támogatására:
- anyagköltség, készletbeszerzés 87.950,- szállás, utazás 115.000,- étkezés 24.280,- egyéb dologi kiadás 66.480,- egyéb szo lgáltatási kiadások 13.000,Ö: 3 06 .71 0,690.000,-

helyi spo rtkör: 1 (108 főve l) és további 3
sportág szövetségi program keretébe n
d iákolimpiai versenyeztetés 1 sportágban
helyi sportve rseny: 5 (90 fő)
más verseny: 15 (115 fő) és az Olimpiai
ve té lkedő 4 forduló, 8 csapat, 48 tanuló
városi: Bringanapon 50 fő
szabadid ős : 3

Há trányos h elyzetű, é rtelm ileg és
tanulásban a kadályozott tanulók diá ks port
felkészítési, ve rsenyeztetési és sza ba did ős
tevékenységének, táboroztatásána k
költségeire.
- munkaadót terhe l ő járulékok és szocho.
20. 000,- anyagköltség, készle tbeszerzés 160.000,- szállás, utazás 130.000,- étkezés 80.000,- egyéb dologi kiadás 6 0.000,- egyéb szolgálta tási kiadások 240.000,Ö: 690.000,Saiát/e!!Véb forrás terhére 75.000,1.032.500,-

helyi sportkör: 7 (50-60 fő)
diákolimpia: FODISZ (15-25 fővel, országos
6 a rany, 2 ezüst, 5 bronz)
háziversenyek, tanár-d iák meccsek 50-80

6 sportcsoport működési és versenyeztetési
költségeire, saját nagyrendezvények,
házibajnokságok, diá knapi

Pontrendsze r: Ill. hely (1028 pont)
300.000,-

300.000,-

400.000,-

főve l

Pontrendszer: ne m küld ött beszámolót.

500.000,-

500.000,-

helyi s portkör: 6 (8-40 fő)
diá kolimpia: 7 (1-10 fő, 3 országos)

5

l. sz. melléklet a PKAB/42-34/2020. számú
Közgazdasági,
Informatikai
Szakközépiskolája
és Kollégiuma

PKAB/ 42 13/2020.

Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Bánki Donát
Műszaki

Középiskolája é s
Kollégiuma

PKAB/ 4214/2020.

Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Inczédy György
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája
és Kollégiuma

Előterjesztés h ez

sportrendezvények, Széchenyi kupák,
öregdiák kosárgá la, korcsolyázás,
úszásoktatás, városi és egyéb
rend ezvényeken való részvétel költségeire:
- bérköltség, egyéb személyi j e llegű
kifizetések 120.000,- munkaadókat terhe l ő járulékok és szocho.
21.000,- anyagköltség, készletbeszerzés 207.000,- bérl eti díjak 95.0 00,- szállás, utazás 120.000,- étkezés 150.000,- egyéb dologi kiadás 169.500,- egyéb szo lgáltatási kiadások 150.000,Ö: 1.032.500,1.000.000,-

Pontrendszer: 23 69 pont (III. hely)

500.000,helyi spo rtkör: 10 (92 fő)
diákolimpia: 4 (10-22 fő)
helyi spo rtverseny: 3 (104- 200
más verseny: 7 (10-24 fő)
szabadidős: 2 (42-370 fő)

450.000,-

Iskolai sportkörök működési és
versenyeztetési költségeire, háziverseny és
kupák, túrák szervezésére, diákolimpiai,
városi, szakiskolai és egyéb
sportrendezvényeken va ló részvétel
költségeire:
- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- egyéb dologi kiadás 700.000,Ö: 1.000.000,1.050.000,-

450.000,-

Sportkörök működési és versenyeztetési
költségeire, saját re ndezésű versenyek
szervezésére, diákversenyen való indulás
kiadásaira, meghívásos versenyen való
részvétel költségeire:
- anyagköltség, készletbeszerzés 380.000,- szállás, utazás 430.000,-

helyi sportkör: 5 (10-20 fő)
diáko limpia: 6 (1 országos)
helyi sportverse ny: házibajnokságok, saját
kupa: Inczédy és Mikulás
más verseny: 2 (13 és 6 csapat)
városi: 3 (6-55 fő)
szabadidős: -

fő)

Pontrendszer: 1805 pont

450.000,-

6

l . sz. melléklet a PKAB/42-34/2020. szá mú

Előterjesztéshez

- étkezés 40.000,- egyéb dologi kiadás 200.000,- egyéb szolgálta tási kiadások 20.000,Ö: 1.070.000,-

PKAB/ 4215/2020.

Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Benes László
Szakközépiskolája

PKAB/ 4216/2020.

PKAB/ 42 17 /2020.

Apáczai Iskolai
Sport Egyesület

Krúdy Sport
Alapítvány
Nyíregyházi Krúdy
Gyula Gimnázium

Pontrendsze r: 709 pont

300.000,Iskolai sportkörök
működési és versenyeztetési költségeire,
háziversenyek, Be nes nap re ndezésére és
egyéb sportrendezvényeken való részvéte l
költségeire:
- a nyagköltség, készletbeszerzés 100.000,- étkezés 50.000,- egyéb dologi kiadás 170.000,- egyéb szolgá ltatási kiadások 30.000,Ö: 350.000,65 0.000,-

3 00.000,-

helyi sportkör: 4
diá kolimpia 2
Háziverse nyek, Benes-na p, SZODSE és fa irplay kupa, megyei sportnap, kosárla bda
jamboree,
Pontrendszer: 422 pont

5 00.000,-

Kosárlabdaedzések és versenyeztetés,
egyéb szakosztályok (frizbi, tájfutás,
aerobik) költségeire:
- a nyagköltség, készletbeszerzés 150.000,- szállás, utazás 60.000,- étkezés 140.000,- egyéb dologi kiadás 150.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 150.000,Ö: 650.000,1. 7 60.000,-

helyi sportkö r: 5 (120 fő)
diá kolimpi ai ve rsenyeztetés (kosárlabdában
országos dö ntőkig, frizbibe n ne mzetközi
versenyen is)
saját tornák: 3

3 sportkör működ és i és 10 sportág
versenyeztetési költsége ire,
házibajnokságok, Krúdy Kupa és Krúdy Fest
szervezésére:
- anyagköltség, készletbeszerzés 600.000,-

helyi sportkör: 3 (20-60 fő)
diá kolimpiai versenyeztetés országos
szintig kosá rlabda, sakk, atlétika,
tollaslabda sportágakban
egész napos házibajnokság

500.000,-

Pontrendszer: 1. hely 11438 pont

600.000,-

600.000,-
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1. sz. melléklet a PKAB/42-34/2020. számú

PKAB/ 4218/2020.

PKAB/ 4219/2020.

E lőterjesztéshez

Bem DSE

- bérleti díjak 550.000,- szá llás, utazás 240.000,- étkezés 200.000,- egyéb dologi kiadás 120.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 50.000,Ö: 1.760.000,8 00.000,-

ÉVISZ DSE

2 s portcso port műkö dés i és versenyeztetési
kiadásaira és szaba did ős programok,
házibajn okságok, versenyek, rendezvénye k
költségeire:
- anyagköltség, készletbeszerzés 240.000,- szállás, utazás 220.000,- étkezés 180.000,- egyéb dologi kiadás 160.000,Ö: 800.000,Saiát/eizvéb forrás terhére 100.000,2.840.000,
Felkészülési és versenyeztetési kiadásokra,
sport és kö rnyezetvédelmi
programo k, túrák és 50. jubileumi
Kosárlabda Gála költségeire:
- bérköltség, egyéb személyi j e ll egű
kifizetések 220.000,- anyagköltség, készletbeszerzés 1.270.000,- bérleti díjak 50.000,- szállás, utazás 400.000,- étkezés 300.000,- egyéb dologi kiadás 200.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 400.000,Ö: 2.840.000,Saját/egyéb forrás terhére 430.000,sza badid ős

Pontrendszer: 1. hely (8226 pont)

700.000,-

650.000,-

helyi sportkör : 3 (50-120 fő)
di ákolimpiai versenyeztetésben 2 országos
családi sportnap, ovis versengés,
tű z h a rcverse ny, házibajnokság
Pontrendszer: 46 33 pont

55 0.000,-

500.000,-

helyi sportkör: 8 (12-1 20 fő)
diákolimpiai versenyeztetés -8 országos
horgászve rseny, vízi tábor, sítábor,
gyalogtúra és verébtábor
saját kupák 2

Pontrendszer: 1756 pont
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l . sz. melléklet a PKA B/42-34/2020. számú
PKAB/ 4220/2020.

PKAB/ 4 221/2020.

PKAB/ 4 222/2020.

Zelk Zoltán
Diáksport
Egyesület

Móricz DSE

Móra Ferenc
Általános Is kola
Diáks port
Egyesüle t

El őterj esztés h ez

1.250.000,-

700.000,-

7 sportág versenyeztetési költségeire, 2
nagyverseny, házibajnokságok, OVI-Suli
bajnokság, családi és egészségnap
szervezésére:
- anyagköltség, készletbeszerzés 370.000,- szá llás, utazás 200.000,- étkezés 80.000,- egyéb dologi kiadás 150.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 450.000,Ö: 1.250.000,1.468.200,-

helyi sportkör: 6 (6-110 fő)
diákolimpiai versenyeztetés 5 sportágban- 3
országos, 2 arany, 2 ezüst
helyi sportverseny: 5 (50-1 70 fő)
más verseny: 6 (2-50 fő)
városi: 4 (70-464 fő)
szabadidős: korcsolyázás (220 fő)

Saját szakosztályok és 3 külsős sportág
működés i és versenyeztetési költségeire,
tömegsport foglalkozáso kra, sportnapok és
egészséghét szervezésére:
- anyagköltség, készletbeszerzés 405.400,- szállás, utazás 706.800,- étkezés 125.000,- egyéb dologi kiadás 56.000,- egyéb szo lgáltatási kiadások 175.000,Ö: 1.468.200,882.300.6 sportkör működési és versenyeztetési
kiadásaira, szabadidős tevékenységek
lebonyolítási és versenyeken való részvétel
költségeire:
- bérköltség, egyéb személyi jellegű
kifizetések 160.000,- munkaadókat terh elő járu lékok és szocho.
25.200,- anyagköltség, készletbeszerzés 124.600,-

700.000,-

Pontrendszer: II. hely (5186 pont)
550.000,-

55 0.000,-

helyi sportkör: 3 (18-50-105 fő)
diákolimpiai versenyeztetés 3 sportágban- 2
országos, 1 arany
városi sza badid ős: 4 esemény
Pontrendszer: 1. hely (5456 pont)

550.000,-

500.000,-

helyi sportkör: 6 (15-30 fő)
diáko limpiai versenyeztetés 6 sportágba n
Sportdélután, Móra Kupa, Sakk Fezstivál és
Év sportlövésze versenyek szervezése
Egyéb versenyen való részvétel: 2
Pontrendszer: 1641 pont
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1. sz. melléklet a PKAB/42-34/2020. számú

PKAB/4223/2020.

PKAB/ 4224/2020.

Nyíregyházi
Evangélikus
Kossuth Lajos
Gimnázium DSE

„Sipkay Jövőjéért"
Alapítvány
SzC Sipkay Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari
Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája,
és Kollégiuma

PKAB/ 4226/2020.

„Az orosi
iskolásokért"
Alapítvány -

Előterjesztéshez

- szállás, utazás 200. 000,- étkezés 30.000,- egyéb dologi kiadás 327.5 0 0,- egyéb szolgá ltatási kiadások 15.000,Ö: 882.300,480.000,-

350.000,-

Diákolimpiai és egyéb versenyeztetés,
Szabo lcs-Szatmár-Bereg megyei bringás
vándortábor ke rékpártúra, ökome nikus
labdarúgó torna, házibajnokságok, családi
nap, he gyi túra, sítábor költségeire:
- a nyagköltség, készletbeszerzés 50.000,- szállás, utazás 380.000,- é tkezés 25.000,- egyéb dologi kiad ás 25 .000,Ö: 480.000,92 0.000,-

helyi s portkör : 3 (45 fő)
diákolimpia i versenyeztetés 9 sportágban
(60 fő)
he lyi s portverseny: 3 s portágban (115 fő)
5 más versenye n való részvétel

Is kolai s portcsoportok működési és
ve rsenyeztetési kiadásaira, szakgimnázi umi
versenyek költségeire, Sipkay Kupa,
házibajnokságok, sportnapok szervezésére:
- bérköltség és egyéb személyi j ellegű
kifizetések 120.000,- a nyagköltség, készletbeszerzés 260.000,- szállás, utazás 300.000,- étkezés 70.000,- egyéb dologi kiadás 30.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 140.000,Ö: 920.000,444.600,-

helyi sportkör: 4 (11-23 fő)
diákolimpia i versenyeztetés 10 s portágban
helyi versenyek: Sipkay hét, Egészségnap,
Parasport nap,
egyéb versenyek, városi és szabadidős
rendezvények 8

Házibajnokságok, családi orogra mok,

helyi s portkör: 4

35 0.000,-

Pontrendszer: 1600 pont

600.000,-

600.000,-

Pontrendszer: II. hely (4225 pont)

250.0 00,-

250 .000,-
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1. sz. melléklet a PKAB/42-34/2020. számú

Be m József Ált.
Iskola
Herman Ottó
Tagintézmény

PKAB/ 42 26/2020.

Arany DSE

E lőte rjesztés h ez

korcsolyázás, ovi-suli bajnokság,
egészségna pi sportrendezvény, Sa kk palota,
játékos vízi vetélked ő, gyalog-és
kerékpártúra, ko rcsolyázás költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 234.600,- szállás, utazás 120.000,- étkezés 30.000,- egyéb dologi kiadás 40.000,- egyéb szo lgáltatási kiadáso k 20.000,Ö: 444.600,Saját/egyéb fo rrás terhére: 20.000,1.480.00 0,Sportkörök műkö dési , versenyeztetés és
rendezvények kö ltségeire:
- Bérköltség, egyéb személyi j e ll egű
kifi zetések 296.000,- anyagköltség, készletbeszerzés 444.000,- szállás, utazás 200.000,- étkezés 540.000,Ö: 1.480.000,Saját/egyéb fo r rás terhére: 20 0.000,-

PKAB/ 4 227 / 20 20.

Bethle n Gábor
Gimnázium,
Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola

812.362,M ozgás fej l esztő eszközök besze rzésére,
valamint versenyeken való részvétel
költségeire:
- Bérköltség, egyéb személyi j ell egű
kifizetések 135.000,- munkaadókat te rh e l ő járu lékok és szocho.
21.262,- anyagköltség, készletbeszerzés 242.100,- szállás, utazás 297.0 00,-

helyi versenyek: 4
szaba di dős re nd ezvények:3

3 városi rend ezvényen va ló részvétel
Pontrendszer: nem küldött beszámolót.

700.000,-

700.000,-

helyi sportkör: 6 (35-2 00 fő)
diákolimpiai versenyeztetés 6 sportágban
(országos dö n tő kig)
Arany napok, Arany Kupa, 12 órás úszás,
Arany buborék ve té l ked ő, kerékpártúrák
Általános iskola:
Pontrendszer: II. hely (10729 pont)
Gimnázium:
Pontrendszer: II I. hely (4038 pont)
450.000,-

55 0.0 00,-

helyi sportkör: 1 (160 fő)
diákolimpiai versenyeztetés 6 sportágban, 1
országos arany és 1 bro nz
Bethlen Kupa, Sportnap szervezés,
Egyéb részvétel: 4
Pontrendszer: 1. hely (1859 pont)
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1. sz. melléklet a PKAB/42-34/2020. szá mú

PKAB/ 4228/2020.

Petőfi Sándor
Általános Iskola
DSE

E l őterjesztés h ez

- étkezés 72.000,- egyéb dologi ki adáso k 45.000,Ö: 812.362,Sa ját/e2vé b forrás terhé re: 90.263,960.000,Iskola i s po rtkörök m ű kö dési és
verse nyeztetési kia dásaira, háziversenyek,
szabadid ős tevé kenységek le bo nyolítási és
ve rse nye ken va ló részvétel költségeire:
- a nyagköltség, készletbesze rzés 310.000,- szá llás, utazás 500.000,- étkezés 50.000,- egyéb dologi kia dások 3 0.000,- egyéb szolgálta tási kiadások 70.000,Ö: 960.000,-

600.000,-

550.000,-

h ely i s po rtkör : 7 (2 0-8 0 fő)
diákolimpia i ve rsenyeztetés 2 s po rtágba n
sajá t sze rvezésű versenyek: 10 ( P ető fi kupa,
házibajno kságok. vá ltóve rseny
óvodásokka l)
város i és megyei versenyeke n való részvé tel
12
egyéb rendezvé ny: korcsolyázás, is kola i
s portnap és egészségna p, s po rtágvá lasztó
Po ntrendsze r: 1123 pont

PKAB/ 4229/2020.

Kölcsey Ferenc
Gimnázium DSE

1.000.000,-

650.000,-

6 szakosztá ly műkö dés i költségeire, 8
s p ortág diá kolimpia i és szövetségi
versenyeztetési költségeire, meghívásos
tornákon és 3 nemzet közi versenyen való
részvétel költségeire:
- Bérköltség, egyéb szem ély i je ll egű
kifizetése k 270.000,- munkaadókat te rhe l ő járuléko k és szocho.
54.000,- a nyagköltség, készletbeszerzés 250.000,- bérleti díjak 36.000,- s zá llás, utazás 90.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kia dás ok 120.000,- egyéb szolgá ltatási kiadások 80.000,-

helyi s po rtkö r: 6 (1 5-60 fő)
d iá kolimpia i versenyeztetés 8 s po rtágban
(1 országos)
egyéb: 3 házibajnokság, diáks portnap,
e urópai s po rt na p, autóme ntes na p,
é rzé ke nyítő ó rák, 2 Kölcsey Kupa,
korcsolyázás, s ítábor, nyári s po rttábo r,
kerékpártúrá k, S egyéb versenye n való
részvétel
Po ntrendszer: II. hely (5 022 pont)

6 00.000,-
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J. sz. melléklet a PKAB/42-34/2020. számú

PKAB/ 4230/2020.

PKAB/ 42 31/2020.

PKAB/ 4232/2020.

Kazi nczy Ferenc
Diáksport
Egyesület

Westsik Vilmos
Élelmiszeripari
Szakgimnázium és
Szakközépiskola

Nyíregyházi
Főiskola Eötvös
József Gyakorló
Általános Iskola és
Gimnázium
Diákegyesület

Előterjesztéshez

Ö: 1.000.000,Saját/ee:véb forrás terhére: 1.048.000,700.000,-

450.000,-

5 sportág működ ési és versenyeztetési
költségeire, szaba didős tevékenységek
kiadásaira :
- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- szállás, utazás 150.000,- étkezés 30.000,- egyéb dologi kiadások 100.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 120.000,Ö: 700.000,Sa ját/ee:véb forrás terhére: 80.000,932.000,-

szakcsoportok száma: 7 (12-50 fő)
diákolimpiai versenyeztetés 6 sportágban
helyi sportversenyek: Kazinczy Kupa, tanárdiák meccsek, házibajnokságok, is kolai
s portrendezvények: 7, ovis veté lkedő,
kerékpártúrák, korcsolyázás

4 sportcsoport működ és i és versenyeztetési
költségeire, saját rend ezésű
sportesemények, egyéb versenyeken és
rendezvényeke n való részvétel kiadásaira:
- anyagköltség, készletbesze rzés 262. 000,- bérleti díjak 50.000,- szá llás, utazás 350.000,- étkezés 150.000,- egyéb dologi kiadások 90.000,- egyéb szo lgáltatási ki adások 30.000,Ö: 932.000,1.2 02.000,-

helyi sportcso portok szá ma 4
diákolimpiai versenyeztetés 4 spo rtágban
helyi sportrendezvények: Westsik Napok,
Nemzetközi Westsik kupa, Westsik
Sporthét, tanár-diák meccsek,
go kartverseny, iskolai diáksport nap
egyéb rendezvényeken való részvétel: 5 más
iskolák versenye, 3 városi

Tömeg- sza ba did ő- és versenysport
tevékenységek, házi bajnokságok,
versenyeken való részvétel (Nyolcosztályos
gimnáziumok s portversenye) kiadásira.
- anyagköltség, készletbeszerzés 252.000,-

helyi sportkör : 7 (10-1 50 fő)
di ákolimpiai versenyeztetés 14 sportágban
más által szervezett versenyeken va ló
részvétel 4
szabadidős port: 4 évszak 4 túra,

400.000,-

Pontrendszer: 1110 pont

400.000,-

400.000,-

Pontrendszer: 400 pont
550.00,-

550.000,-
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1. sz. melléklet a PKAB/42-34/2020. számú

PKAB/ 4233/2 020.

„A tehetségért- a
Zrínyi ért"
Alapítvány

Zrínyi Ilona
Gimnázium

E l őterj esztés hez

- szállás, utazás 350.000,- étkezés 55 0.000,- egyéb dologi kiadások 50.000,Ö: 1.2 02.000,920.350,Szakosztályok működési és ve rsenyeztetési
költségeire és házibajnokságok
rendezésére:
- Bérköltség, egyéb személyi j ellegű
kifizetések 165.000,- munkaadókat terhelő járulékok és szocho.
31.350,- anyagköltség, készletbeszerzés 344.000,- szállás, utazás 100.000,- étkezés 200.000,- egyéb dologi kiadások 50.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 30.000,Ö: 920.350,-

kerékpártú rák, sítábor
Pontrendsze r: 1838 pont
55 0.000,-

550.0 00,-

helyi s portkör: 3 (10-35 fő)
diákolimpiai versenyeztetés 6 sportágban
(2 országos, 1 arany)
saját szervezés: házibajnokságok,
egészségnap, kerékpá rtúra, evezés
más által sze rvezett versenyeken való
részvétel: 5
Pontrendszer : 3981 pont

Elosztásra javasolva: 25.5 00.000,Tarta lé k: 2.500.000,-
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POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 544i FAX: +36 42 311.041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/36-2 4/ 2020.
Ügyintéző: Hornyák Enikő
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz 2020. évi Szabadidősport keretre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésre
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
s portfina nszírozási rendszerérő l szóló 11/2019. (lV.26.) önkormá nyzati rendelete a lapján Nyíregyháza
város polgárait érintő szabadidős sportolási le h e tőségek kia lakítása, biztosítása, valamint szabadidős
rendezvények megvalósításána k támogatása, a szabadidő haszn os eltöltésének népszerűsítése céljából
a Nyíregyházán m űködő szabadi ősport feladatokat ellátó egyesületek, sportszervezetek részére a 2020.
december 3L na pj áig megvalósuló működési és rendezvényszervezési költségek finanszírozása
érdekében a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 4/ 2020. (1.08.) számú határozatában döntött a
Szabadidős p ort 2020. évi támogatása címen pályázat kiírásáról.
A pályázati fe lhívás 2020. január 8-án megjelent a www.varoshaza.nyi regyhaza.hu oldalon, valamint a
Nyíregyházi Napló 2020. január 17-i számában. A benyújtás határi deje 2020. február 6-a volt.
A Pályázati felhívás értelmében kizárólag a pályázati adatlapon benyújtott és hiánytala nul kitöltött és a
köte l ezően csatolandó dokumentumokka l és nyila tkozatokkal ellátott pályázato k kerülhetnek
elbírálásra. Hiánypótlásra egyszer volt l eh etőség.
Elbírálás nál meghatározó szempont:
- a rendszeres fogl alkozásokon, illetve a megrendezni kívánt spo rtrendezvényeken

résztvevő k

száma.

A pá lyázatokkal kapcsolatos döntés meghozatala a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés
meghozatalát segítve, a beérkezett 23 db pályázatot az e l őte rj esztés mell ékletében megtalálha tó
táb lázatban összesítettük, me ly elkészítésében a Bizottság S tagjából áll ó munkabizottság is részt vett.
A felosztás ra javasolt támogatási összeg Nyíregyháza MJV Közgyűlése á ltal elfogadott 2020. évi
költségvetési re ndelet Sport célfeladatainak Szabadidős port tá mogatása e l őirányzatán lévő 8.000.000,Ft terhére rendelkezésre áll.
A pályázatokat a nagy mennyiségre való tekintettel ne m töltöttük fel, a bizottsági ülése n megte ki nth ető k.
Kérjük a tiszte lt Bizottságot
döntés meghozatalára.

e lő terjesztésünk

határozat-tervezete a lapján a pályázatokkal kapcsolatos

Nyíregyháza, 2020-03-04

Kósa Árpád
kab i netvezető

WWW.NYIREGYHAZA.HU

REGYHÁZA

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
Szociá lis, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... /2 020. (111.05.) számú
h a t á r o z a t -t e r v e z e t e
2020. évi Szabadidősport keretre beérkezett pályá zatokkal kapcsolatos döntésről

A Bizottság
az e l őte rj esztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatá ról szóló 26/2 019.(XIl.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
támogatja a ha tározat melléklete alapján a Szabadid ős p o rt támogatása keretre beérkezett pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. 03 . 05.

dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság e lnöke

A határozatot kapják:
1./ címzetes

Főj egyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabi net Sport Referatúra
4./ Irattár

WWW.NYIREGYHAZA.HU

(t_)
. 1.

Ny

REGYHÁ ZA

1. számú melléklet a PKAB/36-24/2020. számú
Szabadidősport:

8.000.000,-

Ügyiratszám

Kérelmező

PKAB/36-

1/2020.

PKAB/36-

2/2020.

elő terj esztéshez

neve

Kér ele mben
Igényelt összeg felhaszná lásának
tá mogatáské nt célja, költségterv
igényelt
összeg

Támogatásban
érintettek száma

Együtt a
Családért
Kulturális
Egyesület

500.000,-

Egyesületi tagok
száma: 50 fő
Rendezvényen
résztvevő k száma:
200 fő

Nyíri Honvéd
Egyesület

300.000,-

Augusztusban megrendezni kívánt
Jósavárosi Sportnap költségire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
70.000,- étkezés 30.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
400.000,Ö: 500.000,Saját/egyéb forrás terhére:
500.000,Az egyesület által szervezett és
mások által szervezett versenyek
(honvédelem, teke, lövészet,
horgászat, asztalitenisz,
tájékozódási futás) és városi
bajnokságban való nevezés
költségeire:
- anyagköltség, készletbeszerzés
10.000,- bérleti díj 80.000,- étkezés 20.000,- egyéb dologi kiadások 160.000,- egyéb szolgáltatási
kiadások30.000,Ö: 300.000,-

Egyesül eti tagok
száma 104 fő
1 5-8 0 fő/ verseny,
rendezvény

2019-ben
kapott
önkormányzati
sportcélú
támogatás
összege
0,nem pályáztak
korábban

Támogat ás
javasolt
összege,
m egjegyzés

200.000,-

220.000,-

250.000,-

.....

1. számú melléklet a PKAB/36-24/2020. számú
PKAB/363/2020.

A Gyermekekért,
a Fiatalokért és a
Családokért
Közhasznú
Egyesület

500.000,-

PKAB/654/2019.

Honvéd-Bottyán
Sport Egyesület

300.000,-

e l őterj esztéshez

2020. májusától havi 2 alkalommal
„Séta az egészségedért!"
programsorozat és 2 egészségnap
költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
100.000,- étkezés 100.000,egyéb szolgáltatás költségei
300.000,Ö: 500.000,Saját/egyéb forrás terhére
500.000,Az idén 50 éves egyesüle t
működési, az Országos Magyar
Tájfutó Bajnokságon való részvétel,
valamint az általuk szervezett
Tavasz Kupa, Nyírség Ősz Kupa
tájékozódási futó ve rsenyek,
Családi Nap és a Szilveszteri
Futónap, valamint 5 iskolában
tájfutó verseny rendezési
költségeire.
- anyagköltség, készletbesze rzés
80.000,- bérleti díj 35.000,- szállás, utazás 80.000,- étkezés 13.000,- egyéb dologi kiadások 70.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
20.000,Ö: 300.000,Saját/egyéb forrás terhé re
139.000,-

Egyesüle ti tagok
száma : 10 fő
Sportrendezvényen
résztvevő k száma
62 0 fő fő/alkalom

0,
nem pályáztak
korábban

350.000,-

Egyesületi tagok
száma 52 fő

200.000,-

270.000,-

100-1 20-150 fő/
verseny
iskolai ve rsenyek
450 fő

2
,_....,

1. számú me lléklet a PKAB/36-24/2020. számú
PKAB/365/2020.

Rozsrét IFI
Szabadidő

e l őterjesztéshe

300.000,-

Az egyesület által használt
Sportcentrum költségeire,
szabadidős rendezvények
(augusztus 20. Rozsréti Vigasságok,
isko lai sportnapok) támogatására,
nevezési díjakra.
- anyagköltség, készletbeszerzés
60.000,- bérleti díj 30.000,- egyéb dologi kiadások 170.000,- egyéb szo lgáltatási kiadások
40.000,Ö: 300.000,Saját/egyéb forrás terhére
250.000,-

Egyesü leti tagok
száma 20 fő.
Rozs rét
telepü lésrész
lakosai

300.000,-

300.000,-

Nyíregyháza város és
városkörnyéki asztalitenisz
gyermeknapi programsorozat
rendezési költségeire.
Anyagköltség, készletbeszerzés
175.000,Saját/ egyéb forrás terhére
100.000,VII. Húsvéti ping-pong verseny és
játékos sp ortvetélkedők
költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
27.000,- bérleti díjak 75.000,- egyéb dologi kiadások 48.000,Ö: 150.000,Sa ját/egyéb fo rrás terhére 72.000,Oroson heti egy alkalommal

Egyesü leti tagok
száma: 50 fő
Rendezvénye n
résztvevők száma:
130 fő

100.000,-

100.000,-

Egyesületi tagok
száma: 75 fő
Rendezvényen
résztvevők száma:
120 fő

100.000,-

100.000,-

Egyesü leti tagok

0,-

400.000,-

Sport

Egyesület

PKAB/366/2020.

Nyíregyházi
Asztalitenisz és
Tömegsport Club

175.000,-

PKAB/367/2020.

Női Asztalitenisz
Club
Nyíregyháza

150.000,-

PKAB/36-

Orosért Közé leti

640.000,-

3
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1. számú mellék let a PKAB/36-24/2020. számú
8/2020.

Egyesület

PKAB/369/2020.

„Gyermekeinkért
16" Alapítvány

1.220.000,-

PKAB/3610/2020.

Alvégesi
Nyugdíjas
Egyesület

260.000,-

e l őterje sztés hez

sportfoglalkozás biztosításának
(zumba, pilates) és egy
kerékpártúra költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
81.000,- bérleti díj 96.000,- szállás, utazás 48.000,- étkezés 57.000,- egyéb do logi kiadások 20.000,- egyéb szolgáltatások vásárlása
338.000,Ö: 640.000,Nyírszőlős város részen heti
rendszerességgel szabadid ős
sportolási lehetőség biztosításának
és 4 sport program
lebo nyolításának költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
140.000,- bérleti díj 100.000,- étkezés 300.000,- egyéb do logi kiadások 400.000,- egyéb szo lgáltatási kiadáso k
280.000,Ö: 1.220.000,Saját/egyéb forrás terhére
100.000,Heti rendszerességgel
sportfoglalkozás (tánc) és gyalogos
természetjárás költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
80.00 0,- szállás, utazás 130.000,- étkezés 20.000,- el!Véb dologi kiadások 30.000,-

száma: 35 fő
Foglalkozásokon
résztvevő k száma:
20-60 fő

nem pályáztak
korábban

Heti
foglalkozáso kon
résztvevő k száma:
15-20 fő
Sportprogramokon
résztvevők száma:
50-60-100 fő

0'
nem pályáztak
201 9-ben
(2019-ben a
TÉMA Alapítvány
nyújtott be
pályázatot,
megítélt
támogatás
600.000,- Ft)

Egyesü leti tagok
száma: 76 fő
Foglalkozásokon
résztvevők száma :
40 fő

0nem pályáztak
korábban

.

600.000,-

200.000,-
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1. számú me lléklet a PKAB/36-24/2020. számú előterj esztés hez

PKAB/3611/2020.

Rejtett Kincsek
Down Egyesület

75 0.000,-

PKAB/3612/2020.

Sport Mindenkié
Egyesület

500.000,-

PKAB/3613/2020.

FILO
Sportegyesület

400.000,-

PKAB/3614/2020.

ViniBike
Keré kpáros
Sportegyesület

400.000,-

PKAB/36-

„Zöld Keré k"

880.000,-

Ö: 260.000,Sajá t/e!!vé b forrás terhére 80.000,Épek és fogya té kok számá ra 3
Egyesü leti tagok
bici klitúra szervezésének
száma: 40 fő
költsége ire.
Programon
- anyagköltség, készletbeszerzés
résztvevő k száma:
75 0.000,100 fő
Sza ba didős sportfoglalkozások
Egyesületi tagok
(sárkányhajó verseny,
száma: 12 fő
sorve rsenye k, e l őadá so k)
Programon
szervezése hátrányos he lyzetű
résztvevő k száma:
fia talok szá má ra.
100 fő
- anyagköltség, készle tbeszerzés
400.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
100.000,Ö: 50 0.000,Sajá t/egyé b forrás terhé re
8 00.000,Seni or la bda rúgó csapat sportolási
20 fő
és versenyezte tési költségeire:
- bérleti díjak 150.000,- szálás, utazás 100.000,- é tkezés 100.000,- egyéb dologi kiadások 50.000,Ö: 400.000,16. alkalommal megrendezni kívánt 100 fő versenyző
Robinson Kupa rendezési
és 200 fő néző
költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
150.000,- egyé b dologi kiadások 250.000,Ö: 400.000,2020. évi programsorozat (15-15
200-800-2 000 fő

0,ne m pályáztak
korábban

200.000,-

0,
nem pályázta k
korábban

0,tartalmi
hi ányosságok

3 00.000,-

300.000,-

250.000,-

250.000,-

220.000,-

25 0.000,-
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1. számú melléklet a PKAB/36-24/2020. számú
15/2020.

Alapítvány

PKAB/3 616/2020.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület

200.000,-

PKAB/3 617 /2020.

Gólyavádli
Röplabda
Sportegyesület

260.000,-

PKAB/3618/20 20.

Spirit

888. 000,-

Harcművészeti,
Szabadidősport

és Kulturális
Közhasznú
E!!Vesület

előterjesztéshez

kerékpár és gyalogtúra, 5 Bringa
Suli program és a fogyatékkal é l ők
részére 5 szabadidős program)
megvalósításának költségeire.
- anyagköltség és készletbeszerzés
150.000,- bérleti díjak 120.000,- szállás, utazás 60.000,- egyéb dologi kiadások 50.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
50.000,Ö: 880.000,Saját/egyéb fo rrás terhére:
330.000,10-16 éves korú gyermekeknek
megsze rvezni kívánt 5 fordu lós
amatőr RWS Lövészkupa
kö ltségeire.
- anyagköltség 150.00,- egyéb dologi kiadások 50.000,Ö: 200.000,Amatőr sportolók számára amatőr
röplabda torna szervezésének
költségeire.
- bérleti díj 150.000,- étkezés 40.000,- egyéb dologi kiadások 70.000,Ö: 260.000,Október 19-23 között megrendezni
kívánt Spirit Életmód Központ X.
Nyílt Napok ingyenes
szemléletform áló és
egészségmegőrző foglalkozásainak
kö ltségeire.

100 gyerek
bevonása

6 csapat (40

fő)

500 fő résztvevő

200.000,-

200.000,-

120.000

150.000,-

300.000,-

300.000,-
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1. számú melléklet a PKAB/36-24/2020. számú elöterj esztéshe

PKAB/36-

19/2020.

Magyar Mediball
Egyesület

897.000,-

- anyagköltség és készletbeszerzés
488.000,- étkezés 50.000,- egyéb dologi kiadások 40.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
270.000,Ö: 888.000,Saját/egyéb forrás terhére
400.000,2020. november 29-én
megrendezni kívánt Szabad Mozgás
Öröme szemléletformáló és

800-100

fő

350.000,-

350.000,-

0,nem pályáztak
korábban

200.000,-

résztvevő

egészségm egőrző szabadidősport

PKAB/36-

20/2020.

ÉFOÉSZ
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete

574.350,-

gála költségeire.
- anyagköltség és készletbeszerzés
557.000,- bérleti díj 80.000,- étkezés 80.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
180.000,Ö: 898.000,Saját/egyéb forrás terhére
500.000,Épek és fogyatékosok számára
május 30-án megszervezni kívánt
Családi nap és szeptember 21-én
„Ez a mi napunk" keretében
spo rtvetélkedő szervezésének
költségeire.
- anyagköltség és készletbeszerzés
124.350,- szálás, utazás 80.000,- étkezés 150.000,- egyéb dologi kiadások 200.000,- egyéb szolgáltatási kiadások

300

fő

és 200 fő

7
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1. számú mell éklet a PKAB/36-24/2020. számú

e l ő te rjesztéshe

20.000,Ö: 574.350,-

PKAB/3621/2020.

Air-Aqua
Búváregyesület

8 00.000,-

PKAB/3622/ 2020 .

Bosu Pro
Sportegyesület

691.900,-

PKAB/3623/2020.

Denevér
Barlangkutató és

1.000.000,-

Szabadidősport

Egyesület

2020. évi működési költségeik
támogatására, uszoda bérleti díj
költségeire.
- bérleti díj: 800.000,Saját/egyéb forrás terhére:
2.5 00.000,Rendszeres foglalkozások mellett 5
rendezvény, jótékonysági edzés,
iskolai és óvodai bemutatók
költségeire.
- anyagköltség és készletbeszerzés
691.900,2020. évben megszervezni kívánt
6db sza b adi d ős rendezvény, manó
Motoros Találkozó, bemutatók
szervezési költségeire.
- anyagköltség és készletbeszerzés
300.000,- bérleti díjak 60.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadások 140.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
400.000,Ö: 1.000.000,-

Egyesületi tagok
szá ma: 274 fő

Egyesületi tagok
száma: 10 fő
Rendezvényeken
résztvevők száma.
50-150-200 fő
Programokba
bevont létszám:
30-100-200-300

250.000,- Ft nem va lósult meg
a rendezvény, így
a támogatási
összeget
visszautalták
0.nem pályáztak
korábban

600.000,-

250.000,-

100.000,-

600.000,-

fő

Elosztásra javasolva: 5.940.000,Tartalék: 2.06 0.000,-
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NYÍREGYHÁZA

POLGÁRMESTERI KABINET

M EGYEi JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524.544; FAX: +36 42 311-041

POLGÁRMESTERI HIVATALA

E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/58-11/ 2020.
Ügyintéző: Hornyák Enikő
Előterj eszté s

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz 2020. évi Ki emelkedő sportrendezvények támogatása keretre beérkezett pályázatokkal
ka pcsolatos döntésre
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete alapján a
Nyíregyházán lebonyolításra kerül ő nemzetközi és országos szintű, reprezentatív, hagyományos és
jelentős nézettségre számot tartó sportesemények megrendezésének támogatása érdekében a Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság 5/2020. (1.08.) számú határozatában döntött a Kiemelkedő
sportrendezvények 2020. évi támogatása címen pályázat kiírásáról.
A pályázati felhívás 2020. január 8-án megjelent a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon, valamint a
Nyíregyházi Napló 2020. január 17-i számában. A benyújtás határidej e 2020. február 6-a volt.
A Pályázati felhívás értelmében kizárólag a pályázati adatlapon benyújtott és hiánytalanul kitöltött és a
kötelezően csatolandó dokumentumokkal és nyilatkozatokkal ellátott pályázatok kerülhetnek
e lbírálásra. Hiánypótlásra egyszer vo lt l ehetőség.
Elbírálásnál meghatározó szempont:
- a megrendezni kívánt s portrendezvényen résztvevők száma (sportol ói és néz ő i létszám összege
alapján ke rül számításra), valamint a rendezvény besorolása (országos vagy nemzetközi) .
A pá lyázatokkal kapcsolatos döntés meghozatala a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés
meghozatalát segítve, a beérkezett 10 db pályázatot az előterjesztés mellékletében megtalálható
táblázatban összesítettük, mely elkészítésében a Bizottság S tagjából álló munkabizottság is részt vett.
A felosztásra javasolt támogatási összeg Nyíregyháza MJV Közgyűl ése által elfogadott 2020. évi
költségvetési rendelet Sport célfeladatainak Kieme l kedő sportrendezvények el őirá nyzatán l évő
6.000.000,- Ft terhére rendelkezésre áll.
A pályázatokat a nagy mennyiségre való tekintettel nem töltöttük fel, a bizottsági ülésen megtekinthetők.
Kérjük a tisztelt Bizottságot
döntés meghozatalára.

előterjesztésünk

határozat-te rvezete alapján a pályázatokkal kapcsolatos

Nyíregyháza, 2020-03-04

WWW.NYIREGYHAZA.HU

0

NY

R E G Y H Á Z A

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
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E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
„./2020. (111.05.) számú
h a tár o z a t-t e r v e z e te
2020. évi Kiemelkedő sportrendezvények támogatása keretre beérkezett pályázatokkal
kapcsolatos döntésről

A Bizottság

az előte rj esztés t megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2.
me lléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
támogatja a határozat melléklete alapján a Kiemelkedő sportrendezvények keretre beérkezett
pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. 03. 05.

dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:

1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
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NYÍREGYHÁZA

1. számú mell éklet a PKAB/58-11 /2020. számú e l őte rj esztés hez
Ki eme lkedő

sportrendezvények: 6.000.000,Kérelemben
támogatásként
igényelt
összeg

Igényelt összeg felhasználásának
célja, költségterv

Támogatásban
é rintettek
száma

Nyíregyházi
Extrém BMX
Egyesület

2.000.000,-

250-300

PKAB/58-

Nyírsport

1.328.900,-

2/2020.

Természetvédő

Az egyesü let által szervezni kívánt II.
Nyíregyházi Sport Contest extrém
sport rendezvény költsége ire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
300.000,- bérleti díjak 150.000,- szállás, utazás 150.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadások 700.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
6 00.000,Ö: 2.000.000,Saját/egyéb forrás terhére 500.000,Az egyesü let által május 16-án
megrendezni kívánt Nemzetközi
Meghívásos Kötöttfogású Utánpótlás
Birkózó Verseny költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés
520.000,- szállás, utazás 100.000,- étkezés 150.000,- egyéb dologi kiadás 108.900,- egyéb szo lgáltatási kiadások
450.000,Ö: 1.328.900,Az egyesület által július 18-án

Ügyiratszám

Kérelmező

PKAB/58-

1/2020.

neve

és Sport
Egyesület

PKAB/58-

Nyírsport

700.000,-

fő

2019-ben
kapott
önkormányzati
sportcélú
támogatás
össze2e
0,nem nyújtott be
pályázatot ezen
keretre

Támogatás
javasolt
összege,
megjegyzés

300.000,-

270 versenyző,
1000 n éző

400.000,-

400.000,-

200 versenyző,

0-

300.000,-

J

-L

1. számú melléklet a PKAB/58- 11 /2020. számú
3/2020.

Természetvédő

és Sport
Egyesület

PKAB/584/2020.

Nyíregyházi
Kosárlabda
Klub

600.000,-

PKAB/585/2020.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesület

635.0 00,-

e l őterjcsztéshe

megre ndezni kívánt Országos Nyílt
Strand Birkózó Verseny költségeire.
- bé rköltség, egyéb személyi jellegű
kifizetések 150.000,- a nyagkö ltség, készletbeszerzés
1.430.000,- bérleti díj 150.000,- szállás, utazás 20 0.000,- étkezés 150.000,- egyéb dologi kiadás 4 20.000,- egyéb szolgáltatási kiadáso k
450.000,Ö: 2.950.000,Augusztus 27-29 között
megrendezésre kerül ő U16.
korosztályos Eötvös Kupa
Nemzetközi Utánpótlás Kosárlabda
Torna költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés
250.000,- szállás, utazás 50.000,- étkezés 250.000,- egyéb dologi kiadások 50.000,Ö: 600.000,Saját/egyéb forrás terhé re
4.800.000,Target Sprint Országos Bajnokság,
olimpiai edző tá b or és Target Sprint
Válogató Verseny költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés
135.000,- bé rleti díj 180.000,- szállás, utazás 70.000,- étkezés 100.000,- ee:vé b dologi kiadások 50.000,-

1500-2000 n éző programokba
bevont személyek
száma: 50 fő

szövetségi
igazolás hiá nya
miatt elutasításra
került

8 csapat, azaz
120 fő

400.000,-

400.000,-

50-3 00 versenyző

0,szövetségi
igazolás hi á nya
miatt elutasításra
került

300.000, -

2
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- 1. számú mellékl et a PKAB/58- 11 /2020. számú e l őte1j esztés hez

PKAB/556/2020.

Nyírségi
Kerékpárosok
Sportegyesülete

500.000,-

PKAB/557 /2020.

Nyírségi
Kerékpárosok
Sportegyesülete

500.000,-

PKAB/558/2020.

Móricz DSE

1.42 3.000,-

- egyéb szolgáltatási kiadások
100.000,Ö: 635.000,Augusztus 2.án megrendezésre
kerül ő One Be lt One Road UC I 2.2
Nemzetközi Országúti és Kritérium
Kerékpárverseny és Háztömbkörü li
Gá la Kerékpárverseny költségeire.
- é tkezés 200.000
- egyéb dologi kiadások 100.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
200.000,Ö: 5 00.000,Saját/egyéb forrás terhére
3.900.000,Július 24-26 között megrendezésre
kerül ő „Visegrad 4 Junio rs"
e ln evezésű Ifjúsági Világkupa
költségeire.
- é tkezés 200.000
- egyéb dologi kiadáso k 100.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
200.000,Ö: 500.000,Saját/egyéb fo rrás terhére
3.900.000,December 5-én és 6-án megre ndezni
kívánt 27. Móricz Nemzetközi Leány
Röp labda Torna kö ltségeire:
- a nyagköltség, készletbeszerzés
223.000,- szá llás, utazás 360.000,- étkezés 540.000,- ee:véb do logi kiadások 150.000,-

fős

500.000,- Ft
Háztömbkörüli
versenyre

500.000,-

200 verse nyző

500.000,V4 Kerékpárve rsenyre

500.000,-

168 s porto ló
670 néző

600.0 00,-

600.000,-

150-160

Eli t

mező ny

3

1. számú melléklet a PKAB/58-1 1/2020. számú

PKAB/559 /2 020.

PKAB/ 5510/2020.

SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Sakkszövetség

700.000,-

Denevér
Barlangkutató
és

800.000,-

Szabadidősport

Egyesület

e l őte rj esztés hez

- egyéb szolgáltatási kiadások
150.000,Ö: 1.423.000,Sa ját /e2véb forrás te rhére 235.000,A VIDOR Fesztivál alatt
megrendezésre kerülő Nyírségi Torna
Nemzetközi Sakkverseny és Rapid
Sakk verseny költségeire.
- bérköltség, egyéb személyi j ellegű
kifizetése k 150.000,- a nyagköltség, készletbeszerzés
232.500,- szállás, utazás 67.500,- egyéb dologi kiadások 250.000,Ö: 700.000,Saját /e2véb forrás terhére: 3 00.000,IV. Nyíregyháza Kupa 2 fordu lós
Rövidtávú Tájékozódási Futó Verseny
(szeptemb er 6.) költségeire:
- a nyagköltség, készletbeszerzés
200.0 00,- étkezés 30.000,- egyéb szolgáltatási kiadások
570.000,Ö: 800.000,-

2 00 versenyző

700.000,-

700.000,-

versenyző

350.000,-

350.000,-

250

Elosztás ra javasolva: 4.350.000,Tarta lé k: 1.650.0 00,-
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POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ 40-8/ 20 20.
Ügyintéző: Hornyák Enikő
El őterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz 2020. évi Olimpiai felkészülés t ámogatása keretre beérkezett pályá zatokkal kapcsolatos
döntésre

Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű l ésének Nyíregyháza Megyei Jogú Város s portjáról és
sportfinanszírozási rendszeré rő l szóló 11/2 019. (lV.26.) önkormányzati rendelete alapján az olimpiai
részvételre készülő tehetséges nyíregyházi sportolók felkészü lési és versenyzési költségeinek támogatása
érdekében a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 7 /2 020. (1.08.) számú határozatában döntött az
Olimpiai fe lkészülés 2020. évi tá mogatása címen pályázat kiírásáról.
A pá lyázati fe lhívás 2020. január 8-án megjele nt a www.varoshaza.nyi regyhaza.hu oldalon, valamint a
Nyíregyházi Napló 2020 . január 17-i számába n. A benyújtás határideje 2020. február 6-a volt.
A Pá lyázati felhívás é rte lmében kizárólag a pályázati adatlapon benyújtott és hiánytala nul kitöltött és a
köte l ezően csatolandó dokumentumokkal és nyilatkozatokkal ellátott pályázatok kerülhetnek
e lbírá lás ra. Hiánypótlás ra egyszer volt l ehe tőség.
Elbírálás nál meghatározó szempont:
- a 2 019-ben e lért e redmé nyesség és a 2020-ban várható országos és nemzetközi versenyeken való
részvéte l száma.
A pályázatokkal kapcsolatos d öntés meghozatala a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartoz ik. A dö ntés
meghoza talát segítve, a beérkezett 7 db pályázatot az e l ő terj esztés mellékletében m egtalá lha tó
táblázatban összesítettük, mely elkészítésében a Bizottság S tagjábó l áll ó munkabizottság is részt vett.
A felosztásra javaso lt tá m ogatási összeg Nyíregyháza MJV Közgyűlése által elfogadott 2020. évi
költségvetési rende let Sport célfeladatainak Olimpiai felkészülés támogatása e l ő irányza tán lévő
8.000.000,- Ft terhé re rendelkezésre á ll.
A pá lyázatokat a nagy mennyiségre való tekintette l nem töltöttük fel, a bizottsági ülésen megtekinthetők.
Ké rjük a tisztelt Bizottságot
döntés meghozatalá ra.

előterjesztésünk

határozat-tervezete alapján a pályázatokkal kapcsola tos

Nyíregyháza, 2020-03-04
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POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... /2 020. (Ill. 5.) számú
hat á r o z a t - t e r v ez e te
2020. évi Olimpiai felkészülés támogatása keretre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos
döntésről

A Bizottság

az e l őterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyh áza Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rend elet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogköréb en eljárva a köve tkező határozatot hozta:
támogatja a határozat melléklete alapján az Olimpiai felkészülés támogatása keretre beérkezett
pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. 03. 05.

dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapj ák:
1./ címzetes

Főj egyző

2./ Szabo lcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgá rmesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
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1. sz. melléklet a PKAB/40-8/2020. számú

Előterjesztéshez

Olimoiai felkészül '
tása: 8.000.000.- Ft
Igényelt összeg
Ügyiratszám Pályázó neve

2019-ben kapott önkormányzati
sportcé lú tá mogatás összege

Felhasználás célja, költségterv
PKAB/ 401/2020.

Szikszai Róbert

NYSZC- Atlétika
szakosztály
dobóatléta
PKAB/ 402 / 2020.

Bakosi Péter
NYSZC- Atlétika
szakosztály
magasugrás

PKAB/ 403/2020.

Helebrandt Máté
NYSZC- Atlétikai
Szakosztály
gyaloglás

PKAB/ 404/2020.

Tarjányi István
NYVSC- vívás

1.800.000,- Ft

2019-ben elért eredmények
1.100.000,-

Az Olimpi ára való fe lkészülés költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 600.000,- szá ll ás, utazás 400.000,- étkezési költségek 800.000,Ö: 1.800.000,1.200.000,- Ft

Fe l nőtt válogatott
Olimpiai kerettag

Az Olimpiára való fe lkészü lés költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 600.000,- étkezés 600.000,Ö: 1.200.000,2.0 00.000,-

Válogatott atléta.
Olimpiai kerettag.

Az Olimpiára való fe lkészülés költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 700.000,- szállás, utazás 200.000,- étkezés 1.100.000,Ö: 2.000.000,1.700.000,-

Válogatott atl éta.
Olimpiai kerettag.

Paralimpián való részvétel érdekében
nemzetközi versenyekre való felkészülés és
részvétel költségeire.
- anyagköltség, készletb eszerzés 1.050.000,- szá ll ás, utazás 100.000,- étkezés 200.000,- egyéb szolgáltatási kiadáso k 350.000,-

Válogatott kerekesszékes vívó.
Olimpiai kerettag.

750.000,-

1.400.000,-

NYVSC-n keresztül 1.000.000,-

Támogatás
javasolt
összege,
me~ieS?Yzés

600.000,-

400.000,-

700.000,-

700.000,-

1. sz. melléklet a PKAB/40-8/2020. számú E lőterjesztés hez

PKAB/ 405/ 2020.

PKAB/406/2020.

PKAB/ 407 /2020.

Nyíregyházi
Vasutas Sport Club
- ökölvívó
szakosztály:
Kovács Richárd
Kovács Zoltán

Fucsovics Márton
MTK- tenisz

Szurovcsják Ivett
NYSZC- Úszó
szakosztály

Ö: 1.700.000,1.727.180,-

Kovács Richá rd és Kovács Zo ltán ökö lvívók
olimpiai kvalifikáció teljesítésére történő
fe lkészítés és versenyeztetés költségeire.
- bérköltség, egyéb személyi je ll egű
kifizetések (4 havi ed zői bé r) 670.116,- munkaadó kat te rhe l ő já rulé kok és szocho.
(4hónap) 217.064,- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- szállás, utazás 200 .000,- é tkezés 240.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 100.000,Ö: 1.727„180,S.OOO.OOO,Nemzetközi versenyek költségeire.
- szállás, utazás S.OOO.OOO,Saját/egyéb forrás terhére 10.000.000,2.600.000,- Ft
Olimpiai kvalifikáció teljesítése érdekébe n
nemzetközi versenyekre való fe lkészülés és
részvétel költségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés 1.600.000,- szállás, utazás 400.000,- étkezés 300.000,- egyéb dologi kiadások 300.000,Ö: 2.600.000,-

Kovács Richárd részére NYVSC-n keresztül
1.000.000,Kovács Zoltánra nem nyújtottak be
pályázatot.
Olimpiai kerettagok.

Kovács Richárd
700.000,Kovács Zoltán
300.000,azaz összesen
1.000.000,-

1.S00.000,-

700.000,-

Olimpiai kerettag.

0,- nem nyújtott be pályázatot ezen keretre

S00.000,-

Országos Rövidpályás Bajn okság SOm mell
1. h ely
Országos Felnőtt OB - SOm mell 2. He ly,
lOOm mell 3. he ly

Elosztásra javasolva: 4 .600.000,Tartalék: 3.400.000,-
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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

Ügyiratszám: PKAB/ 41-26/ 2020.
Ügyintéző: Hornyák Enikő
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz 2020. évi Sportösztöndíj rendszer támogatása keretre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos
döntésre

Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei jogú Város sportj áról és
sportfinanszírozási re ndszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete alapján a tehetséges
nyíregyházi s portolók felkészülési és versenyzési költségeinek támogatása érdekében a Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság 6/2020. (1.08.) számú határozatában döntött a Sportösztöndíj rendszer
2020. évi támogatása címen pályázat kiírásáról.
A pályázati fe lhívás 2020. január 8-án megjelent a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon, valamint a
Nyíregyházi Napló 2020. január 17-i számában. A benyújtás határideje 2020. február 6-a volt.
A Pályázati felhívás értelmében kizárólag a pályázati adatlapon benyújtott és hiánytalanul kitöltött és a
kötelezően csatolandó dokumentumokkal és nyilatkozatokkal ellátott pályázatok kerülhetnek
elbírálásra. Hi ánypótlásra egyszer volt lehetőség.
Elbírá lásnál meghatározó szempont:
- a 2019 -ben elé rt eredményesség és a 2020-ban várható országos és nemzetközi versenyeken való
részvétel száma.
A pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatala a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés
meghozatalát segítve, a beérkezett 25 db pá lyázatot az előterj esztés mellékletében megtalálható
táb lázatban összesítettük, mely elkészítésében a Bizottság S tagjából á lló munkabizottság is részt vett.
A fe losztásra javasolt támogatási összeg Nyíregyháza MJV Közgyűlése által elfogadott 2020. évi
költségvetési rendelet Sport célfeladatainak Sportösztöndíj rendszer támogatása előirá nyzatán lévő
9.000.000,- Ft terhé re rendelkezésre á ll.
A pályázatokat a nagy mennyiségre való tekintettel nem töltöttük fel, a bizottsági ülésen megtekinthetők.
Kérjük a tisztelt Bizottságot
döntés meghozatalára.

előte rj esztésünk

határozat-tervezete alapján a pályázatokkal kapcsolatos

Nyíregyháza, 2020-03-04
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Kósa Árpád
kabin etvezető
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POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
„./2 020. (Ill. 5.) számú
h atá roz a t4ervezet e
2020. évi Sportösztöndíj rendszer támogatása keretre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos
döntésrő l

A Bizottság
az előterjesz tés t megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
támogatja a határozat melléklete alapján a Sportösztöndíj rendszer támogatása keretre beérkezett
pályázatokat.

Nyíregyháza, 2020. 03. 05.

dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:

1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár

WWW.N YIREGYHAZA. HU
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1. sz. melléklet a PKAB/41-26/2020. számú

Előterjesztés hez

s

d'"1 ta mogatasa : 9 .000.000.- F
Igényelt összeg
Ügyiratszám Pályázó neve

2019-ben kapot.t önkormányzati sportcélú
támogatás összege

Felhasználás célja, költségterv
PKAB/ 411/2020.

Szikszai Róbert

600.000,-

NYSZC- Atlétika
szakosztály
dobóatléta
PKAB/ 412/2020.

Szu rovcsják Ivett

Ba kosi Péter

Hazai és nemzetközi versenyekre (EB)
való felkészülés és részvétel költségeire.
- a nyagkö ltség, készletbeszerzés 400.000,- étkezési kö ltségek 400.000,Ö: 800.000,550.000,- Ft

válogatot1
Olimpiai kerettag

Hazai és nemzetközi versenyekre (EB)
való fe lkészülés és részvéte l, valamint
edzőtábo r költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- szállás, utazás 150.000,- étkezés 100.000,Ö: 550.000,1.000.000,- Ft

Országos Rövid pályás Bajnokság 50m mell 1.
hely
Országos Fe l n őtt OB - 50m mell 2. He ly, 1OOm
mell 3. hely

550.000,-

550.000,450.000,-

NYSZC- A tlétika
szakosztály
magasugrás

PKAB/ 414/2020.

Felnőtt

550.000,-

NYSZC- Úszó
szakosztály

PKAB/ 41 3/2020.

800.000,- Ft

2019-ben elért eredmények
550.000,-

Támogatás
javasolt
összege,
meitj e!!vzés

Závaczki Bálint
golf

l lazai és nemzetközi versenyekre (EB)
való felkészülés és részvétel költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 400.000,- száll ás, utazás 200.000,- étkezés 400.000,Ö: 1.000.000,999.200,- Ft
Hazai és kieme lt ne mzetközi versenyekre
va ló fe lkészülés és részvétel költségei re.

Vá logatotl atléta.
Fedettpályás OB 1. Hely
Csapat EB 7.

400.000,OB 1. He lyezés
Országos ra ngl ista 1. hely
Nemzetközi versenyek

600.000,-

1. sz. melléklet a PKAB/41-26/2020. számú

PKAB/ 41 5/2020.

Kerekes Dóra
NYSZC- Atlétika
szakosztály
dobóatléta

PKAB/416/2020.

Bcrencsi Csaba

- anyagkö ltség, készletbeszerzés 188.000,- bérleti díjak 85.000,- szállás, utazás 460.000,- étkezés 72.000,- egyéb dologi kiadások 112.000,- egyéb szolgáltatás költségei 82.200,Ö: 999.200,Saját/ egyéb forrás terhére 9.000.800,500.000,- Ft.
Hazai és nemzetközi versenyekre (EB)
való felkészülés és részvétel költségeire .
- anyagköltség, készletbeszerzés 300 .000,- étkezés 200.000,Ö: 500.000,Saját/egyéb forrás terhére 300.000,200.000,-

225 .000,-

300.000,-

Felnőtt vá logatott,
Olimpiai kerettag.

90 .000,-

Válogatott kerettag.
U20 EB 3. hely

Bcrcncsi Tímea

Versenyekre való felkészülés és részvétel,
válogatott edzőtábor és U20 EB
költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 35.000,- szállás, utazás 50.000,- étkezés 75 .000,- egyéb dologi kiadás 20.000,- egyéb szo lgáltatási kiadások 20.000,Ö: 200.000,Saját/egyéb forrás terhére 427.000,280.000,-

Ezüstcsikó
Egyesületkarate

Versenyekre való felkészü lés és részvétel,
válogatott edzőtábor és Felnőtt EB
költségeire.

Vá logatott kerettag.
Fe lnőtt Magyar Bajnokság 2. hely

Ezüstcsikó
Egyesületkarate

PKAB/ 417/2020.

E lőterjesztéshez

180.000,-

120.000,-

250.000,-

2
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Előterjesztés hez

- anyagköltség, készletbeszerzés 65.000,- szállás, utazás 100.000,- étkezés 75. 000,- egyéb do log i kiadás 20.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 20.000,Ö: 280.000,PKAB/ 418/2020.

Tóth Balázs
NYSZC- Atlétika
szakosztály
dobóatléta

PKAB/ 41 9/2020.

Saiát/e11véb forrás terhére 507.000,600.000,Országos és nemzetközi versenyekre való
fe lkészülés költségeire.
- anyagkö ltség, készletbeszerzés 2 17.000,- szállás, utazás 100.000,- étkezés 126.000,- egyéb dologi kiadás 47.000,- egyéb szolgáltatási kiadások 110.000,Ö: 600.000,-

90.000,-

450.000,-

Válogatott versenyző .
O limpiai kerettag.

S itku Márton

180.000,-

150.000,-

Nyh. Élsport Kft.kosárlabda

Válogatottsággal járó kiadások,
edzőtáborok, mindennapi edzések
költségeire.

U20-as kerettag.
U20 EB „ B" divízió 14. hely

180.000,-

- anyagköltség, készletbeszerzés 180.000,PKAB/ 4 110/2020.

Mokánszki Máté

180.000,-

150.000,-

Nyh. Élsport Kft.kosárlabda

Válogato ttsággal járó kiadások,
edző táborok, m indennapi edzések
költségeire.

U23 3x3 válogatott Nemzetek Ligája részvétel

180.000,-

- anyagköltség, készletbeszerzés 180.000,-
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PKAB/ 4111/2020.

800.000,-

180.000,-

Vá logato ttsággal járó kiadások és
minde nna pi edzési és versenyeztetés i
kö 1tségekre.
- anyagköltség, készletbeszerzés 360.000,- szá llás, utazás 298.000,- étkezés 100.000,- egyéb dologi kiadások 42.000,Ö : 800.000,Sa i át/e~véb forrás terhére 4 12.000,-

4x magyar bajnok, ifjúsági és Héraklész
vá logatott, európai up. keret tagja

Tarjányi István

6 10.000,-

550.000,-

NYVSC- vívás

Hazai és nem zetközi versenyekre (VK,
E B, V B? Paralim p ia) való felkészül ési és
részvéte l költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 560 .000,- étkezés 50.000,Ö: 6 10.000,-

Vá logatott kerekesszékes vívó.
VK ka rd 3.he ly, pá rbajtőr 3. he ly
World Games 8. he ly

Nyisztor Petra

800.000,-

180.000,-

NYSZC- Atlétika
szakosztály
hármasugrás

Haza i versenyekre való felkészülés
költségeire.
- anyagkö ltség, készletbeszerzés 700.000,- étkezés 100 .000,Ö : 800.000,-

MEFOB hétpróba 1. He ly
Budapest Open hármasugrás 1. he ly
124. Atlétikai Magyar Bajnokság hármasugrás
4. hely
Szuper Liga hármasugrás 1. hely

Hatházi Dóra

600.000,-

225.000,-

NYSZC- úszó
szakosztá ly

H azai és ne m ze tköz i Uunior és Fel nőtt EB)
versenyekre való fe lkészülés és részvétel
kö ltségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 160.000,- szállás, utazás 290.000,-

Junior és ifjúsági válogatott kerettag.
Magyar Bajnokság 50m és 100111 pi llangó 1.
hely, 200111 pi llangó 2. hely

Női Asztalitenisz
Club NyíregyházaLaskai Írisz

asztaliteniszező

PKAB/ 4112/2020.

PKAB/ 4113/2020.

PKAB/ 41 14/2020.

E lőterjesztésh ez

250.000,-

600.000,-

250.000,-

450.000,-

4
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Elő terj esztéshez

- étkezés 150 .000,Ö: 600 .000,-

P KAB/ 41 15/2020.

PKAB/ 41 16/2020.

PKAB/ 41 17/2020.

PKAB/ 4118/2020.

3 10.000,-

90.000,-

Hazai versenyekre való felkészülés
kö ltségeire.
- a nyagköltség, készletbeszerzés 207 .OOO,- étkezés 103 .OOO,- egyéb dologi kiadás 170.000,Ö: 3 10.000,-

J unior és Up .OB 2. hely
MEFO B 2. he ly

400. 000,-

0 ,- nem pályáztak

Ve re s Míra A lexandra, Be ri Ke vin,
Pe trimán Patrik és Petri mán M ilán junio r
ö kölvívók fe lkészítési és versenyeztetési
kö ltségeire .
- anyagköltség, készletbeszerzés 240.000,- étkezés 160.000,Ö: 400 .000,-

Veres Míra Alexandra j un ior OB 2. he ly
Beri Kevin junior OB 2. hely
Petrirnán Patrik junior OB 2. hely
Petrimán Mi lán j un ior OB 2. hely

Szántó Dávid

555. 140,-

0,- nem pályázott

NYVSC-vívó
szakosztály
kardvívás

Hazai és ne mzetközi versenyekre való
fe lkészü lés és részvétel kö ltségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 43 5 .140,- étkezés 120.000,Ö: 555. 140,Sa iát/e!!véb forrás te rhére 800 .000,-

Országos Újonc ra nglista : 3. hely

ViniBike
Kerékpáros
Sportegyesület

500.000,-

150.000,-

Triatl o n és dua tlo n s po rtágban o rszágos
versenyeken való részvétel kö ltségeire.
- egyéb dologi kiadás 500.000,-

Öri Nóra triatlon hosszútáv 1. hely, középtáv 2.
hely
Csernák István triatlon hosszútáv 2. hely
Kovács Szilárd duatlon rövidtávú O B csapat 3.

Tucsa Veronika
Nikolett
NYSZC- A tlétika
Szakosztály
súlylökés

Ny íregyházi
Vasutas S port
Club
- (;kölvívó
szakosztály

120.000,-

360.000,-

90.000,-

150.000,-

hely
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PKAB/ 4119/2020.

PKAB/ 4120/2020.

PKAB/ 4121/2020.

Barna Bianka
Dorottya

0,- nem pályázott

Serdülő , ifjúsági és felnőtt baj nokságra

Országos gyermek Bajnokság 200 mell 2 . he ly,
100 mel l 3. he ly

való fe lkészülés költsége ire .
- anyagköltség, készletbeszerzés 144.500,- szállás, utazás 50.000,- étkezés 100.000,Ö: 294 .500,-

Helebrandt Máté

800.000,-

550.000,-

NYSZC- Atlétikai
Szakosztály
gyaloglás

Hazai és nemzetközi versenyekre és az
o limpiára való felkészülés és részvéte l
költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- étkezés 500.000,Ö: 800.000,-

Többszörös magyar bajnok
Vá logatott at léta.
O limpiai kereltag.

Nyíregyházi
Polgári Lövész
EgyesületTorkos Anetta

150.000,-

90 .000,-

Versenyekre való felkészülés és részvétel
költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 50.000.- szállás, utazás 50.000,- egyéb dologi kiadás 50.000,Ö: 150.000,-

Válogatott kerettag.
Target sprint nemzetközi versenyek j unior
egyéni 3 . he ly, csapat 6.

150.000.-

0,- nem pályázott korábban

Versenyekre való fe lkészül és és részvéte l
költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 50.000,- szállás, utazás 50.000,- egyéb dologi kiadás 50.000,Ö: 150.000,-

Válogatott kerettag.
Ta rget sprint OB j unior csapat 1. hely és
serd ül ő egyéni 1. he ly, nemzetközi verseny
junior 3. he ly

150.000,-

0,- nem pá lyázott korábban

Nyíregyházi
Polgári Lövész
Egyesü letPataki János
sportlövő

PKAB/4123/2020.

294.500,-

NYSZC- Úszó
szakosztály

sportlövő

PKAB/ 4122/2020.

E l őterjesztés h ez

Nyíregyházi

90 .000,-

600.000,-

120.000,-

90 .000,-

90.000,-
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Polgári Lövész
EgyesületNizsalóczki Soma
PKAB/ 4124/2020.

PKAB/ 4125/2020.

E lőterjesztéshez

s portlövő

Versenyekre való felkészülés és részvétel
költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 150.000,-

50m OB szabadpisztoly egyéni 3 .. 10 m
légpisztoly csapat 3. hely
Target sprint O B junior csapat 1., piszto ly 1„
vegyes csapat 2„ vegyes l ., pi sztoly csapat l.

Káplár János

700.000,-

225. 000,-

NYSZC- Atlétika
Sza kosztály
dobóatléta

Versenyekre való felkészülés költségeire.
- anyagköltség, készletbeszerzés 200.000,- bérleti díjak l 00 .000,- szá llás, utazás l 00.000,- étkezés l 00.000,- egyéb dologi kiadások 100.000,- egyéb szolgá ltatási kiadások 100.000,Ö: 700.000,-

Válogatott atléta.
Olimpiai kerettag.

Lengyel Aron

335.000,-

0,- nem pályázott korábban

NYSZC- Úszó
Szakosztály

Versenyekre való fe lkészülés, edzőtáborok
és versenyeken való részvé tel kö ltségeire.
- anyagkö ltség, készletbeszerzés 115.000,- szállás, utazás 100.000,- étkezés 120.000,Ö: 335.000,-

Országos Gyermek Bajnokság 4x l 00111 és
4x200111 gyorsváltó 2. he ly, 200111 vegyes 3.
hely

25 0.000,-

90.000,-

E losztásra javasolva: 7.210.000,Tartalék: 1. 790.000,-
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Tel. : 42/ 524 - 585

JELENLÉTI ÍV
2020. március 5-én megtartott bizottsági ülésről

Dr. Rákóczi Ildikó (elnök)
Halkóné Dr. Rudolf Éva
Nagy Szabina
Vassné Harman Gyöngyi
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Dr. Újhelyi János
Póka Imre
Smidt Ferenc
Szent i Tibor
Dr. Pápai László

Jászai Menyhért
Dr. Ulrich Attila
Kósa Árpád
Dr. Szemán Sándor
Faragóné Széles Andrea
Hornyák Enikő
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Nyíregyháza, 2020. március S.

A kiadmány hiteléül:

~~,~~
Dr. Krizsai Anita
a Bizottság titkára

Dr. 'Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke
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