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Tárgy: Javaslat sport célú pályázatok elbírálására, a 
támogatás felosztására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2020. (II.27.) sz. határozatában pályázatot írt ki a helyi 
önszerveződő sportegyesületek, valamint sportolók támogatása, vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági 
és felnőtt sport támogatása tárgyában, valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése érdekében.  
Az 1/2020.(I. 30.) költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének cél és általános tartalék „civil szervezetek 
támogatása” sorából sport célra 5.000.000,- Ft áll rendelkezésre.  
Az összesített igény: 9.615.320,- Ft, és Tóth Csaba Benjámin nem jelölt meg összeget..  
 
A pályázati határidő lejártáig, 2020. április 2. napjáig az alábbi pályázatok érkeztek be: 
 
A sportoló/sport szervezet neve:  Pályázati cél                      Igényelt támogatás 
 
1. Gyémánt Flamingók Sport Egyesület  

Működési költségekre, gyermekek versenyeztetésére, terem bérletre 
és eszközök vásárlására 

   Kért támogatás összege:     1.535.320,- Ft 
 

2. APEX Optimista SE  
 (Sportág: tájfutás)  Egyesületi működési költségekre, nevezési díjak, tagdíjak, nevezési 

engedélyek, saját versenyek rendezési költségei Gyálon,   utazási és
 szállásköltségekre,  posta költségekre, tintapatron, nyomtatvány, 
bankszámla vezetési díjra, rendezői ellátmány, adminisztrációs 
kiadásokra 

   Kért támogatás összege:              360.000,- Ft 
 
3. Fleischer Dóra   
(sportág: karate)  Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei 
  ( Négyszeres Wado Karate Stílus Európa-bajnok, kétszeres EB ezüst 

és bronzérmes)  
   Kért támogatás összege:            100.000,- Ft 
 
4. Sanbon Kyokushin SE  
(sportág: boksz, karate)  Működési költségekre, nemzetközi és hazai nyári edzőtábor 

költségeire, sport és edzőfelszerelések vásárlására  terembérleti díjra  
   Kért támogatás összege:                       410.000,- Ft 
 
 
5.Gyáli Baráti Kör Sportegyesület  4 szakosztályra összesen:      2.520.000,-Ft 
 
- Labdarúgó szakosztály  Működési költségekre, MLSZ díjak, sportfelszerelések vásárlására, 

tornaterem bérlésre, számlavezetetési költségekre, utazási 
költségek biztosítására, mobilnet feltöltésre, utánpótlás tornákra és 
nevezési díjakra, egyéb költségekre 

   Kért támogatás összege:      1.000.000,- Ft 
   
- Mazsorett szakosztály Versenyek nevezési és regisztrációs díjához,  továbbképzési és 

szövetségi tagdíjakhoz, tornaterem és útiköltség elszámolására, 
szállásköltségre, új fellépő ruhák vásárlására, tornaterem bérlésére 

   Kért támogatás összege:                     600.000,- Ft 



 
- Röplabda szakosztály XIV. „Gyál Kupa” strandröplabda és az iskolák közötti bajnokság 

lebonyolításának költségei, utazási költségek és nevezési díjak, 
érmek. röplabdák vásárlására, továbbá díjazás költségeire,serlegek, 
oklevelek beszerzése, nyomdai költségek 

   Kért támogatás összege:                      120.000,- Ft 
 
- Ritmikus gimnasztika szakosztály RG szőnyeg, sportfelszerelések  vásárlására, tornaterem bérlésére, 

utazási költségekre, karácsonyi gála megrendezésére 
  Kért támogatás összege:                      800.000,- Ft 
 
 
6. Juhász-Dóra Richárd (szül.:2005.10.04.)  
(sportág: úszás)  Korosztályos rekord felállítása 800 méter gyorson, többszörös 

korosztályos csúcstartó Az Iron Swim Úszó Egyesület leigazolt 
versenyzője.  

   Versenyköltségekre, utazási költségek, szükséges sporteszközök és 
táplálék kiegészítők vásárlására 

  Kért támogatás összege:                        100.000,-Ft 
 
7. Lurkó Gyermekfoci Egyesület Működési költségek fedezésére, tömegsport és kulturális  
(sportág: labdarúgás) rendezvények szervezésére, játékosok versenyeztetésére. 
   Kért támogatás összege:                                                500.000,- Ft 
 
8. Tóth Csaba Benjámin ( szül: 1995.07.20.)  
(sportág: thai-box) 

2020. novemberében megrendezésre kerülő amatőr versenyen 
(Prága) és hazai versenyen (Baja) való részvétel költségei (táplálék 
kiegészítők, sportfelszerelések, utazás és szállásköltségek) 

 Kért támogatás összege:                          nem jelölt meg összeget 
 
9. Extrém Sport Kert Egyesület 
(sportág: BMX) Pálya (boksz) korszerűsítésére, új elem beszerzésére. 
   Kért támogatás összege:                                                800.000,- Ft 
 
10. Gyál és Térsége Birkózók SE 
(sportág: birkózás)  Működési költségek, fenntartási költségek, edzői bérek költségeire 
   Kért támogatás összege:                                1.200.000,- Ft 
 
11. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE 
(sportág: ping-pong) 2020. évre tervezett versenyek újraszervezésének költségeire, 

terembérleti díjakra, utazási költségekre,  felkészülés költségeire,  
  Kért támogatás összege:                       640.000,- Ft 
 
12. GYÖSZE (Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület)  
  Működési költségekre, terembérleti díjak, versenyzési felszerelések 

vásárlása 
   Kért támogatás összege:                                1.000.000,- Ft 
   
13. Pap János Károly (szül.: 2000.01.31.) 
(sportág: karate) 
  Sozsin Wado Karate Egyesület leigazolt versenyzője, a Magyar 

Válogatott tagja, WKF Magyar Bajnokság 3. helyezettje, Európa 
Bajnokságokon többszörösen 3 helyezett. Hazai és nemzetközi 
versenyeken való részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási 
és felszerelési költségek 

   Kért támogatás összege:                                     70.000,- Ft 
 
14. Pap Dorottya Ilona (szül.: 2001.06.02.) 
(sportág: karate) 



  az UTE karate szakoszály versenyzője. A  WKF Magyar Bajnokság 
kétszeres bajnoka, többszörös Magyar Bajnok. Wado stílus állandó 
Magyar válogatott tagja. Kétszeres Európa Bajnoki bronzérmes és 
kétszeres ezüst érmes.  Hazai és nemzetközi versenyeken való 
részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási és felszerelési 
költségek 

.   Kért támogatás összege:                                   150.000,- Ft 
 
15. Pap Zoé (szül.: 2012.07.08.) 
(sportág: karate) 2017 óta a SOZSIN Wado Karate Egyesület leigazolt sportolója. 

2019. októberében Wado Magyar Bajnok lett.   
  Nyári táboroztatás, sikeres övvizsga megszerzése. 
   Kért támogatás összege:                                     70.000,- Ft 
 
 
16. Tóth Noa Beatrix (szül:. 2003.10.22.) Sozsin Wado Karate Egyesület leigazolt versenyzője. 2018-ban  
  aVilág Kupán és az Európa Bajnokságon bronzérmes lett.  
   Többszörös Magyar Bajnok, WKF Diákolimpiai cím birtokosa.  
  Európa bajnoki ezüstérmes. 2019-ben Európa Bajnokságon 2.  
  helyezett.Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban  való  
  részvétel költségeinek fedezette, kvalifikációs versenyeken való  
  indulás.   
   Kért támogatás összege:            80.000,- Ft 
 
17. Tóth Lea Beatrix (szül.: 2006.08.26.)  
(sportág: karate) 
  Wado Karate Egyesület  igazolt versenyzője. Többszörös Magyar  
  Bajnok, WKF Magyar  Bajnokság 3. helyezettje. Saját korosztálya  
  Európa Bajnoki bronzérmes. 2018-ban a Világ Kupán 5. helyezést  
  ért el. 2019-ben Európa Bajnoki bronzérmet szerzett. 
  Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban  való részvétel  
  költségeinek fedezette, kvalifikációs versenyeken való indulás.   
   Kért támogatás összege:           80.000,- Ft 
 
A pályázatok dokumentumai a Szervezési és Humánpolitikai Irodán megtekinthető. 
 
Ugyanakkor a jelenleg fennálló járványügyi helyzet miatt felmerül a pályázatok eredményhirdetés nélküli 
lezárása, mivel a pályázók nem tudják biztosra tervezni az éves programjaikat, versenyeiket.  
 
Fenti okok miatt javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek a sport egyesületek részére kiírt 2020. évi  
pályázatok értékelés nélküli  lezárását és a támogatást tartalmazó pályázat veszélyhelyzet feloldását követő 30  
napon belüli újbóli  kiírását. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a döntés meghozatalára! 
 
I. Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) 
önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében a cél- és általános tartalék terhére a sport szervezetek támogatása 
keret soron tervezett összegből az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban: 
 
1. Gyémánt Flamingók Sport Egyesület  

Működési költségekre, gyermekek versenyeztetésére, terem bérletre 
és eszközök vásárlására 

   Megítélt  támogatás összege:    ………………. 
 

2. APEX Optimista SE  
 (Sportág: tájfutás)  Egyesületi működési költségekre, nevezési díjak, tagdíjak, nevezési 

engedélyek, saját versenyek rendezési költségei Gyálon,   utazási és
 szállásköltségekre,  posta költségekre, tintapatron, nyomtatvány, 



bankszámla vezetési díjra, rendezői ellátmány, adminisztrációs 
kiadásokra 

  Megítélt támogatás összege:       …………….. 
 
3. Fleischer Dóra   
(sportág: karate)  Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei 
  ( Négyszeres Wado Karate Stílus Európa-bajnok, kétszeres EB ezüst 

és bronzérmes)  
   Megítélt támogatás összege:    ………………. 
 
4. Sanbon Kyokushin SE  
(sportág: boksz, karate)  Működési költségekre, nemzetközi és hazai nyári edzőtábor 

költségeire, sport és edzőfelszerelések vásárlására  terembérleti díjra  
  Megítélt támogatás összege:     ……………… 
 
5.Gyáli Baráti Kör Sportegyesület  4 szakosztályra összesen:     ……………… 
 
- Labdarúgó szakosztály  Működési költségekre, MLSZ díjak, sportfelszerelések vásárlására, 

tornaterem bérlésre, számlavezetetési költségekre, utazási 
költségek biztosítására, mobilnet feltöltésre, utánpótlás tornákra és 
nevezési díjakra, egyéb költségekre 

   Megítélt támogatás összege:   ……………… 
   
- Mazsorett szakosztály Versenyek nevezési és regisztrációs díjához,  továbbképzési és 

szövetségi tagdíjakhoz, tornaterem és útiköltség elszámolására, 
szállásköltségre, új fellépő ruhák vásárlására, tornaterem bérlésére 

  Megítélt támogatás összege:     …………….. 
 
- Röplabda szakosztály XIV. „Gyál Kupa” strandröplabda és az iskolák közötti bajnokság 

lebonyolításának költségei, utazási költségek és nevezési díjak, 
érmek. röplabdák vásárlására, továbbá díjazás költségeire,serlegek, 
oklevelek beszerzése, nyomdai költségek 

   Megítélt támogatás összege:       …………….. 
 
- Ritmikus gimnasztika szakosztály RG szőnyeg, sportfelszerelések  vásárlására, tornaterem bérlésére, 

utazási költségekre, karácsonyi gála megrendezésére 
  Megítélt támogatás összege:        ……………. 
  Mindösszesen:                          ………….. 
 
6. Juhász-Dóra Richárd (szül.:2005.10.04.)  
(sportág: úszás)  Korosztályos rekord felállítása 800 méter gyorson, többszörös 

korosztályos csúcstartó Az Iron Swim Úszó Egyesület leigazolt 
versenyzője.  

   Versenyköltségekre, utazási költségek, szükséges sporteszközök és 
táplálék kiegészítők vásárlására 

  Megítélt támogatás összege:    ………………. 
 
7. Lurkó Gyermekfoci Egyesület Működési költségek fedezésére, tömegsport és kulturális  
(sportág: labdarúgás) rendezvények szervezésére, játékosok versenyeztetésére. 
   Megítélt támogatás összege:    ………………. 
 
8. Tóth Csaba Benjámin ( szül: 1995.07.20.)  
(sportág: thai-box) 

2020. novemberében megrendezésre kerülő amatőr versenyen 
(Prága) és hazai versenyen (Baja) való részvétel költségei (táplálék 
kiegészítők, sportfelszerelések, utazás és szállásköltségek) 

 Megítélt támogatás összege:                      ………………. 
 
9. Extrém Sport Kert Egyesület 



(sportág: BMX) Pálya (boksz) korszerűsítésére, új elem beszerzésére. 
  Megítélt támogatás összege:                                        …………….. 
 
10. Gyál és Térsége Birkózók SE 
(sportág: birkózás)  Működési költségek, fenntartási költségek, edzői bérek költségeire 
  Megítélt támogatás összege:                   …………….. 
 
11. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE 
(sportág: ping-pong) 2020. évre tervezett versenyek újraszervezésének költségeire, 

terembérleti díjakra, utazási költségekre,  felkészülés költségeire,  
  Megítélt támogatás összege:        …………… 
 
12. GYÖSZE (Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület)  
  Működési költségekre, terembérleti díjak, versenyzési felszerelések 

vásárlása 
   Megítélt támogatás összege:                  .…………… 
   
13. Pap János Károly (szül.: 2000.01.31.) 
(sportág: karate) 
  Sozsin Wado Karate Egyesület leigazolt versenyzője, a Magyar 

Válogatott tagja, WKF Magyar Bajnokság 3. helyezettje, Európa 
Bajnokságokon többszörösen 3 helyezett. Hazai és nemzetközi 
versenyeken való részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási 
és felszerelési költségek 

  Megítélt támogatás összege:                   …………….. 
 
14. Pap Dorottya Ilona (szül.: 2001.06.02.) 
(sportág: karate) 
  az UTE karate szakoszály versenyzője. A  WKF Magyar Bajnokság 

kétszeres bajnoka, többszörös Magyar Bajnok. Wado stílus állandó 
Magyar válogatott tagja. Kétszeres Európa Bajnoki bronzérmes és 
kétszeres ezüst érmes.  Hazai és nemzetközi versenyeken való 
részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási és felszerelési 
költségek 

.   Megítélt támogatás összege:                  …………….. 
 
15. Pap Zoé (szül.: 2012.07.08.) 
(sportág: karate) 2017 óta a SOZSIN Wado Karate Egyesület leigazolt sportolója. 

2019. októberében Wado Magyar Bajnok lett.   
  Nyári táboroztatás, sikeres övvizsga megszerzése. 
  Megítélt támogatás összege:                  …………….. 
 
 
16. Tóth Noa Beatrix (szül:. 2003.10.22.) Sozsin Wado Karate Egyesület leigazolt versenyzője. 2018-ban  
  aVilág Kupán és az Európa Bajnokságon bronzérmes lett.  
   Többszörös Magyar Bajnok, WKF Diákolimpiai cím birtokosa.  
  Európa bajnoki ezüstérmes. 2019-ben Európa Bajnokságon 2.  
  helyezett.Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban  való  
  részvétel költségeinek fedezette, kvalifikációs versenyeken való  
  indulás.   
  Megítélt támogatás összege:   ………………. 
 
17. Tóth Lea Beatrix (szül.: 2006.08.26.)  
(sportág: karate) 
  Wado Karate Egyesület  igazolt versenyzője. Többszörös Magyar  
  Bajnok, WKF Magyar  Bajnokság 3. helyezettje. Saját korosztálya  
  Európa Bajnoki bronzérmes. 2018-ban a Világ Kupán 5. helyezést  
  ért el. 2019-ben Európa Bajnoki bronzérmet szerzett. 
  Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban  való részvétel  
  költségeinek fedezette, kvalifikációs versenyeken való indulás.   



  Megítélt támogatás összege:   ………………. 
 
Határidő: megállapodások megkötése függvényében 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági és Sport Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető 
 

   
II. sz. Határozati javaslat 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi sport egyesületek részére kiírt 
pályázatot a jelenlegi járványügyi helyzet miatt a beérkezett pályázatok értékelése nélkül lezárja és a pályázatot a 
veszélyhelyzet feloldását követő 30 napon belül újra kiírja.    

  
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető  
 
 
 
Gyál, 2020. április 9. 
 
         Pápai Mihály 
          polgármester  
 
 
Az előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
         Diera Éva 
         Pénzügyi és Adóiroda vezető 


