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2.

Beszámoló a sport szervezetek számára 2021. évben nyújtott támogatások felhasználásáról
Javaslat a sport célú pályázatok elbírálására - támogatás felosztására

Gyál, 2022. március 12.

Vinnai Tibor s.k.
a Bizottság elnöke
A kiadmány hiteléül:
2022. április 12.
Tóth Istvánné
bizottsági titkár

Tárgy:

Beszámoló
a
sport
szervezetek/sportolók számára 2021.
évben
nyújtott
támogatások
felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. költségvetési évben pályáztatás útján 10.000 e Ft
összeget biztosított a városunkban működő helyi sportszervezetek támogatása céljából.
Gyál Város Önkormányzatának 2/2021.(I.28.) sz. rendelete alapján a civil szervezetek támogatása keret soron
tervezett összegből 14 sportegyesületet/sportolót támogatott, összesen 10.000 e Ft összegben. (1.sz. melléklet)
Fenti számú határozat alapján megítélt támogatásokkal kapcsolatban valamennyi esetben megtörtént az
elszámolások benyújtása.
A beszámolókat áttekintve megállapítható, hogy a támogatás elérte célját és a sport szervezetek programokra
kitűzött tervei sikeresen megvalósultak.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a beszámoló elfogadására.
Határozati javaslat:
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sport szervezetek/sportolók számára 2021. évben nyújtott
támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Az előterjesztést véleményezte: Ifjúsági és Sport Bizottság
Az előterjesztést készítette:
Szabó Józsefné irodavezető
Gyál, 2021. április 11.

Pápai Mihály
polgármester

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében szereplő cél- és általános tartalék terhére a civil- és
sport szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből- az alább felsorolt pályázatokat részesíti
támogatásban:

Sport szervezetek, sportolók
APEX Optimista SE
(Sportág: tájfutás)
Fleischer Dóra (Sportág: karate)
Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
Gyál és Térsége Birkózók SE
(sportág: birkózás)
GYÖSZE
(Gyáli
Ökölvívó
és
Szabadidősport Egyesület)
Juhász-Dóra Richárd (sportág: úszás)
Kulcsár Zalán
Mester Milán
Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
Sanbon Kyokushin SE
(sportág: boksz, karate)
Tóth Csaba Benjámin
(sportág: thai-box)
Tóth Noa Beatrix (sportág: karate)
Tóth Lea Beatrix (sportág: karate)
Váczi Dániel
Összesen:

Megállapított
támogatási
összeg/Ft
350.000.-Ft
100.000.-Ft
5.330.000.-Ft
1.200.000.-Ft
850.000.-Ft
100.000.-Ft
100.000.Ft
350.000.-Ft
600.000.-Ft
600.000.-Ft
200.000.-Ft
60.000.-Ft
60.000.-Ft
100.000.-Ft
10.000.000.-Ft

Tárgy: Javaslat sport célú pályázatok elbírálására támogatás felosztására.
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2022. (I.31.) 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 1/2022.(I.31.) költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének cél és általános tartalék „civil szervezetek
támogatása” sorából sport célra 10.000.000,- Ft áll rendelkezésre.
Az összesített igény: 16.158.400,- Ft., mely meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget, valamint egy pályázó
nem jelölt meg összeget.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet arra vonatkozóan, hogy a beérkezett sport pályázatokat
elbírálni és felosztásáról az alábbiak alapján dönteni szíveskedjenek.
A pályázati határidő lejártáig, 2022. április 1. napjáig az alábbi pályázatok érkeztek be:
A sportoló/sport szervezet neve:
1.Gyáli Baráti Kör Sportegyesület

Pályázati cél
6 szakosztályra összesen:

Igényelt támogatás
8.090.400,-Ft

- Labdarúgó szakosztály

Működési költségekre, MLSZ díjak, sportfelszerelések vásárlására,
edzők továbbképzések, tornaterem bérlésre, téli felkészüléshez
pályabérlés,
számlavezetési költségekre, utazási költségek
biztosítására, öregfiúk felkészítése, utánpótlás tornákra és
8.090.nevezési
díjakra,
egyéb
költségekre(fotók,
képek
kereteztetése, ajándékok vásárlása)
Kért támogatás összege: 2.500.000,- Ft

- Mazsorett szakosztály

Programok: Országos Twirling Bajnokságon, Magyar Mazsorett
Bajnokságon, Pest megyei mazsorett és twirling versenyen való
részvétel, kvalifikációmegszerzése esetén nemzetközi versenyekre
való kijutás.
Nevezési és regisztrációs díjak, továbbképzési és szövetségi
tagdíjak, terembérleti díjak, fellépő ruhák és méteráruk
megvásárlása, útiköltségek és szállásdíjak fedezete.
Kért támogatás összege:
800.000,- Ft

- Ritmikus gimnasztika szakosztály

: a szakosztály újraindításának költségei, sportszertartó szekrény és
eszköztároló ládák beszerzése, tornaterem bérlés, utazási költségek,
karácsonyi gála megrendezése
Kért támogatás összege:
500.000,- Ft

- Kosárlabda szakosztály

MKOSZéves tagdíj, utánpótlás bajnokságban való részvétel,
nevezési díjak, edzői működési engedély díjak (2 fő), játékvezetői
díj, asztalszemélyzet, mérkőzés ellenőri díjak, 24 db. mez
beszerzése, kosárlabdák vásárlása
Kért támogatás összege:
1.490.400.-Ft

-Kézilabda szakosztály

Pest-megyei Kézilabda Szövetség felé tagdíj, sporteszközök,
sportfelszerelések vásárlása, felnőtt csapatok versenyeztetése,
terembérleti díjak, utazási költségek,
Kért támogatás összege:
2.800.000.-Ft

2. Mester Milán(sportág: birkózás)

3. Sanbon Kyokushin SE
(sportág: boksz, karate)

4. Tóth Csaba Benjámin
(sportág: Muaythai box)

Felnőtt válogatott keret tagja, Junior Világbajnokságon bronzérem,
Felnőtt Magyar Bajnoki aranyérem.
Programok: Felkészülés U23-as Világbajnokságra.
Sportfelszerelések, táplálék kiegészítők vásárlása, masszázs,
hidegkamra, szauna és gyógyászati kezelések, külföldi edzőtáborban
való részvétel költségei
Kért támogatás összege: 500.000.-Ft
Működési költségekre, nyári karate edzőtáborban való részvétel,
sportfelszerelések, sportruházat, terembérleti díjak, könyvelői díj,
szakszövetségi tagsági, biztosítási díjak, informatikai beruházás
költségei
Kért támogatás összege:
766.000.-Ft

Programok:
Tahiföldi
edzőtáborozáson
való
részvétel,
Országos Bajnokságon való részvétel, WFC AmatőrEurópa
Bajnokságon való részvétel , Budapesten és vidéki városokban
megrendezésre kerülő versenyeken való részvétel.
Versenyek, edzőtáborok részvétel költségei, étrend kiegészítők és
sportfelszerelések beszerzése.
Kért támogatás összege: nem jelölt meg összeget

5. GYÖSZE (Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület)
Programok:
5 napos nyári sporttábor -8-12 éves gyermekek
részére – Gyál Város 25. éves évfordulón való rendezvénysorozaton
való részvétel.
Működési költségekre, eszközbeszerzés terembérleti díjak,
versenyzési felszerelések vásárlása
Kért támogatás összege:
1.500.000,- Ft
6. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
(sportág: ping-pong)

7. Váczi Milán
(sportág: kézilabda)

Programok:2022. évre tervezett versenyeken való részvétel
Prémium Kupa, bajnoki csapatok felkészítése, Éjszaki DV verseny
költségeire, terembérleti díjakra, utazási költségekre, labdák, hálók,
ütőborítások , mezek eszközök beszerzése, versenyasztal költségei
Kért támogatás összege:
970.000,- Ft
Dabasi KCVSE profi versenyzője,
Versenyekre történő utazási költségek, sportruházat, táplálék
kiegészítők vásárlása
Kért támogatás összege : nem jelölt meg összeget

8.Extérm-Sport Kert Egyesület (BMX Freestyle)
6 db. BMX kerékpár vásárlása, védőfelszerelések (bukósisak,
térdvédő, bokavédő, könyökvédő) beszerzése.
Kért támogatás összege: 1.302.000.-Ft
9. APEX Optimista SE
(sportág: tájfutás)

Programok: Tájfutás Világnapi rendezvények, Jubileumi
Tájékozódási verseny, Közösségi Ház nyári táborában a Questing
tanösvény teljesítése, Mikulás futás, túraversenyeken való részvétel,
gyáli Map Run pályák áthelyezése, versenyek nevezési díjai, utazási
költségek, saját versenyek rendezési költségei, működési és
adminisztrációs kiadások, postaköltségek, bankszámla vezetési díj,
Magyar Tájfutó Szövetség felé fizetendő tagdíj, versenyengedélyek,

tintapatron, nyomtatvány, rendezői ellátmány és rendezési eszközök,
kellékek vásárlása, jubileumi rendezvények költségei
Kért támogatás összege: 470.000,- Ft
10 Juhász-Dóra Richárd
(sportág: úszás)

11. Gyál és Térsége Birkózók SE
(sportág: birkózás)
12. Tóth Noa Beatrix
(sportág: karate)

13. Tóth Lea Beatrix (sportág: karate)

14. Kulcsár Zalán
(sportág:úszás)

Kőbánya Úszó Klub versenyzője, többszörös korosztályos
csúcstartó,
korosztályos rekord felállítása 800 méter gyorson,
1500 méteres gyorsúszás korosztályos csúcstartója, 1500 m, 400 m
és 800 méteren korosztály legjobb három úszója között van.
Versenyköltségekre, utazási költségek, szükséges sporteszközök és
táplálék kiegészítők vásárlására
Kért támogatás összege:
100.000,-Ft
Működési és fenntartási költségekre
Kért támogatás összege:

1.500.000,- Ft

KONO Karate Egyesület leigazolt versenyzője.
Többszörös Magyar Bajnok, WKF Diákolimpiai cím
birtokosa,
Európa bajnoki ezüstérmes, 2019-ben
Európa Bajnokságon 2. , Világkupa bronzérmes.
2022.évben elért eredmények: Promontor Kupa -felnőtt
kumite- 55 kg. I. helyezett, Wadokai Karate Magyar
Bajnokság I. helyezett. Hazai és nemzetközi versenyeken,
Európa Bajnokságon , hazai és nemzetközi edzőtáborokban
való részvétel költségeinek fedezete.
Kért támogatás összege: 80.000,- Ft
KONO Karate Egyesület
leigazolt 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.
2022-ben elért eredmények:
Promontor Kupa- lánykumite kadett- 54 kg- II. helyezett
Wadokai Karate Magyar Bajnokság- lánykumite junior – 53
kg- I. hely
Hazai és nemzetközi versenyeken, Európa Bajnokságon ,
hazai és nemzetközi edzőtáborokban
való részvétel
költségeinek fedezete.
Kért támogatás összege: 80.000,- Ft
A Lőrinc 2000 SWIM Team igazolt úszója
Országos Bajnokságokon 50 és 100 méteres gyorsúszásban országos
korosztályos bajnokság döntőjében teljesítette a szintidőket és indult
a 2021-es Rövidpályás Felnőtt Magyar Bajnokságon.
2022. évi hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel
költségeire, felkészítő edzőtáborok költségeire, tagdíjra, nevezési
díjakra, táplálék kiegészítők, vitaminok, sporteszközök vásárlására,
útiköltségek fedezete.
Kért támogatás összege
500.000.-Ft

15. Balogh Lili Annabella (sz. 2013.02.17.) úszás
Ferencvárosi TC versenyzője
2021-ben a Fradi Torna Klub megválasztotta az év korosztályos
FTC sportolójának. 2021-2022 években a Magyar Úszó Szövetség
ranglistáján kiemelkedő helyet foglal el. 2021/2022 évben elnyerte
a Diákolimpia Bajnok címet.

Vidéki versenyek utazási költségei, új felszerelések vásárlásának
költségei.
Kért támogatás összege: 300.000.-Ft
A pályázatok dokumentumai a Szervezési és Humánpolitikai Irodán megtekinthető.
I. Határozati javaslat:
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.31.)
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.Gyáli Baráti Kör Sportegyesület

6 szakosztályra összesen:

- Labdarúgó szakosztály

Működési költségekre, MLSZ díjak, sportfelszerelések vásárlására,
edzők továbbképzések, tornaterem bérlésre, téli felkészüléshez
pályabérlés,
számlavezetési költségekre, utazási költségek
biztosítására, öregfiúk felkészítése, utánpótlás tornákra és
8.090.nevezési
díjakra,
egyéb
költségekre(fotók,
képek
kereteztetése, ajándékok vásárlása)
Támogatás összege: ……………………

- Mazsorett szakosztály

Programok:Országos Twirling Bajnokságon, Magyar Mazsorett
Bajnokságon, Pest megyei mazsorett és twirling versenyen való
részvétel, kvalifikációmegszerzése esetén nemzetközi versenyekre
való kijutás.
Nevezési és regisztrációs díjak, továbbképzési és szövetségi
tagdíjak, terembérleti díjak, fellépő ruhák és méteráruk
megvásárlása, útiköltségek és szállásdíjak fedezete.
Támogatás összege: …………………..

- Ritmikus gimnasztika szakosztály

a szakosztály újraindításának költségei, sportszertartó szekrény és
eszköztároló ládák beszerzése, tornaterem bérlés, utazási költségek,
karácsonyi gála megrendezése
Támogatás összege: ………………….

- Kosárlabda szakosztály

MKOSZéves tagdíj, utánpótlás bajnokságban való részvétel,
nevezési díjak, edzői működési engedély díjak (2 fő), játékvezetői
díj, asztalszemélyzet, mérkőzés ellenőri díjak, 24 db. mez
beszerzése, kosárlabdák vásárlása
Támogatás összege. …………………..

-Kézilabda szakosztály

Pest-megyei Kézilabda Szövetség felé tagdíj, sporteszközök,
sportfelszerelések vásárlása,
felnőtt csapatok versenyeztetése,
terembérleti díjak, utazási költségek,
Támogatás összege:
…………………

2. Mester Milán (sportág: birkózás)

Felnőtt válogatott keret tagja, Junior Világbajnokságon bronzérem,
Felnőtt Magyar Bajnoki aranyérem.
Programok: Felkészülés U23-as Világbajnokságra.
Sportfelszerelések, táplálék kiegészítők vásárlása, masszázs,
hidegkamra, szauna és gyógyászati kezelések, külföldi edzőtáborban
való részvétel költségei
Támogatás összege:
………………….

3. Sanbon Kyokushin SE
(sportág: boksz, karate)

……………...

Működési költségekre, nyári karate edzőtáborban való részvétel,
sportfelszerelések, sportruházat, terembérleti díjak, könyvelői díj,

szakszövetségi tagsági, biztosítási díjak, informatikai beruházás
költségei
Támogatás összege: ………………………
4. Tóth Csaba Benjámin
(sportág: Muaythai box)Programok:

Tahiföldi edzőtáborozáson való részvétel, Országos Bajnokságon
való részvétel, WFC AmatőrEurópa Bajnokságon való részvétel ,
Budapesten és vidéki városokban megrendezésre kerülő versenyeken
való részvétel. Versenyek, edzőtáborok részvétel költségei, étrend
kiegészítők és sportfelszerelések beszerzése.
Támogatás összege:
……………………

5. GYÖSZE (Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület)
Programok:
5 napos nyári sporttábor -8-12 éves gyermekek
részére – Gyál Város 25. éves évfordulón való rendezvénysorozaton
való részvétel.
Működési költségekre, eszközbeszerzés
terembérleti díjak, versenyzési felszerelések vásárlása
Támogatás összege: …………………..
6. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
(sportág: ping-pong)

7. Váczi Milán
(sportág: kézilabda)

Programok:2022. évre tervezett versenyeken való részvétel
Prémium Kupa, bajnoki csapatok felkészítése, Éjszaki DV verseny
költségeire, terembérleti díjakra, utazási költségekre, labdák, hálók ,
ütőborítások , mezek eszközök beszerzése, versenyasztal költségei
Támogatás összege: ………………….
Dabasi KCVSE profi versenyzője,
Versenyekre történő utazási költségek, sportruházat, táplálék
kiegészítők vásárlása
Támogatás összege: ……………………

8.Extérm-Sport Kert Egyesület (BMX Freestyle)
6 db. BMX kerékpár vásárlása, védőfelszerelések (bukósisak,
térdvédő, bokavédő, könyökvédő) beszerzése.
Támogatás összege: . ..…………………
9. APEX Optimista SE
(sportág: tájfutás)

10 Juhász-Dóra Richárd
(sportág: úszás)

11. Gyál és Térsége Birkózók SE
(sportág: birkózás)

Programok:Tájfutás
Világnapi
rendezvények,
Jubileumi
Tájékozódási verseny, Közösségi Ház nyári táborában a Questing
tanösvény teljesítése, Mikulás futás, túraversenyeken való részvétel,
gyáli Map Run pályák áthelyezése ,versenyek nevezési díjai, utazási
költségek, saját versenyek rendezési költségei, működési és
adminisztrációs kiadások, postaköltségek, bankszámla vezetési díj,
Magyar Tájfutó Szövetség felé fizetendő tagdíj, versenyengedélyek,
tintapatron, nyomtatvány, rendezői ellátmány és rendezési eszközök,
kellékek vásárlása, jubileumi rendezvények költségei
Támogatás összege:
……………………
Kőbánya Úszó Klub versenyzője, többszörös korosztályos
csúcstartó,
korosztályos rekord felállítása 800 méter gyorson,
1500 méteres gyorsúszás korosztályos csúcstartója, 1500 m, 400 m
és 800 méteren korosztály legjobb három úszója között van.
Versenyköltségekre, utazási költségek, szükséges sporteszközök és
táplálék kiegészítők vásárlására
Támogatás összege:
..………………….
Működési és fenntartási költségekre
Támogatás összege: ..…………………

12. Tóth Noa Beatrix
(sportág: karate)

KONO Karate Egyesület leigazolt versenyzője.
Többszörös Magyar Bajnok, WKF Diákolimpiai cím birt
Európa bajnoki ezüstérmes, 2019-ben Európa Bajnokságon 2.
Világkupa bronzérmes. 2022.évben elért eredmények: Promontor
Kupa -felnőtt kumite- 55 kg. I. helyezett
Wadokai Karate Magyar Bajnokság I. helyezett
Hazai és nemzetközi versenyeken, Európa Bajnokságon , hazai és
nemzetközi edzőtáborokban való részvétel költségeinek fedezete.
Támogatás összege: …………………..

13. Tóth Lea Beatrix (sportág: karate)

KONO Karate Egyesület leigazolt versenyzője. Többszörös
MagyarBajnok, WKF Magyar Bajnokság 3. helyezettje.
Sajátkorosztálya Európa Bajnoki bronzérmes. 2018-ban a Világ
Kupán 5. helyezést ért el. 2019-ben Európa Bajnoki bronzérmet
szerzett. 2022-ben elért eredmények:
Promontor Kupa- lánykumite kadett- 54 kg- II. helyezett
Wadokai Karate Magyar Bajnokság- lánykumite junior – 53
kg- I. hely Hazai és nemzetközi versenyeken, Európa Bajnokságon ,
hazai és nemzetközi edzőtáborokban
való részvétel
költségeinek fedezete.
Támogatás összege: ………………….

14. Kulcsár Zalán
(sportág:úszás)

A Lőrinc 2000 SWIM Team igazolt úszója
Országos Bajnokságokon 50 és 100 méteres gyorsúszásban országos
korosztályos bajnokság döntőjében teljesítette a szintidőket és indult
a 2021-es Rövidpályás Felnőtt Magyar Bajnokságon.
2022. évi hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel
költségeire, felkészítő edzőtáborok költségeire, tagdíjra, nevezési
díjakra, táplálék kiegészítők, vitaminok, sporteszközök vásárlására,
útiköltségek fedezete.
Támogatás összege
…………………

15. Balogh Lili Annabella (sz. 2013.02.17.) úszás
Ferencvárosi TC versenyzője, 2021-ben a Fradi Torna Klub
megválasztotta az év korosztályos FTC sportolójának. 2021-2022
években a Magyar Úszó Szövetség ranglistáján kiemelkedő helyet
foglal el. 2021/2022 évben elnyerte a Diákolimpia Bajnok címet.
Vidéki versenyek utazási költségei, új felszerelések vásárlásának
költségei.
Támogatás összege:……………….
Határidő:
Felelős:

megállapodások megkötése függvényében
Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalta:
Ifjúsági és Sport Bizottság
Az előterjesztést készítette:
Szabó Józsefné irodavezető
Gyál, 2022. április 11.

Az előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelettel összhangban van.

Pápai Mihály
polgármester
Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adóiroda vezető

