
1 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

 

 

57/2021. (V.06.)            önkormányzati határozata 
 

 

Tárgy: Javaslat a sporttámogatási keret felosztására benyújtott pályázatok elbírálására 

 

 

A Kormány 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, ezért a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester 

 

1. a 6/2021. (II. 11.) számú önkormányzati határozatával a sporttámogatási keret 

támogatási pályázatára kiírt 8.000.000 forint összeget az alábbiak szerint osztja fel: 

 

Pályázó szervezet Támogatási cél Támogatási összeg 

Honfoglalók Rugby Club és Törpi 

Rögbi Utánpótlás Műhely 

Sportegyesület 

Felnőtt férfi csapat, az utánpótlás 

kölyök és kadét férfi csapatok, 

valamint a női csapat utazási 

költségeire 

400.000 Ft 

Nagykőrösi Birkózó Egyesület Edzőterem felszereltségének 

fejlesztésére (speciális méretű 

szőnyegtakaró, 5 db védőszőnyeg 

és 5 db Polifoam szőnyeg, 

esésvédő gumilapok, erős- és 

állóképesség fejlesztő eszközök) 

400.000 Ft 

Kőrös Judo Egészség Nevelés 

Segítség Sportegyesület 

Utánpótláskorú versenyzők 

hazai és külföldi 

versenyeztetésére  

800.000 Ft 

Nagykőrösi Postagalamb A-14 

Egyesülete 

A dokumentációs modernizálás 

érdekében informatikai eszköz 

(laptop) beszerzésére  

100.000 Ft 

Nagykőrösi Lovas Sportegyesület XX. Nagykőrösi Lovas 

Rendezvény – XIII. Díjugrató 

Verseny megvalósítására  

800.000 Ft 
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Pályázó szervezet Támogatási cél Támogatási összeg 

MozGo Nagykőrös Sportegyesület Futball és tenisz szakosztályok 

kiadásaihoz  

(Futball: sporttelep rezsi költsége, 

szemétszállítás, fűnyírás, fűápolás, 

fűnyíró üzemanyag, pályafestés, 

kispadok, lelátók, korlátok 

karbantartása, mezek mosodai 

költségei, öltözők, klubház takarítása, 

csapatok versenyeztetési kiadásai – 

ezen belül: játékosok nevezései, 

átigazolásai, sportorvosi vizsgálatok, 

büntetőlapok, sportbaleset biztosítás, 

téli felkészülés pályabérlés, téli futball 

versenysorozat, csapatok eszköz és 

sportruházat csere, labdák, kapuháló, 

bóják pótlása, utazás, buszok költsége, 

védőital versenyekre, gyógyszerek, 

eü-i csomagok, fűnyíró traktor, 

fűkasza karbantartása, hangosítás a 

felnőtt mérkőzéseken, fotózás, 

toborzás, nyílt napok, szórólapok, 

marketing költségek, könyvelés, 

titkárságvezető, gondnok (1 fő), 

utánpótlás edzők díjazása (7 fő) 

Tenisz: tenisz sporttelep rezsi 

költsége, villany-locsolás, 3 db pálya 

karbantartása, kerítések karbantartása, 

csapatok versenyeztetési kiadásai, 

csapatok eszközei – bóják, labdák, 

utazási költségek, védőital 

versenyekre, pályakarbantartó 

szerszámok, lehúzó kefék, 

pályagondnok-karbantartó (1 fő), 

edző díjazása, pálya bérlet, 

versenyszervezés, lebonyolítás, 

reklám-marketing költségek) 

 

 

Utánpótlás: 

1.500.000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenisz: 

200.000 Ft 

Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület 4 minősítő verseny 

megrendezésére, országos 

bajnokságon való részvételre, 

lőszer vásárlására, lőlapok 

vásárlására, versenyekre való 

élelmiszer vásárlására és rendőri 

szervekkel való közös 

lőgyakorlat megszervezésére  

100.000 Ft 
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Pályázó szervezet Támogatási cél Támogatási összeg 

Helyettük, Értük, Velük Alapítvány Versenyeztetésre, sporteszközök 

vásárlására, terembérlet és 

utazási-nevezési költségek 

támogatására 

200.000 Ft 

Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 

Roma Nemzetiségi Sportnap 

megrendezésére  

100.000 Ft 

Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda 

Egyesület 

Utánpótláskorú játékosok 

edzéseire, buszköltségre, felnőtt 

és utánpótláskorú játékosok 

versenyeztetésére (játékosok 

nevezései, játékengedélyek, edzői 

működési engedélyek), hazai 

mérkőzések rendezési 

költségeire (orvosi ellátás, 

hangosítás, biztonsági szolgálat, 

videós), utánpótlás csapatok 

fizikai és szellemi 

felkészültségének fejlesztésére, 

új eszközök vásárlására 

(palánkok, gyűrűk a Rákóczi isk. 

tornatermébe), rendezvényekre, 

mérkőzésekre való utazásokhoz 

kapcsolódó étkezések 

költségeire, a több napos tornák 

és edzőtáborok szállás- és 

étkezésköltségeire  

1.000.000 Ft 

Összesen: 
 

5.600.000 Ft 

 

2. tartalékba helyezi a fel nem használt 2.400.000 Ft-ot; 

3. dönt a tartalékba helyezett mindösszesen 4.400.000 Ft összeg felhasználásáról a 

Nagykőrös 254/2 hrsz-ú, Ménesi út 5/b. szám alatti ingatlanon megépült klubház és 

sporttelep védelme érdekében labdafogó háló rendszer, valamint kerítés építése 

céljából; 

4. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott támogatott szervezetekkel a 

támogatási szerződések aláírására. 

 

Határidő: 1-3. pont: 2021. május 06. 

4. pont: döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester                      

 

Nagykőrös, 2021. május 6. 

 

           Dr. Czira Szabolcs 

               polgármester  



Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

 

 

58/2021. (V.06.)            önkormányzati határozata 
 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési 

tevékenység támogatásáról szóló 31/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 

alapján kulturális keret felosztására benyújtott pályázatok elbírálására 

 

A Kormány 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, ezért a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester 

 

1. a 7/2021. (II.11.) önkormányzati határozatával a kulturális-, közművelődési 

értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő tevékenység támogatási pályázatára kiírt 

3.200.000 forint összeget – 600.000 Ft tartalékba helyezése mellett - az alábbiak szerint 

osztja fel: 
 

Pályázó szervezet Támogatási cél Támogatási összeg 

Bordás József egyéni 

vállalkozó 

VII. Kőrösi Zenés Esték 

koncertsorozat 

megrendezésére 

800.000 Ft 

Kőrös Környéki 

Nagycsaládosok Egyesülete 

Családi és gyermeknap 

szervezésére 

100.000 Ft 

Nagycsaládosok Nagykőrösi 

Egyesülete 

„Újra együtt szabadon!” 

programsorozatra 

300.000 Ft 

Country Tours Kft. Utazás a kultúrák között – 

évadzáró gála est 

megrendezésére 

300.000 Ft 

Nagykőrösi Lovas 

Sportegyesület 

Hagyományőrző, múltidéző 

egyedi lovas bemutatók, a 

XX. Nagykőrösi Lovas 

Rendezvény XIII. Díjugrató 

Versenynap kulturális 

betétprogramja 

megrendezésére 

500.000 Ft 

  



Pályázó szervezet Támogatási cél Támogatási összeg 

Relevé Táncművészeti és 

Táncsport Egyesület 

Karácsonyi és évadzáró 

gálák megrendezésére, dupla 

előadásokkal 

 

600.000 Ft 

Összesen  2.600.000 Ft 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott támogatott szervezetekkel 

a támogatási szerződések aláírására. 

 

Határidő: 1. pont: 2021. május 06. 

  2. pont: döntést követő 8 napon belül 

                         

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

Nagykőrös, 2021. május 6. 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs 

        polgármester 

 

 
 


