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ELOTERJESZTES 

A Tilrsulasi tanacs 2011. szeptember 15 -i Ulesere 


Tisztelt Tanacs! 

A Nagykanizsai Kisterseg T6bbcelu Tarsulasat megkereste a Nagykanizsa Megyei Jogu Varos Muvel6desi 

Sportosztalya a varosk6rnyeki diakolimpiai bajnoksag megszervezese es anyagi tamogatasa erdekeben. 

A jelenlegi rendszerben a varosk6rnyeki diaksport bizottsaghoz 6sszesen 16 intezmeny tartozik. 

A Nagykanizsai Kistersegb61 Murakeresztur, Szepetnek, Eszteregnye, Csapi, Nagyrecse, Ujudvar, Hah6t es 

Zalaszentbalazs telepLileseket erinti a rendezveny. 


A szervez6k a korabbi hagyomanyok szerint a k6vetkez6 tanevre is kerik a Tarsulas anyagi segitseget. 


Az el6terjesztes mellekletet tartalmazza a 2010/2011. ev szakmai beszamol6ja valamint a 2011/2012. ev 

tamogatasi igeny megallapodas tervezete. 


A gyermekek testi-Ielki fejl6dese erdekeben nagyon fontos a k6telez6 6raszamon tul a szabadid6ben 

megszervezett kLil6nfele sportrendezvenyek tamogatasa, lebonyolitasa. 

Az altalanos iskolaban tervezett testnevelesi 6raszam b6vites j6 alapot szolgaltat a bajnoki rendszer 

tartalmasabba tetelehez. 


A verseny az orszagos felmen6 verseny resze, innen jutnak el a megyei d6nt6be. 

A versenysorozat muk6dtetese t6bb anyagi forrasb61 t6rtenik, a cs6kkentett tamogatasok miatt a muk6des 

feltetelei nehezebbe valtak es ezert kerik a szervezok a Kistersegi Tarsulas tamogatasat, 400.000 Ft 

osszegben. 

A Tarsulas 2011 . evi k61tsegveteseben elkLil6nitesre keriJlt ifjusagi es sport celra 1 m6 Ft-os keret, ennek 

terhere javasoljuk a tamogatast. 


... .l2011.(IX. ) sz. Hatarozati javaslat: 

A Nagykanizsai Kisterseg T6bbcelu Tarsulasa a Varosk6rnyeki diakolimpia szervezesehez 400 OOO,-Ft 

tamogatast biztosit, amelyet a szervezest vegzo Nagykanizsa Megyei Jogu Varos reszere atad. 

Felhatalmazza az altalanos eln6khelyettest aszerz6des alairasara. 


Hatarido: 2011. okt6ber 31. 

Felelos: Cseresnyes Peter eln6k 


Nagykanizsa, 2011. szeptember 6. 
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N k . . K' eagy anrzsal 1St rseg Tobbcelu Tarsulasa 
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1. 

t:rk.: 2011 JOL 13. 
"Szam:':1- ')~fi.,oi, /o1k ~ ~ell.: 

IUgyintezo: rpC) .Lex '" _... _- , 

MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERI HIVATALA 

8800 NAGYKANIZSA, ERZSEBET TER 7. Te1efon: 0693 I 500-780 Fax : 0693 1500-736 


e-mail: szmodics.jozsefne (a)nagykanizsa. hu 


MUVELODESIESSPORTOSZTALY 

Ugyintez6: Molnar Tamas Szam: 1111461 12011. 


Nagykanizsai Kistersegi Tobbcelii Tarsulas 
Elnokenek 

NAGYKANIZSA 
Bajza u. 2. 

Tisztelt Elnok Ur! 

Levehinkben csatoltan megkii1djuk a 20l0/201l-es tanev diaksport munkajanak erteke1eset es a 
201l /20l2-es tanevre a varoskomyeki diakolimpia mukodeset segito tamogatasi megal1apodas 
tervezetet 

Kerjiik, hogy azt a Kistersegi Tobbce1u Tarsu1as altaI j6vahagyva sziveskedjen szamunkra 
visszaktildeni. A tamogatas kovetkezo tanev diaksport versenyrendszer mukodesehez 
nelkulOzhetetlen. 

Mellek1etek: 
1. 	 A varoskomyeki diakolimpia szervezesehez nyiljtott 400. 000 Ft tamogatasi elszamolasa. 
2. 	 A 2010/2011 tanev diaksport munk<'ljanak szakmai beszamo16ja es a tanevzar6 statisztikai 

jelentes 
3. 	 A 2011 /2012-es tanev szerz6des tervezete 

Szives tamogatasukat es segitseguket e10re is koszonjuk. 

Nagykanizsa, 2011. junius 30 . . 
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SZAKMAI BESzAMOLO 

A 2010/2011-es tanev diaksport tevekenysegerol 

A Nagykanizsai Varoskomyeki DSB (mukodesi terUiete Nagykanizsa es ZaJakaros kistersegi tobbceiu 
tarsulas) 2010/2011 tanev diaksport munkajar61. 

A megallapodas Nagykanizsa Megyei Jogu Varos 6nkormanyzata (Szekhelye: Nagykanizsa, Erzsebet 
ter 7.) es a Nagykanizsai Kistersegi Tobbcelu Tarsulas (szekhelye: Nagykanizsa, Bajza u. 2.) k6z6tt 
2010.10. 01.-enj6tt letre. 

A tamogatas osszege: 400 000 Ft 

A hatarozat szama: 4112010 (VII. 19.) 


A nagykanizsai varoskomyeki diaksport bizottsaghoz 6sszesen 16 intezmeny tartozik. Valamennyiben 
ISK, vagy. DSE mukodik. A 2010/2011 tanev diaksport versenyek a varosk6myeki, megyei es az 
orszagos versenynaptamak megfeleloen 2010. szeptember 01. es 2011. junius 15. kozott keriiltek 
megrendezesre, melyeken valamennyi kistersegi intezmeny folyamatosan reszt vett. 

A versenyeket felmeno rendszerben 15 sportagban hirdettiik meg, melyek koziil harom kivetelevel 
(torn a, kosarlabda es roplabda) volt resztvevo. A versenyrendszert 4 korcsoportra -, kiilOn, fiuknak es 
leanyoknak - terjed ki. (1996 . januar 1. utan sziiletettek reszere). 
A sportagi versenykifrasok az elozetes nevezesek figyelembevetelevel kesziiltek el es kerliltek 
megrendezesre . A versenyszfnhelyek t6bbsegeben Nagykanizsan voltak, de Geisen (Ieany 
teremlabdarugas), Zalakaroson (kezilabda), Zalakomarban (teremlabdarugas) es Galambokon (jittekos 
sportverseny) is volt rendezvenyiink. A rendezvenyekrol minden esetben osszesitett jegyzokonyvek 
kesziiltek, melyek a versenyek eredmenyeit tartalmazzitk es a resztvevo iskolitknak, megkiildtiik. 

A sportversenyek rendezesi feltetelei (palya-elokeszites, olt6zkodes, jatekvezetes, dijazas ... ) 
biztositottak voltak a resztvevok szamara. A gyoztes csapatok, ill. versenyzok kepviseltek a 
varoskomyeket a felmeno rendszeru megyei-, majd orszitgos versenyeken, melyeken tanul6lnk 
helytilltak. A rendezvenyeken az 1 - 3. helyezett csapatok, ill. egyeni versenyzok oklevel es erem 
dijazasban reszesiiltek. 

A sportagak koziil a legnepszerubb az atletika volt, melyen valamennyi iskola reszt vett. 
Atletikaban az egyeni versenyeket ket fordul6ban osszel es tavasszal, a tobbpr6ba csapatbajnoksagot 
negy korcsoportban, tavasszal egy alkalommal rendeztiik meg. Ezt ket mezei fut6verseny 
(Nagykanizsa, Cs6nakaz6 t6), valamint a kis iskolitk (200 fa alatti) egyeni- es valt6 versenye 
egeszitette ki . 

A masik legnepszerubb sportitg a labdarugas, ill. a teremlabdarugas volt az intezmenyek t6bbsegenek 
reszvetelevel. (fiuknak 4 korcsoportban, a leanyoknak egyben) 

Fejlodes tapasztalhat6 uszasban, a resztvevok szitmanak alakulasaban, a Gelsei fedett uszoda 
atadasanak kovetkezteben. 

Viszonylag nepszeru volt a kistersegben a duatlon, triatlon versenyeken val6 reszvetel is. 

A diaksport versenyrendszer mukOdesi tamogatasa terem- es palyaberletre, versenybfr6i dijakra, 
valamint a tanul6k csoportos utaztatasara es erem dijazasra lett felhasznalva. A versenyrendszer 
mukodtetese eves szinten meghaladja az 1 milli6 Ft-ot. A kistersegbol a tanev soran a 
versenyrendszerbe t6bb szitzan kapcsol6dtak be, ezzel is elosegitve a tanul6k egeszsegi allapotanak 
megorzeset, fejleszteset. 
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A szakmai beszamolohoz csatoltan megkUldji.ik az eredeti szamlak es a kifizetest igazo16 bizonylatok 
hiteles masolatat, valamint az osszesft6 kimutatast a tamogatas elszamolasarol. 

A tanu16k sportolasahoz, versenyeztetesehez nyUjtott tamogatasukert koszonerunket fejezzUk ki, es 
kerji.ik tovabbi segftsegi.iket a 201112012-es tanevi diaksport versenyrendszer mukodtetesehez. 

Nagykanizsa, 2011.j61ius 4 . 
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Varoskornyeki Diakolimpia 

2010/2011 tanevi versenyrendszer koitsegeinek alakulasa 


Versenybir6i dij ak 448.900 

Erem koltseg 293.482 

T eremberlet 102.000 

Csoportos utazasi koltseg 156.600 

Osszesen: 1.000.982 

2011/2012 tanevi versenyrendszer 
kOitsegvetesi tervezete 

Versenybir6i dijak 450.000 

Erem koltseg 350.000 

Teremberlet 100.000 

Csoportos utazasi koltseg 200.000 

Osszesen: 1.100.000 

N agykanizsa, 2011. julius 4. 

Varoskomyeki DSB 

N agykanizsa 




MEGALLAPODAS 

PENZESZKOZ ATADASROL . 


(tervezet) 

amely letrejbtt egyreszr6l Nagykanizsai Kisterseg Tobbcelu Tarsulasa(szekhelyen: Nagykanizsa, 
Bajza u. 2.) kepviseli Jancsecz Lajos altalanos elnokhelyettes (tovabbiakban tarsulas), masreszr61 
Nagykanizsa Megyei Jogu Yaros Onkormanyzata (szekhelye: Nagykanizsa, Erzsebet ter 7.) 
kepviseli Cseresnyes Peter polgannester (tovabbiakban Onkonnanyzat) 1 tovabbiakban: Felek 1 
kbzbtt. 

1. 	 Jelen megiillapodas megkotesere a Tarsulasi tanacs ...... . .. . .. . .. . .. szamu hatarozata a1apjan 
keriil sor, mely szerint Nagykanizsa Kisterseg Tbbbcelu Tarsulasa a Varoskbrnyeki diakolimpia 
szervezesehez 400.000 Ft, azaz negyszazezer forint tamogatast biztosit, amelyet a szervezest 
vegz6 Nagykanizsa Megyei Jogu Varos reszere atad. 

2. 	 A tamogatas bsszege a 2011 /2012 . tanevben megszerzesre kerUl6 , Nagykanizsa Varoskbrnyeki 
diakolimpiai bajnoksag szerbezese es lebonyolitasa soran felmeriil6 , mukodesi celli kiadasokra 
hasznalhat6 fel (jatekvezet6k, versenybir6k dija, ennek, palya-, teremberleti dijak, csoportos 
utazasi ko1tseg, stb .) 

3. 	 A tamogatast a Tarsulas az Onkonnanyzat 14100330 - 92660049 - 01000003 szamu 
kbltsegvetesi elszamolasi szamlajara egy bsszegben atutalja 2011. okt6ber 30-ig. 

4. 	 Az Onkorrnanyzat a tarnogatasi celnak megfelel6 felhasznalasr6l legalabb egy oldalas szbveges 
beszamol6t keszit, melyet 2012 . julius 15-ig beny6jt a Tarsulas fel e. 

5. 	 A:z Onkorrnanyzat az atadott tamogatas teljes osszeger6l az 1. szamli mellekletnek megfelel6en 
elszamolast keszit, amit 2012 . julius 15-ig beny6jt a Tarsulas fele. A:z elszamolas melle csatolni 
kell az eredeti szam1ak, valamint a kifizetest igazol6 bizonylatok hitelesitett masolatat. 

Alulirott felek a megallapodast, mint akaratukkal mindenben egyez6t j6vahagy6lag sajiH kezlileg 
irtak ala. 

Nagykanizsa, 2011. 

Jancsecz Laj os Cseresnyes Peter 
Altalanos elnbkhelyettes Polgannester 


