
2022. évben Sport Alapból támogatott szervezetek Gyomaendrőd Város Képviselő-

testülete 121/2022. (III. 31.), valamint 122/2022. (III. 31.) Gye. Kt. határozatai alapján: 

 

pályázati 

azonosító 

kedvezményezett támogatás célja támogatás 

SPO-001-22 

Gyomaendrődi 
Asztalitenisz 
Sportegyesület 

Célunk, hogy továbbra is képviselhessük 

városunkat a megyei bajnokságokon és ehhez 

segíteni tudjuk egyesületünk tagjait a szükséges 

eszközök megvásárlásában 

200.000-Ft 

SPO-002-22 

Központi Sport és 
Ifjúsági Egyesület 

Sportolóink tábozorztatása, minőségi 

sportruházattal való ellátása. Kajak szállító vonta 

vásárlása. Gumi motorcsónaktest vásárlása. 

Toborzáshoz, népszerűsítéshez szóróanyag, 

plakát készíttetése. 

600.000-Ft 

SPO-003-22 

RUMBA Táncsport 
Egyesület 

A fél évszázados múlttal rendelkező egyesület 

utánpótlását biztosító gyermek és ifjúsági társas- 

és sport-tánc oktatás feltételeinek biztosítása, 

valamint a versenytánc utánpótlás bázis nevelése 

intenzív nyári tánctáborok és iskolai szorgalmi 

időben folyó tanfolyamokkal, sport-tánc edzési 

körülmények megteremtésével a versenyeztetés 

újraindítása érdekében. Az 50 éves jubileum 

méltó megemlékezését szolgáló rendezvény 

alapfeltételeinek biztosítása. 

650.000-Ft 

SPO-004-22 

Gyomaendrődi Futball 
Club 

Az egyesület célja a labdarúgó sport 

népszerűsítése. Rendszeres testedzési lehetőség 

biztosítása az egyesület tagjai számára. 

Utánpótlás nevelés. 

3.050.000-Ft 

SPO-005-22 

Gyomaendrődi Futball 
Club 

Az egyesület célja a labdarúgó sport 

népszerűsítése. Rendszeres testedzési lehetőség 

biztosítása az egyesület tagjai számára. 

Utánpótlás nevelés. 

350.000,-Ft 

SPO-006-22 

Bushido Judo 
Sportegyesület 

A 2022-es évben egyesületünk a gyerekek minél 

eredményesebb versenyekre és övvizsgákra való 

felkészítését, az edzési körülmének és eszközök 

fejlesztését valamint további épület karbantartási 

feladatokat tűzött ki maga elé. 

600.000-Ft 

SPO-007-22 

Gyomaendrődi Korona 
Biliárd Klub 

Különböző szintű Országos és Megyei  

bajnokságokon való részvétel, versenyszervezés, 

utánpótlás nevelés 

300.000-Ft 

SPO-008-22 

KörösFit Diáksport 
Egyesület 

Az egyesület csatlakozási-, nevezési-, 

továbbképzési díjainak kifizetése, versenyruha, 

formaruha vásárlása, az eszközállomány 

felújítása, bővítése 

500.000-Ft 

SPO-009-22 

Körös Kajak 
Sportegyesület 

A Körös Kajak Sportegyesület cél szerinti 

működési költségeinek forrásteremtése, 

eszközvásárlás 

2.200.000-Ft 

SPO-010-22 

Gyomaendrődi Női 
Kézilabda 

Gyomaendrődi női kézilabda sport működtetése, 

utánpótlás nevelés, szabadidős tevékenység, 
2.500.000-Ft 



Sportegyesület korosztályos sportolási, versenyzési lehetőség 

biztosítása. A sportág tömegsportszintű 

népszerűsítése. Szabadidő-, sport- és 

edzőtáborok szervezése 

SPO-011-22 

Gyomaendrődi 
Gyermeklabdarúgó 
Egyesület 

A GYLE klubfilozófiája, hogy nevelőegyesületként 

minden, a településen a labdarúgás iránt 

érdeklődő lánnyal és fiúval megismertesse a 

sportág alapjait. Minél több gyerekkel és rajtuk 

keresztül a családjaikkal szerettesse meg a focit. 

Mindezt, a szakmai kihívásokat szem előtt tartva 

szeretnénk megtenni. Színvonalas, rendezett 

infrastrukturális körülmények között. 

900.000-Ft 

SPO-012-22 

Gyomaendrődi 

Gyermeklabdarúgó 

Egyesület 

Pályázatunk az endrődi városrészen található 

sportlétesítmény fenntartására és működtetésére 

vonatkozik 

350.000,- 

SPO-013-22 

Gyomaendrődi Judo 
Klub 

Rendszeres sportolási, versenyeztetési lehetőség 

biztosítása a város ifjúsága részére. Folyamatos 

utánpótlás nevelés és a versenysport 

feltételeinek megteremtése, az eredmények 

ösztönzése, a judo, mint küzdősport 

népszerűsítése. 

1.200.000-Ft 

SPO-014-22 

Körös Úszó Egyesület 
Gyomaendrőd Úszás fejlődése és versenyekre való felkészülés 

200.000-Ft 

SPO-015-22 

Gyomaendrőd Kis 
Bálint Általános Iskola 
SE 

Az iskola tanulóinak sportolási lehetőségeinek 

biztosítása. A versenyekre, rendezvényekre való 

eljutásra. A sportoláshoz szükséges eszközkészlet 

biztosítása, azok beszerzése. 

400.000-Ft 

SPO-016-22 

Székely Mihály 
Modellező és 
Sportklub 

Versenydíjak vásárlása, MMSZ tagdíj és 

biztosítás, utánpótlás toborzás, verseny rendezés 

150.000-Ft 

SPO-017-22 

Hencz Wrestling 
Birkózó 
Sportegyesület 

A jelenlegi helyzetben az egyesület létszám 

összetartása, szakmai munka maximális 

biztosítása a sportoló diákok versenykész, és a 

versenyen való indulás részvétele. 

350.000-Ft 

 

 


