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Előterjesztés 

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -
a Diáksport támogatása keret terhére kapott 2017. évi támogatások elszámolásaival 

kapcsolatos döntésre 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei jogú Város jelenleg hatályos 30/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről tartalmazza a 
sporttámogatások terén adott önkormányzati támogatások elszámolásának előírásait. 

A beszámolók beküldési határidejekor (2018. január 31.) az érvényben lévő városi sportrendelet, 
valamint a támogatottakkal megkötött támogatási szerződések alapján tájékoztatás céljából az alábbi 
dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeniük: 

2017. évre vonatkozó támogatásról szóló pénzügyi összesítő elszámolás és pénzügyi beszámoló, 
valamint szakmai beszámoló, 
30 napnál nem régebbi hivatalos igazolások a köztartozásokról, 
a támogatás felhasználását igazoló számlák záradékkal ellátott hitelesített másolata. 

A beérkezett elszámolások nagy mennyiségére való tekintettel és a kapott támogatások átláthatósága 
érdekében összefoglaló táblázatot készítettünk, melyeket előterjesztésünk 1. sz. melléklete tartalmaz. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot előterjesztésünk határozat-tervezete alapján a beszámolók elfogadásához 
kapcsolódó döntés meghozatalára. 

Nyíregyháza, 2018-03-22 
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

„./2018. (III. 27.) számú 

határozat4ervezete 

a Diáksport támogatása keret terhére kapott 2017. évi támogatások elszámolásaival 
kapcsolatos döntésről 

A Bizottság 

az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról 
szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a 
következő határozatot hozta: 

elfogadta a határozat melléklete alapján a Diáksport támogatása keret terhére kapott 2017. évi 
támogatások elszámolását. 

Nyíregyháza, 2018. III. 27. 

A határozatot kapják: 

1./ címzetes Főjegyző 

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra 

4./ Irattár 

\]')NYÍREGYHÁZA 

Halkóné dr. Rudolf Éva 

a Bizottság elnöke 
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1. sz. melléklet a PKAB/130-1/2018. számú Előterjesztéshez 

Ügyiratszám Támogatott neve Elszámolás Támogatás célja. Támogatás megítélt összege és Megjegyzés 
megfelelése a formai 2017-ben elért eredmény felhasználása 
követelményeknek. 

PKAB/68- Nyíregyházi megfelelő adatlapok Városi diákolimpiai versenyek 8.000.000,- számlák 
1/2017. Városi Diáksport szervezése, országos döntők Első félévben elszámolva: záradékolva 

Egyesület csatolva: étkezési költségeire, valamint 3.559.160,-
adóigazolás működési és a 24 órás visszafizetendő: 

sportágválasztó, valamint a - sporteszköz beszerzése 500.170,- 630.465,-

városi sportgála diáksportot 
- érem 654.320,-
- játékvezetői díj és járulékok 

érintő kiadásaira. 284.897,-

Minden diákolimpiai városi verseny 
- sportszolgáltatás 704.041,-
- egészségügyi szolgáltatás 80.000,-

megrendezésre került. - könyvelési díj, működési költségek 
Aktív közreműködés a megyei 280.923,-
versenyek, a 24 órás sportágválasztó - étkezés 646.054,-
és Városi Sportgála - eredményességi támogatás 
megrendezésében. 660.000,-

Ö: 3.810.000,-
PKAB/61- Sóstóhegyi megfelelő űrlap Iskolai sportkörök költségeire, 300.000,- számlák 
2/2017. Gyermekvilág kerékpáros és gyalogtúrák, záradékolva és 

Alapítvány- csatolva: sportvetélkedők, mikulás kupa - sporteszköz 16.350,- hitelesítve 

Arany János adóigazolás szervezésére, helyi ovisok és - belépő 97.700,-

Gimnázium, lakosok számára szervezett - utazás 185.950,-

Általános Iskola sportrendezvényekre. 
Ö: 300.000,-

és Diákotthon-
Szabó Lőrinc 2 sportkör működtetése, néptánc, 
Tagintézmény 6 helyi verseny, 1 országos 

verseny, 1 vízi tábor, 9 túra, 
PKAB/61- Kertvárosi megfelelő űrlap 6 szakcsoport működési és 600.000,- számlák 
3/2017. Általános Iskola versenyeztetési kiadásaira, záradékolva és 

DSE csatolva: szabadidős tevékenység - sporteszköz 160.660,- hitelesítve 
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1. sz. melléklet a PKAB/130-1/2018. számú Előterjesztéshez 

adóigazolás lebonyolítási és versenyeken - érem. díjazás 233.800,-
való részvétel költségeire: - korcsolya bérlés 9.000,-

- számviteli szolgáltatás 45.000,-

5 sportágban diákolimpiai - irodaszer, patron 9.740,-

versenyeztetés (tollaslabdázók 12 - étkezés, szállás 34.200,-

fővel országosra jutottak), 
- utazás 108.500,-
Ö: 600.900,-

labdarúgók 4 kupa szervezése, 8 
torna 40 csapattal, Mikulás kupa, 
gyalog-és kerékpár túra, sítábor, 
2 iskolai rendezvény 

PKAB/61- Vasvári Diáksport megfelelő űrlap sportkörök működési és 1.400.000,- számlák 
4/2017. Egyesület versenyeztetési kiadásaira, záradékolva és 

csatolva: diáknap versenyei, turisztikai, - sporteszköz 383.490,- hitelesítve 
adóigazolás vízi, edző és sítábor költségeire: - működési költségek (eszköz 

karbantartás, feliratozás) 148.3 80,-

4 sportágban diákolimpiai 
- személyi költségek 260.500,-
- nevezés 12.000,-

versenyeztetés ( 4 országos, 1 - étkezés 64.385,-
arany csapat, 8 egyéni), 2 egyéb Ö:868.755,-
versenyen, 4 rendezvényen Első félévben elszámolva: 531.471,-
részvétel Ö: 1.400.226,-

PKAB/61- VIKO Alapítvány megfelelő űrlap 2 iskolai sportkör működési és 400.000,- számlák 
5/2017. versenyeztetési költségeire, házi záradékolva és 

csatolva: versenyek, iskolai sportnapok és - sporteszköz 120.000,- hitelesítve 

Bem József Ált. adóigazolás egészségnap szervezésére: - irodaszerek, papír, oklevél, patron 

Iskola- 70.003,- visszafizetendő 

Gárdonyi Géza 3 sportágban diákolimpiai 
- utazás 209.850,- 147,-
Ö: 399.853,-

Tagintézmény versenyeztetés, 1 házibajnokság, 
Gárdonyi Kupa, 3 vetélkedő, 3 
iskolai rendezvény 

PKAB/61- Zelk Zoltán megfelelő űrlap 6 sportág versenyeztetési 700.000,- számlák 
6/2017. Diáksport költségeire, 3 nagyverseny, záradékolva és 

El!Vesület csatolva: házibajnokságok, OVI-Suli - sporteszköz, sportfelszerelés, hitelesítve 
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1. sz. melléklet a PKAB/130-112018. számú Előterjesztéshez 

adóigazolás bajnokság, gyermeknap, hangszóró, tv 183. 728,-
egészségnap szervezésére: - versenybírói költségelszámolás 

21.250,-

4 sportágban diákolimpiai - játékvezetés 30.000,-

versenyeztetés (3 országos), 4 - sportszolgáltatás 233.000,-

rendezvény, családi nap 
- nevezés 50.000,-
- étkezés 83.604,-
- utazás 99.060,-
Ö: 700.642,-

PKAB/61- Kazinczy Ferenc megfelelő űrlap 5 sportág működési és 500.000,- számlák 
7/2016. Diáksport versenyeztetési költségeire, záradékolva és 

Egyesület csatolva: szabadidős tevékenységekre, - sporteszköz 132.560,- hitelesítve 
adóigazolás saját rendezvény, kerékpártúra, - érem, kupa 65.000,-

házi bajnokságok és tanár-diák - működési költségek (közjegyző, 

mérkőzések kiadásaira: 
ügyvéd, könyvelő) 65.660,-
- korcsolyázás 3.900,-

3 sportágban diákolimpiai 
- étkezés 42.402,-
- utazás 190.500,-

versenyeztetés, korcsolyázás, 2 túra, Ö: 500.022,-
őszi-tavaszi házibajnokság, 4 
sportvetélkedő 

PKAB/61- Petőfi Sándor megfelelő űrlap Iskolai sportkörök működési és 600.000,- számlák 
8/2016. Általános Iskola versenyeztetési kiadásaira, záradékolva és 

DSE csatolva: háziversenyek, szabadidős - sporteszköz, sportfelszerelés hitelesítve 
adóigazolás tevékenységek lebonyolítási és 191.298,-

versenyeken való részvétel - edzői továbbképzés 15.000,-

költségeire: 
- étkezés 16.492,-
- szállás 24.000,-

3 sportágban diákolimpiai 
- utazás 357.290,-
Ö: 604.080,-

versenyeztetés, havi 2 
kerékpártúra, korcsolyázás, 3 
hegyi túra, Sakk Palota program, 
Petőfi kupa, házibajnokság és 
váltóverseny 
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1. sz. melléklet a PKAB/130-1/2018. számú Előterjesztéshez 

PKAB/61- Bárczi Diáksport megfelelő űrlap Hátrányos helyzetű, értelmileg és 400.000,- számlák 
9/2016. Közhasznú tanulásban akadályozott tanulók záradékolva és 

Egyesület csatolva: diáksport felkészítési, - sporteszköz 261. OOO, hitelesítve 
adóigazolás versenyeztetési és szabadidős - játékvezetés 65.000,-

tevékenységének, - működési költségek 34.045,-

táboroztatásának költségeire. 
- könyvelés 40.000,-
- korcsolyabérlés 

4 sportágban diákolimpiai 
-- jutalmazás 39.800,-
- utazás 33.000,-

versenyeztetés (1 arany, 1 ezüst Ö: 561.525,-
és 1 bronz), Bárczi Torna, 2 (sporteszközből elszámolva 
egyéb verseny 120.000,-) 

PKAB/61- Móra Ferenc megfelelő űrlap 5 sportkör működési és 500.000,- számlák 
10/2017. Általános Iskola versenyeztetési kiadásaira, záradékolva és 

Diáksport csatolva: szabadidős tevékenységek - sporteszköz 142.090,- hitelesítve 

Egyesület adóigazolás lebonyolítási és versenyeken - egyéb eszközök, díjazás 147.790,-

való részvétel költségeire. - nevezés 39.100,-
- szállás 2.000,-

7 sportágban diákolimpiai 
- étkezés 84.867,-
- utazás 84.153,-

versenyeztetés (2 országos) Ö: 500.000,-
PKAB/61- Kodály Zoltán megfelelő űrlap Dszó és triatlon szakcsoportok 550.000,- számlák 
11/2017. Általános Iskola működésének és edzőtáborának záradékolva és 

DSE csatolva: támogatására, „Szívügyem az - sportfelszerelés 55.140,- hitelesítve 
adóigazolás egészségem" szabadidős nap, - úszójegy 397.260,-

házibajnokságok, - szállás, étkezés 4 7 .600,-

sportversenyeken való részvétel 
Ö: 500.000,-

költségeire. 

4 sportágban diákolimpiai 
versenyeztetés (2 országos 
bajnok) 

PKAB/61- Móricz DSE megfelelő űrlap 4 szakosztály és 3 külsős sportág 550.000,- számlák 
12/2017. működési és versenyeztetési záradékolva és 
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1. sz. melléklet a PKAB/130-1/2018. számú Előterjesztéshez 

csatolva: költségeire, tömegsport - serleg, érem 90.90,- hitelesítve 
adóigazolás foglalkozásokra, sportnapok és - eszközbeszerzés 138.160,-

egészséghétszervezésére. - játékvezetés 120.000,-
- szállás 203 .OOO,-

3 sportágban diákolimpiai Ö: 551.850,-

versenyeztetés (2 ezüst), 
röplabdában 5 verseny (3 
külföldi), labdarúgásban 2 
verseny, 

PKAB/61- Wesselényi megfelelő űrlap 4 szakosztály működési és 650.000,- számlák 
13/2017. Diáksport versenyeztetési, 12-15 db saját záradéko lva és 

Egyesület csatolva: verseny, szabadidős - eszközbeszerzés 204.880,- hitelesítve 
adóigazolás sportrendezvények, Wesselényi - könyvelői díj 41.520,-
aláírási címpéldány Kupa és Wesselényi-hét - edzői díj 86.284,-
másolata 

szervezési költségeire: 
- patron, nyomtatvány 18.260,-

bírósági kivonat - érem, kupa 88.050,-

5 sportágban diákolimpiai 
- bírói díj 44.589,-
- étkezés 50.770,-

igényelt támogatás: versenyeztetés, Wesselényi - utazás 136.000,-
994.000,- Napok, sítábor, 5 egyéb Ö: 670.353,-

rendezvényen való részvétel 

PKAB/61- Kölcsey Ferenc megfelelő adatlapok 7 szakosztály működési 650.000,- számlák 
14/2017. Gimn. DSE költségeire, 10 sportág záradékolva és 

csatolva: diákolimpiai és szövetségi - sporteszköz 198.340,- hitelesítve 
adóigazolás versenyeztetési költségeire, saját - mez 59.700,-

versenyek, házibajnokságok, - díjazás 100.000,-

Kölcsey Kupa és sportnap 
- sportszervezés 243.000,-
- nevezés 16.000,-

szervezésére, 10 sportágban - étkezés 51.524,-
diákolimpiai versenyeztetés, - utazás 16.861,-
valamint 5 meghívásos és 3 Ö: 669.425,-
nemzetközi tornán való részvétel 
fedezésére. 
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1. sz. melléklet a PKAB/130-1/2018. számú Előterjesztéshez 

7 szakosztályt működtettek, 10 
sportágban diákolimpiai 
versenyeztetés, 2 iskolai 
sportnap, 2 Kölcsey Kupa, sí és 
sporttábor 

PKAB/61- Apáczai Iskolai megfelelő adatlapok Kosárlabda edzések és versenyek 500.000,- számlák 
15/2017. Sport Egyesület költségeire. záradékolva és 

csatolva: - póló 150.000,- hitelesítve 
köztartozásmentesség 2 kosárlabda torna szervezése. - játékvezetői díj és 
adóigazolása jegyzőkönyvvezetés 100.000,-

- nevezés 23.000,-
- szálás 60.000,-
- étkezés 102.000,-
- utazás 65.000,-
Ö: 500.000,-

PKAB/61- Westsik Vilmos megfelelő adatlapok 4 sportcsoport működési és 550.000,- számlák 
16/2017. Élelmiszeripari versenyeztetési költségeire, záradékolva és 

Szakképző Iskola csatolva: házibajnokságok, saját rendezési - 4db kerékpár 200.000,- hitelesítve 
adóigazolás Westsik Kupa, Westsik Napok - díjazás 69.677,-

sportrendezvényei, szabadidős - tolmács 57.150,-

tevékenységek kiadásaira, 
- pályabérlés gokart versenyre 
50.400,-

valamint testvériskolánál - utazás 210.000,-
nemzetközi tornán való részvétel: Ö: 587.227,-

3 sportcsoport működtetése, 4 
sportágban diákolimpiai 
versenyeztetés, 2 egyéb 
versenyen részvétel, Westsik 
napok, 1 házibajnokság, 1 túra, 1 
nemzetközi sporttalálkozón 
részvétel 

PKAB/61- Lippai János megfelelő adatlapok Sportkörök működési, versenyek 400.000,- számlák 
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1. sz. melléklet a PKAB/130-1/2018. számú Előterjesztéshez 

17/2017. Mezőgazdasági részvételi és szabadidős záradékolva és 
Szakképző Iskola csatolva: rendezvények költségeire. - sporteszköz 122.765,- hitelesítve 

adóigazolás - érem, díjazás 44.106,-

1 kerékpár és hegyi túra, 1 - étkezés 91.829,-

turisztikai és vízi tábor, - személyi költségek 80.000,-

5 házibajnokság, 3 sportágban - szállás 14.000,-
Ö: 400.000,-

diákolimpiai versenyeztetés, 2 
egyéb versenyen való 
részvétel,"Fut a suli" és 
gyaloglónap 

PKAB/61- Bethlen Gábor megfelelő adatlapok Ügyességi és atlétikai sportág 400.000,- számlák 
18/2017. Gimnázium, népszerűsítéséhez szükséges záradékolva és 

Általános Iskola, csatolva: eszközök beszerzésére, valamint - sporteszköz 101.960,- hitelesítve 

Óvoda és adóigazolás versenyeken való részvétel - megbízási díj és járulék 95.840,-

Alapfokú költségeire: - nevezés 9.000,-

Művészeti Iskola - étkezés 13.200,-

2 sportágban diákolimpiai 
- szállítás 180.000,-
Ö: 400.000,-

versenyeztetés (országos 1.) 
3 egyéb verseny, napközis 
sporttábor 

PKAB/61- Nyíregyházi megfelelő adatlapok Az Eötvös Iskola Ul 1, Ul2 és 300.000,- számlák 
19/2017. Kosárlabda Klub Ul 4 kosárlabda csapatainak záradékolva és 

csatolva: MKOSZ által és a Megyei - edző póló 90.000,- hitelesítve 

Nyíregyházi adóigazolás Kosárlabda Szövetség által - szállás, étkezés Kassán 222.705,-

Egyetem Eötvös szervezett bajnokságokban, Ö: 312.705,-

József Gyakorló diákolimpiára történő felkészülés 
Általános Iskola és versenyeztetés, valamint 
és Gimnázium előkészítő csoport költségeire: 

4 korcsoportban versenyeztetés 
(megyei 2. és 3. hely) 

PKAB/ 61- Bem DSE megfelelő adatlapok 2 sportcsoport működési és 700.000,- számlák 
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1. sz. melléklet a PKAB/130-1/2018. számú Előterjesztéshez 

20/2017. versenyeztetési kiadásaira és záradékolva és 
csatolva: szabadidős programok, - sporteszköz 160.000,- hitelesítve 
adóigazolás házibajnokságok, versenyek, - kupa, érem 60.000,-

Családi sportnap, Fuss a - étkezés 130.350,-

gyermekeddel, Kerékpározzunk - utazás 219.650,-

együtt rendezvények költségeire: 
- nevezés 70.000,-
- könyvelés 70.000,-

4 sportágban diákolimpiai 
Ö: 700.000,-

versenyeztetés, 2 országos (1 
bronz), 2 turisztikai tábor, 1 
családi nap és diáksport nap, 4 
házibajnokság, 1 egyéb 
versenyen részvétel 

PKAB/61- ÉVISZDSE megfelelő adatlapok Atlétika és labdajátékok 650.000,- számlák 
21/2017. felkészülési és versenyeztetési záradékolva és 

csatolva: kiadásaira, szabadidős sport és - sporteszköz 195.513,- hitelesítve 
adóigazolás környezetvédelmi programok, - játékvezetés 42.255,-

túrák költségeire: - munkaviszony keretében 
foglalkoztatott 200.000,-

5 sportágban diákolimpiai 
- nevezés 14.000,-
- étkezés 138.778,-

versenyeztetés, 5 országos (1 - utazás 60.000,-
bronz) Ö: 650.546,-

PKAB/61- „Modern megfelelő adatlapok iskolai sportkör működési és 650.000,- számlák 
22/2017. Kereskedelemért versenyeztetési kiadásaira, záradékolva és 

a Kelet csatolva: szakképző versenyek költségeire, - sporteszköz 206.142,- hitelesítve 

Kapujában" adóigazolás Sipkay Kupa, házibajnokságok - érem, serleg 126.200,-

Alapítvány túrák, sportnapok szervezésére: - sportszolgáltatás 226.323,-
- számviteli szolgáltatás 25.000,-

Sipkay Barna 8sportágban diákolimpiai 
- nevezés 12.000,-
- étkezés 38.813,-

Kereskedelmi, indulás, 11 egyéb versenyen Ö: 650.878,-
VendéeJátóipari részvétel 
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Idegenforgalmi 
Középiskola, 
Szakiskola és 
Kollé~ium 

PKAB/61- „Az orosi megfelelő adatlapok Házibajnokságok, családi 300.000,- számlák 
23/2017. iskolásokért" programok, kerékpártúrák, záradékolva és 

Alapítvány - csatolva: korcsolyázás, ovi-suli bajnokság, - sporteszköz 74.000,- hitelesítve 
adóigazolás túra és egészségnapi - Sakkpalota eszközei 32.929,-

Bem József Ált. sportrendezvény, Sakk palota, - érem, serleg 15.000,-

Iskola gyalogtúra, Sportágválasztó 
- működési költségek 30.765,-
- sportszolgáltatás 25.000,-

Herman Ottó költségeire. - úszójegy 41.200,-
Tagintézmény - szállítás 1.690,-

4 házibajnokság, 2 családi - étkezés 27.021,-
program, 2 városi rendezvény, 1 - utazás 52.550,-
saját szervezésű verseny, 1 Ö: 300.156,-
kerékpár és 1 gyalogtúra. 

PKAB/61- „Gyermekeinkért megfelelő adatlapok Az iskola és a kollégium tanulói 600.000,- számlák 
24/2017. 16" Alapítvány számára sportkörök működtetése, záradékolva és 

csatolva: sportversenyek és szabadidős - sporteszköz 141.219,- hitelesítve 

Szőlőskerti Angol adóigazolás sporttevékenységek szervezése, - érem, serleg 94.500,-,-

Kéttannyelvű versenyeztetés, Szőlőskerti -játékvezetői díj 20.000,-

Tagintézmény Napok, Kollégiumi Megyei 
- úszójegy 10.000,-
- diák belépő 31.000,-

Asztalitenisz verseny, ovis - étkezés, utazás 305.679,-
sportdélután, városi Ö: 602.398,-
sporteseményeken való részvétel 
költségeinek támogatása. 

4 sportágban diákolimpiai 
versenyeztetés, minden tervezett 
versenyt megszerveztek, 3 más 
versenyen való részvétel, városi 
rendezvényeken részt vettek. 
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PKAB/61- Nyíregyházi megfelelő adatlapok Sportkörök működési és 500.000,- számlák 
25/2017. Szakképzési versenyeztetési költségeire, saját záradékolva és 

Centrum csatolva: rendezésű versenyek - sporteszköz 149.940,- hitelesítve 
köztartozás- szervezésére, diákversenyen való - versenyek díjazása 350.060,-

Inczédy György mentesség igazolása indulás kiadásaira, meghívásos Ö: 500.000,-

Szakgimnáziuma, versenyen való részvétel 
Szakközépiskolája költségeire. 
és Kollégiuma 

5 sportágban diákolimpiai 
versenyeztetés, diáknap 
keretében sportnap szervezése, 
gyaloglónapon részvétel. 

PKAB/61- Nyíregyházi megfelelő adatlapok Iskolai sportkörök működési és 550.000,- számlák 
26/2017. Szakképzési versenyeztetési költségeire, záradékolva és 

Centrum csatolva: háziverseny és kupák, túrák - sporteszköz 160.500,- hitelesítve 
köztartozás- szervezésére, diákolimpiai, - uszoda belépő 315.000,-

Bánki Donát mentesség igazolása városi, szakiskolai és egyéb - étkezés 74.500,-

Műszaki sportrendezvényeken való 
Ö: 550.000,-

Középiskolája és részvétel költségeire. 
Kollégiuma 

9 sportágban diákolimpiai 
versenyeztetés, 8 más által 
szervezett versenyen részvétel, 
200fös futsal torna szervezése. 

PKAB/61- Nyíregyházi megfelelő adatlapok Iskolai sportkörök (4) működési 350.000,- számlák 
27/2016. Szakképzési és versenyeztetési költségeire, 8 záradékolva és 

Centrum csatolva: háziverseny, Benes nap - sporteszköz 99.960,- hitelesítve 
köztartozás- rendezésére, úszójegyek - ásványvíz, Sport szelet 25.000,-

Benes László mentesség igazolása vásárlására és egyéb - feliratozott póló 99.974,-

Szakközépiskolája sportrendezvényeken való 
- serleg, érem, oklevél, müzli szelet 

részvétel költségeire. 
125.065,-

10 



1. sz. melléklet a PKAB/130-1/2018. számú Előterjesztéshez 

5 sportágban diákolimpiai 
versenyeztetés, 8 más által 
szervezett versenyen részvétel,3 
saját szervezésű verseny. 

PKAB/61- Nyíregyházi megfelelő adatlapok 6 sportcsoport működési és 550.000,- számlák 
28/2017. Szakképzési versenyeztetési költségeire, 5 záradékolva és 

Centrum csatolva: sportágban sportolási lehetőség - sporteszköz 157.600,- hitelesítve 
köztartozás- biztosítására, saját -játékvezetői díj 10.000,-

Széchenyi István mentesség igazolása nagyrendezvények, - ásványvíz, zabszelet, táska 7.850,-

Közgazdasági, házibajnokságok, diáknapi 
- utazás 38.100,-
- érem, szalag, serleg 60.000,-

Informatikai sportrendezvények, öregdiák - jégpálya bérleti díj 19.050,-
Szakgimnáziuma kosárgála szervezésére, városi és - úszóbérlet 233.400,-
és Kollégiuma egyéb rendezvényeken való - nevezés 24.000,-

részvétel költségeire. Ö: 550.000,-

8 (sportkör működtetése, 11 
sportágban diákolimpia, 2 országos 
bronz, 7 helyi sportverseny 
szervezése, 8 meghívásos és egyéb 
versenyen részvétel. 

visszafizetendő Nyíregyházi megfelelő adatlapok Bevezetni kívánt jógaoktatás és 300.000,- számlák 
PKAB/61- Tankerületi eszközbeszerzés költségeire. záradékolva és 
29/2016. Központ csatolva: - oktatói díj 4 hónapra 300.000,- hitelesítve 

köztartozás- J ógaoktatás szeptember 1-
Nyíregyházi mentesség igazolása december 31 között megvalósult. 
Művészeti 

Szakközépiskola 
PKAB/61- Nyíregyházi megfelelő adatlapok 4-5 szakosztály működési és 500.000,- számlák 
30/2017. Tankerületi versenyeztetési költségeire és záradékolva és 

Központ csatolva: házibajnokságok rendezésére. - eszközbeszerzés 155.850,- hitelesítve 
köztartozás- - játékvezetői költségek 14.710,-

Zrínyi Ilona mentesség igazolása 6 sportágban diákolimpiai - megbízási díjak 96.600,-

Gimnázium versenyeztetés3 saját torna 
- nevezés 20.000,-
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szervezése - szállás, étkezés 71.010,-
- utazás 24.953,-
- díjazás 34.122,-
- uszodabelépők 82.600,-
Ö: 499.845,-

PKAB/61- Nyíregyházi megfelelő adatlapok 4 sportkör (6 csoport) működési 250.000,- számlák 
31/2017. Tankerületi és versenyeztetési költségeire, záradékolva és 

Központ csatolva: házibajnokságok és a Vécsey - eszközbeszerzés 71.880,- hitelesítve 
köztartozás- Kupa rendezésére, -játékvezetői költségek 10.000,-

Nyíregyházi mentesség igazolása gyógytestnevelés tárgyi - étkezés 16.500,-

Móricz Zsigmond feltételeinek támogatására. 
- díjazás 104.000,- visszafizetendő: 

Általános Iskola-
- utazás (menetjegy) 31.200,- 16.420„-

Vécsey Károly 4 sportkör és gyógytestnevelés 
Ö: 233.580,-

Tagintézménye működtetése. Vécsey kupa 
megrendezése. Házibajnokságok 
szervezése. 

PKAB/ 40- Nyíregyházi megfelelő adatlapok 8 szakosztály működési és 500.000,- számlák 
24/2016. Tankerületi versenyeztetési költségeire, 4 záradékolva és 

Központ csatolva: saját kupa, öregdiák találkozó, - sporteszköz 162.330,- hitelesítve 
köztartozás- Krúdy Fest szervezésére. - utazás 337.670,-

Nyíregyházi mentesség igazolása Ö: 500.000,-

Krúdy Gyula 3sportágban országos 
Gimnázium diákolimpiai döntő (1 ezüst) 

PKAB/60- Arany DSE megfelelő adatlapok Sportkörök működési, az Arany 700.000,- számlák 
8/2017. Napok, 12 órás úszás, Arany záradékolva és 

csatolva: buborék és kerékpártúrák - sporteszköz, sportruházat, serleg hitelesítve 
adóigazolás költségeire. 197.830,-

- nevezés, étkezés, szállás és 
7 sportágban országos terembérlet 477.010,-
diákolimpiai döntő (1 arany, 3 - utazás 107.100,-
ezüst és 2 bronz), Arany Napok, Ö: 781.940,-
Arany buborék, 1 nemzetközi 
torna rendezése, 1 kerékpár túra 
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PKAB/60- Nyíregyházi megfelelő adatlapok Balaton körüli kerékpártúra és 300.000,- számlák 
10/2017. Evangélikus versenyek költségeire. záradékolva és 

Kossuth Lajos csatolva: - sporteszköz 99.715,- hitelesítve 
Gimnázium DSE adóigazolás Augusztus 26-30. között - díjak 51.000,-

kerékpártúra megvalósult. - szállás, étkezés 74.580,-
- utazás 75.000,-

Asztalitenisz házibajnokság Ö: 300.295,-
szervezése. 
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