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Előterjesztés 

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

a 02/2018- Diáksport 2018. évi támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal 
kapcsolatos döntésre 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról előírásai alapján a diáksport feladatokat ellátó iskolai 
sportkörök és diáksport egyesületek 2018. évi működési és rendezvénytámogatása érdekében a 
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 5/2018. (1.30.) számú határozatában döntött a 02/2018-
Diáksport 2018. évi támogatása címen pályázat kiírásáról. 

A pályázati felhívás 2018. január 31-én megjelent a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon. A 
benyújtás határideje 2018. március 1-e volt. 

A Pályázati felhívás értelmében kizárólag a pályázati űrlapon benyújtott és hiánytalanul kitöltött és a 
kötelezően csatolandó dokumentumokkal és nyilatkozatokkal ellátott pályázatok kerülhetnek 
elbírálásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. Elbírálásnál meghatározó szempont a 2016/2017-es 
tanévben végzett sporttevékenység (iskolai sportkörök száma, iskolában rendezett sportversenyek 
száma, más iskolák sportrendezvényein való részvétel), diákolimpiai részvétel és eredmények, városi 
rendezvényeken való aktivitás. 

A felhívás rögzítette, hogy az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. 

A pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatala a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés 
meghozatalát segítve, a beérkezett 34 db pályázatot az előterjesztés mellékletében megtalálható 
táblázatban összesítettük, mely elkészítésében a Bizottság 4 tagjából álló munkabizottság is részt vett. 
A felosztásra javasolt támogatási összeg Nyíregyháza MJV Közgyűlése által elfogadott 2018. évi 
költségvetési rendelet Sport célfeladatainak Diáksport támogatása előirányzatán lévő 26.500.000,- Ft 
terhére rendelkezésre áll. A pályázatokat a nagy mennyiségre való tekintettel nem töltöttük fel, a 
bizottsági ülésen megtekinthetők. 

Kérjük a tisztelt Bizottságot előterjesztésünk határozat-tervezete alapján a pályázatokkal kapcsolatos 
döntés meghozatalára. 

Nyíregyháza, 2018-03-22 
Üdvözlettel: 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

„./2018. (III. 27.) számú 

határozat~ervezete 

02/2018 Diáksport 2018. évi támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal 
kapcsolatos döntésről 

A Bizottság 

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

támogatja a határozat melléklete alapján a 02/2018 Diáksport 2018. évi támogatása pályázati 
felhívásra beérkezett pályázatokat. 

Nyíregyháza, 2018. III. 27. 

A határozatot kapják: 

1./ címzetes Főjegyző 

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra 

4./ Irattár 

Ő) NYÍREGYHÁZA 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
bizottság elnöke 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 



1. sz. melléklet a PKAB/91-36/2018. számú Előterjesztéshez 

Diák 26.500.000.- F 
i , 

Ügyiratszám Pályázó neve Pályázat megfelelése Igényelt összeg felhasználásának 2017-ben kapott önkormányzati Támogatás 
a formai célja, költségterv sportcélú támogatás összege javasolt 
követelményeknek. összege, 
Pályázatban 2017-ben végzett tevékenység megjegyzés 
támogatásként 
ie:ényelt összee: 

PKAB/91- Nyíregyházi megfelelő űrlap Városi diákolimpiai versenyek 8.000.000,- 8.000.000,-
2/2018. Városi Diáksport szervezése, országos döntők 

Egyesület csatolva: étkezési költségeire, valamint a Minden diákolimpiai városi verseny 
bírósági kivonat, városi diák szabadidősport megrendezésre került. 
adóigazolás rendezvények, diáksport nap és Aktív közreműködés a megyei 
aláírási címpéldány 

városi sportgála diáksportot érintő 
versenyek, a Városi sportnap és Városi 
Sportgála megrendezésében. 

igényelt támogatás: kiadásaira. 

8.000.000,- - étkezés 2.000.000,-
- diákolimpiai versenyek 
rendezése 2.000.000,-
- működési költségek 1.000.000,-
- könyvelési költség 400.000,-
- Városi Sportgála 1.600.000,-
- diáksport szabadidős 
rendezvények 500.000,-
- diáksport nap 500.000,-
Ö: 8.000.000,-

PKAB/91- Bárczi Diáksport megfelelő űrlap Hátrányos helyzetű, értelmileg és 400.000,- 300.000,-
3/2018. Közhasznú tanulásban akadályozott tanulók 

Egyesület csatolva: diáksport felkészítési, helyi sportkör: 7 (50-60 fő) 
adóigazolás versenyeztetési és szabadidős diákolimpia: FODISZ (50-60 fő) 
banki tevékenységének, helyi sportverseny: 4 (60-80 fő) 
egyenlegigazolás 

táboroztatásának költségeire. 
más verseny:??? (10-20 fő) 

aláírási címpéldány városi: 1 (15-20 fő) 
- eszközbeszerzés 199.900,- szabadidős: 2 (15-20 fő) 

igényelt támogatás: - személyi költségek (óradíjak) 

800.000,- 828.000,- Pontrendszer: nem küldött beszámolót. 
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1. sz. melléklet a PKAB/91-36/2018. számú Előterjesztéshez 

- utazás 100.000,-
- banki költség, irodaszerek, 
könyvelési költség 80.000,-
Ö: 1.207.900,-

PKAB/91- Sóstóhegyi megfelelő űrlap Iskolai sportkörök költségeire, 300.000,- 250.000,-
4/2018. Gyermekvilág kerékpáros és gyalogtúrák, 

Alapítvány- csatolva: sportvetélkedők, mikulás kupa helyi sportkör: 2 (16-15 fő) 

Arany János adóigazolás szervezésére, helyi ovisok és diákolimpia: 1 (1 fő) 

Gimnázium, aláírási címpéldány lakosok számára szervezett helyi sportverseny: 3 ( 50-25-15 fő) 

Általános Iskola és 
másolata 

sportrendezvényekre: 
más verseny: 5 (15-11-13-1-1 fő) 

bírósági kivonat városi: 2 (21-16 fő) 
Diákotthon- Szabó bankszámla kivonat - Eszközbeszerzés, díjazás szabadidős: 7 (84-84-80-16-18-81-55 
Lőrinc 53.000,- fő) 
Tagintézmény igényelt támogatás: - Egyéb költségek: 

543.000,- Autóbusz költsége: 300.000,- Pontrendszer: nem küldött beszámolót. 
Belépőjegy 180.000,-
Nevezési díj 10.000,-
Ö: 543.000,-

PKAB/91- „Modern megfelelő űrlap Iskolai sportkör működési és 650.000,- 600.000,-
5/2018. Kereskedelemért a versenyeztetési kiadásaira, 

Kelet Kapujában" csatolva: szakképző versenyek költségeire, helyi sportkör: 5 (12-26 fő) 

Alapítvány adóigazolás, Sipkay Kupa, házibajnokságok diákolimpia: 7 (11-27 fő, 3 országos) 
aláírási címpéldány túrák, sportnapok szervezésére: helyi sportverseny: 3 (270 fő) 

SzC Sipkay Barna 
másolata, 

- Eszközbeszerzés: 221.000,-
más verseny: ? (53 fő) 

bírósági kivonat, városi: 3 (35-160-620 fő) 
Kereskedelmi, alapító okirat - Sportszolgáltatás 80.000,-

szabadidős: 10 ( 10-20-40-85-450-700 
Vendéglátóipari -Adminisztráció 25.000,- fő) 
Idegenforgalmi - Túravezetői díj 40.000,-
Szakgimnáziuma, igényelt támogatás: - Egyéb költségek: 
Szakközépiskolája, 731.000,- utazás 45.000,- Pontrendszer: II. hely (3593 pont) 
és Kollégiuma étkezés 45.000,-

nevezés 24.000,-
- versenyek díjazása, ellátása 
184.000,-
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1. sz. melléklet a PKAB/91-36/2018. számú Előterjesztéshez 

- játékvezetői díj 32.000,-
- szállás 35.000,-
Ö: 731.000,-

PKAB/91- „Az orosi megfelelő űrlap Házibajnokságok, családi 300.000,- 250.000,-
6/2018. iskolásokért" programok, korcsolyázás, ovi-suli 

Alapítvány - csatolva: bajnokság, egészségnapi helyi sportkör: -
adóigazolás sportrendezvény, Sakk palota, diákolimpia: -

Bem József Ált. aláírási címpéldány 
játékos vízi vetélkedő, gyalog-és helyi sportverseny: 2 (100 fő) 

Iskola másolata 
kerékpártúra, korcsolyázás 

más verseny: 1 (20-25 fő) 
bírósági kivonat városi: 2 (30-120 fő) 

Herman Ottó költségeire. 
szabadidős: 6 (? fő) 

Tagintézmény igényelt támogatás: - eszközbeszerzés 294.000,-

379.000,- - sportbemutató 20.000,- Pontrendszer: nem küldött beszámolót. 
- buszköltség: 25.000,-
- díjazás 40.000,-
Ö: 379.000,-

PKAB/91- „ Gyermekeinkért megfelelő űrlap Az iskola és a kollégium tanulói 600.000,- 500.000,-
7/2018. 16" Alapítvány számára sportkörök működtetése, (+ 50.000,-

csatolva: sportversenyek és szabadidős helyi sportkör: 4 (100 fő) utazás)= 

Szőlőskerti Angol adóigazolás, sporttevékenységek szervezése, diákolimpia: 3 (80 fő) 550.000,-

Kéttannyelvű 
aláírási címpéldány versenyeztetés, Szőlőskerti helyi sportverseny: 4 (300 fő) 

Tagintézmény 
másolata, 

Napok, Kollégiumi Megyei más verseny: 3 (60 fő) 
alapító okirat, városi: 3 (100 fő) 
bírósági kivonat, Asztalitenisz verseny, városi és 

szabadidős: 7 (278 fő) 
banki egyéb sporteseményeken való 

egyenlegigazolás, részvétel költségeinek 
önerő nyilatkozat, támogatása. Pontrendszer: III. hely (745 pont) 
együttműködési - eszközbeszerzés 229.000,-
megállapodás - játékvezetői díj 50.000,-
éves beszámoló - buszbérlés 480.000,-
alapító okirat - buszjegy 78.000,-

igényelt támogatás: 
- étkezés, vendéglátás 210.000,-
- díjazás 160.000,-

800.000,-
Ö: 1.207.000,-
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1. sz. melléklet a PKAB/91-36/2018. számú Előterjesztéshez 

PKAB/91- Nyíregyházi megfelelő űrlap 2017-ben bevezetettjógaoktatás 300.000,- 250.000,-
8/2018. Tankerületi és eszközbeszerzés költségeire. 

Központ csatolva: - eszközbeszerzés: 171.800,- helyi sportkör: 1 (43 fő) 
adóigazolás - jógaoktató 200.000,- diákolimpia: -

Nyíregyházi törzskönyvi kivonat Ö: 371.800,- helyi sportverseny: 1 (200 fő) 

Művészeti 
más verseny: -

Szakgimnázium 
igényelt támogatás: városi: 1 (25 fő) 
371.800,- szabadidős: 1 (135 fő) 

Pontrendszer: nem küldött beszámolót. 
PKAB/91- Nyíregyházi megfelelő űrlap Uszó és triatlon szakcsoportok 500.000,- 500.000,-
9/2018. Tankerületi működésének és edzőtáborának 

Központ csatolva: támogatására, „Szívügyem az helyi sportkör: 4 (20-30-90-440 fő) 
adóigazolás egészségem" szabadidős nap, diákolimpia: 5 (60-90-40-4-5 fő) 10 

Kodály Zoltán aláírási címpéldány házibajnokságok, országos (2 arany) 

Általános Iskola 
másolata 

sportversenyeken való részvétel 
helyi sportverseny: 7 (80-50-100-200 

törzskönyvi kivonat fő) 
költségeire: más verseny: 1 (40 fő) 

igényelt támogatás: - Eszközbeszerzés 290.000,- városi: 3 (50-60-100 fő) 
700.000,- -, Egyéb költségek: szabadidős: 3 (25-80-300 fő) 

Uszójegy 600.000,-
Nevezés 16.000,- Pontrendszer: III. hely (3725 pont) 
Étkezés 100.000,-
Szállás 80.000,-
Díjazás 100.000,-
Ö: 1.186.000,-

PKAB/91- Nyíregyházi megfelelő űrlap 8 szakosztály működési és 500.000,- 550.000,-
10/2018. Tankerületi versenyeztetési költségeire, 4 

Központ csatolva: saját kupa, öregdiák találkozó, helyi sportkör: 7 (12-18 fő) 
adóigazolás Krúdy Fest szervezésére: diákolimpia: 9 (12 országos döntő- 1 

Nyíregyházi törzskönyvi kivonat - Eszközbeszerzés 168.000,- ezüst, 1 arany) 

Krúdy Gyula - Egyéb költségek: 
helyi sportverseny: 3 (100-180 fő) 
más verseny: 4 (12-16 fő) 

Gimnázium igényelt támogatás: Bírói díjak: 120.000,- városi: -
788.000,- Krúdy Feszt 150.000,- szabadidős: 2 (80-900 fő) 

Krúdy kupa 100.000,- Pontrendszer: I. hely (6712 pont) 
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1. sz. melléklet a PKAB/91-36/2018. számú Előterjesztéshez 

amatőr kézilabda elődöntő 
220.000,-
Kosárlabda B33 országos döntő 
150.000,-
Ö: 788.000,-

PKAB/91- Nyíregyházi megfelelő űrlap 4 sportkör (8 csoport) működési 250.000,- 300.000,-
11/2018. Tankerületi és versenyeztetési költségeire, 

Központ csatolva: házibajnokságok és a Vécsey helyi sportkör: 4 (149 fő) 
adóigazolás Kupa rendezésére, tárgyi diákolimpia: 2 (10 fő) 

Nyíregyházi aláírási címpéldány feltételek támogatására: helyi sportverseny: 3 (272 fő) 

Móricz Zsigmond 
másolata 

- eszközbeszerzés 233.200,-
más verseny: 5 (128 fő) 

Általános Iskola-
törzskönyvi kivonat 

- játékvezetés 18.000,-
városi: 2 (5-20 fő) 
szabadidős: 3 (145 fő) 

Vécsey Károly igényelt támogatás: - póló feliratozás 30.000,-
Tagintézménye 338.680,- - buszjegy 39.000,- Pontrendszer: II. hely (934 pont) 

- étkezés 18.480,-
Ö: 338.680,-

PKAB/91- Lippai János megfelelő űrlap Sportkörök működési, versenyek 400.000,- 300.000,-
12/2018. Mezőgazdasági részvételi és szabadidős 

Szakgimnázium és csatolva: rendezvények költségeire. helyi sportkör: 4 (20-25-30-30 fő) 

Szakközép Iskola adóigazolás, - eszközbeszerzés 272.870,- diákolimpia: 4 (10-30 fő,2 országos) 

- fürdő belépő 42.500,- helyi sportverseny:? (160 fő) 

- korcsolya belépő 16.000,-
más verseny: 1 ( 40 fő) 

igényelt támogatás: városi: 3 (20-20-20 fő) 
631.370,- - utazás, étkezés sportlövészet szabadidős: 3 (30-30-40 fő) 

28.000,-
- utazás labdarúgó torna 72.000,-
- Egészség tábor 150.000,- Pontrendszer: nem küldött beszámolót. 
- Lippai Kupa 50.000,-
Ö: 631.370,-

PKAB/91- Westsik Vilmos megfelelő űrlap 4 sportcsoport működési és 550.000,- 500.000,-
13/2018. Élelmiszeripari versenyeztetési költségeire, 

Szakgimnázium és csatolva: házibajnokságok, saját rendezési helyi sportkör: 4 (8-10-12-15 fő) 

Szakközépiskola adóigazolás Westsik Kupa, Westsik Napok diákolimpia: 5 (10-14 fő) 
aláírási címpéldány helyi sportverseny: 6 (16-70 fő) 
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1. sz. melléklet a PKAB/91-36/2018. számú Előterjesztéshez 

másolata sportrendezvényei, szabadidős más verseny: 3 (10-350 fő) 
törzskönyvi kivonat tevékenységek kiadásaira, városi: 3 (15 fő) 
alapító okirat valamint testvériskolánál szabadidős: 2 (45-200 fő) 

nemzetközi tornán való részvétel: 
- 5db túrakerékpár 200.000,- Pontrendszer: 495 pont 

igényelt támogatás: 
- 10 db steppad 150.000,-1.218.000,-
- fitnesz szalag 40.000,-
- játékvezetői díj: 50.000,-
- pályabérlet 80.000,-
- Egyéb költség: 
Utaztatás: 350.000,-
Versenyek díjazás 150.000,-
Ellátás 120.000,-
Szállás 78.000,-
Ö: 1.218.000,-

PKAB/91- Nyíregyházi megfelelő űrlap Tömeg- szabadidő- és 0,- (nem pályáztak korábban) 500.000,-
14/2018. Főiskola Eötvös versenysport tevékenységek, 

József Gyakorló csatolva: házibajnokságok, versenyeken helyi sportkör: 7 (15-200 fő) 

Általános Iskola és adóigazolás való részvétel (Nyolcosztályos diákolimpia: 11 (10-14 fő) 

Gimnázium aláírási címpéldány gimnáziumok sportversenye) helyi sportverseny: 2 (75 fő) 

Diákegyesület 
másolata 

kiadásira. más verseny: 6 ( 100 fő) 
bírósági kivonat városi: ? (50 fü) 

- sporteszköz, sportruházat szabadidős: 5 (150 fő) 
igényelt támogatás: 323.000,-

1.649 .500,- - utaztatás labdarúgás 350.000,- Pontrendszer: 1609 pont 
- utaztatás aerobik 85.000,-
- nevezés 24.000,-
- utazás Barót 120.000,-
- szállás 546.000,-
- belépők 24.500,-
- utazás NyGTSz 77.000,-
- nevezés NyGTSz 100.000,-
Ö: 1.649.500,-
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1. sz. melléklet a PKAB/91-36/2018. számú Előterjesztéshez 

PKAB/91- Apáczai Iskolai megfelelő űrlap Kosárlabdaedzések és versenyek, 500.000,- 500.000,-
15/2018. Sport Egyesület szakosztályok költségeire: 

csatolva: - eszközbeszerzés 150.000,- helyi sportkör: 5 (150 fő) 
adóigazolás - játékvezetői díj 80.000,- diákolimpia: 4 (120 fő, 2 országos) 
aláírási címpéldány - jegyzőkönyvvezetői díj 10.000,- helyi sportverseny: 2 ( 60-60 fő) 
másolata 

- időmérő 10.000,-
más verseny: 1 (24 fő) 

bírósági kivonat városi: 1 (825 fő) 
- nevezés 40.000,- szabadidős: 4 (55-420 fő) 
- utazás 65.000,-

igényelt támogatás: - szállás 60.00,-
500.000,- - étkezés 85.000,- Pontrendszer: nem küldött beszámolót. 

Ö: 500.000,-
PKAB/91- Bethlen Gábor megfelelő űrlap Ügyességi és atlétikai sportág 400.000,- 450.000,-
16/2018. Gimnázium, népszerűsítéséhez szükséges 

Általános Iskola, csatolva: eszközök beszerzésére, valamint helyi sportkör: l (240 fő) 

Óvoda és Alapfokú adóigazolás versenyeken való részvétel diákolimpia: 4 (8-11-4-4 fő, 2 országos) 

Művészeti Iskola aláírási címpéldány költségeire: helyi sportverseny: 1 (15 fő) 
másolata 

- eszközbeszerzés 190.500,-
más verseny: 2 (30-9 fő) 

hatósági bizonyítvány városi: l 
önerő nyilatkozat - személyi költségek 190.000,- szabadidős: l (40 fő) 

- utazás 213.000,-

igényelt támogatás: - étkezés 83.600,- Pontrendszer: 1. hely (2350 pont) 
639.600,- - nevezés 27.500,-

Ö: 704.600,-
PKAB/91- Wesselényi megfelelő űrlap 4 szakosztály működési és 650.000,- 650.000,-
17/2018. Diáksport versenyeztetési, 12-15 db saját 

Egyesület csatolva: verseny, szabadidős helyi sportkör: 8 (25-50 fő) 
adóigazolás sportrendezvények, Wesselényi diákolimpia: 11 (3-10-40 fő, 2 
aláírási címpéldány Kupa és Wesselényi-hét országos) 
másolata 

szervezési költségeire: 
helyi sportverseny: 6 ( 60 fó) 

bírósági kivonat más verseny: 15 (10-12 fő) 
- Eszközbeszerzés 465.000,- városi: 2 (120 fó) 
- Személyi költségek: 665.000,- szabadidős: 1 (400 fő) 

igényelt támogatás: - Gazdasági vezető díja 120.000,-

1.312.000,- - Egyéb költségek: Pontrendszer: 1. hely (4590 pont) 
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Utazás 150.000,-
Rendezési költség 200.000,-
Irodaszerek, banki költség 
40.000,-
játékvezetés 60.000,-
Nevezés 12.000,-
Ö: 1.712.000,-

PKAB/91- Kölcsey Ferenc megfelelő űrlap 7 szakosztály működési 650.000,- 650.000,-
18/2018. Gimnázium DSE költségeire, 10 sportág 

csatolva: diákolimpiai és szövetségi helyi sportkör: 7/9 (15-20-40-65 fő) 
adóigazolás versenyeztetési költségeire, saját diákolimpia: 10 (2-50 fő, 2 országos) 
aláírási címpéldány versenyek, házibajnokságok, helyi sportverseny: 8 (25-480 fő) 
másolata 

Kölcsey Kupa és sportnap más verseny: 5 (12-28 fő) 
bírósági kivonat városi: 2 (35-38 fő) 
önerő nyilatkozat szervezésére, 10 sportágban 

szabadidős: 3 (30-70-150 fő) 
diákolimpiai versenyeztetés, 
tornákon való részvétel, sí-és Pontrendszer: II. hely (3811 pont) 

igényelt támogatás: sporttábor fedezésére: 
1.000.000,- - Eszközbeszerzés: 508.000,-

- Személyi költségek: 
Versenyrendezés: 270.000,-
DSE gazdasági vezetői 
tevékenysége 10 hónapra 
120.000,-
játékvezetés 360.000,-
- Egyéb költségek: 
Utaztatás 20-30 fő 8 alkalom 
320.000,-
Étkezés 20 fő 9 alkalom 
270.000,-
Kölcsey Kupa 250 fő 4 alkalom 
200.000,-
Ö: 2.048.000,-
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PKAB/91- Vasvári Diáksport megfelelő űrlap Sportkörök működési és 1.400.000,- 1.400.000,-
19/2018. Egyesület versenyeztetési kiadásaira, 

csatolva: diáknap versenyei, turisztikai, helyi sportkör: 6 (20-25-30 fő) 
adóigazolás vízi, edző és sí tábor költségeire: diákolimpia: 10 (12 országos, 2arany, 1 

- eszközbeszerzés 574.000,- ezüst, 2 bronz) 
igényelt támogatás: 

- edzői bérek 352.000,- helyi sportverseny: -
2.086.000,- más verseny: 4 (12-24 fő) 

- egészségügyi ellátás 50.000,- városi: 5 (15-50 fő) 
- Egyéb költségek: szabadidős: 4 (30-30-35-40 fő) 
elődöntőkre utazás, étkezés 
650.000,- Pontrendszer: 8765 pont 
országos döntők étkezés, utazás 
460.000,-
Ö: 2.086.000,-

PKAB/91- Móricz DSE megfelelő űrlap 4 szakosztály és 3 külsős sportág 550.000,- 550.000,-
20/2018. működési és versenyeztetési 

csatolva: költségeire, tömegsport helyi sportkör: 3 (250 fő) 
adóigazolás foglalkozásokra, sportnapok és diákolimpia: 8 (5-12-48 fő, 2 országos-
bírósági kivonat egészséghétszervezésére: larany) 
aláírási címpéldány 

- Eszközbeszerzés 463.700,-
helyi sportverseny: 3 (65-280 fő) 
más verseny: 6 (12-24 fő) 

igényelt támogatás: - játékvezetői díj 150.000,- városi: 5 (25-170 fő) 
2.068.100,- - működési 48.000,- szabadidős: 3 (150-450 fő) 

- sportszolgáltatás, egyebek 
355.000,- Pontrendszer: II. hely (5057 pont) 
- nevezés 56.000,-
- utazás750.400,-
- étkezés 245.000,-
Ö: 2.068.100,-

PKAB/91- Kertvárosi megfelelő űrlap 6 szakcsoport működési és 600.000,- 550.000,-
21/2018. Általános Iskola versenyeztetési kiadásaira, (50.000,-

DSE csatolva: szabadidős tevékenység helyi sportkör: 6 (250-300 fő) utazás)= 
adóigazolás lebonyolítási és versenyeken való diákolimpia: 8 (250-300 fő) 600.000,-
aláírási címpéldány részvétel, korcsolyázás helyi sportverseny: 5 (300 fő) 
másolata más verseny: 7 (200 fő) 
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bírósági kivonat költségeire: városi: 4 (20-25-50-350 fő) 
banki - Eszközbeszerzés, díjazás szabadidős: 1 (250 fő) 
egyenlegigazolás 385.800,-

- Személyi költségek Pontrendszer: 2745 pont 
igényelt támogatás: versenybírói díjak 30.000,-
1.250.000,-

túravezetői napidíj 20.000,-
könyvelő díja 48.000,-
- Egyéb költségek: 
Nevezés 75.000,-
Utazás 490.000,-
Sportszer bérleti díja 75.000,-
Országos döntők szállás és 
étkezési költsége 180.000,-
Ö: 1.303.800,-

PKAB/91- Bem DSE megfelelő űrlap 2 sportcsoport működési és 700.000,- 700.000,-
22/2018. versenyeztetési kiadásaira és 

csatolva: szabadidős programok, helyi sportkör: 2 (20-110 fő) 
adóigazolás házibajnokságok, versenyek, diákolimpia: 2 (3 országos-! ezüst, 1 
aláírási címpéldány Családi sportnap, Fuss a bronz) 
másolata 

gyermekeddel, Kerékpározzunk 
helyi sportverseny: 8 ( 40-72-3 80 fő) 

bírósági kivonat más verseny: 4 (215 fő) 
együtt rendezvények költségeire: városi: 3 (810 fő) 
- Eszközbeszerzés 292.400,- szabadidős: ? (268 fő) 

igényelt támogatás: - Személyi 80.000,-
897.400,- - Adminisztrációs 100.000,- Pontrendszer: II. hely ( 4857 pont) 

- Egyéb költségek (utazás. 
étkezés, szállás): 
röplabda 150.000,-; 
kézilabda 175.000,-
turisztika 100.000,-
Ö: 897.400,-

PKAB/91- Petőfi Sándor megfelelő űrlap Iskolai sportkörök működési és 600.000,- 550.000,-
23/2018. Általános Iskola versenyeztetési kiadásaira, (+50.000,-
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DSE csatolva: háziversenyek, szabadidős helyi sportkör: 6 (22-80 fő) utazás)= 
adóigazolás tevékenységek lebonyolítási és diákolimpia: 4 (1-12-25-30 fő) 600.000,-
aláírási címpéldány versenyeken való részvétel helyi sportverseny: 6 (30-160 fő) 
bírósági költségeire: más verseny: 3 (12-25 fő) 

- eszközbeszerzés 309.600,- városi: 1 (50 fő) 
igényelt támogatás: 

- játékvezetői díj 7.000,-
szabadidős: 3 ( 40-60-80 fő) 

945.600,-
- sportszerek javítása 60.000,- Pontrendszer: 530 pont 
- autóbusz bérlése 210.000,-
- buszjegy 99.000,-
- hegyvidéki túrák 180.000,-
- ellátás 30.000,-
- DSE gála 50.000,-
Ö: 945.600,-

PKAB/91- Nyíregyházi megfelelő űrlap Sportkörök működési és 500.000,- 450.000,-
24/2017. Szakképzési versenyeztetési költségeire, saját 

Centrum csatolva: rendezésű versenyek helyi sportkör: 6 (9-24 fő) 
köztartozás mentesség szervezésére, diákversenyen való diákolimpia: 8 

Inczédy György igazolása indulás kiadásaira, meghívásos helyi sportverseny: 6 (12-36 fő) 

Szakgimnáziuma, 
törzskönyvi kivonat 

versenyen való részvétel 
más verseny: 4 (6-9-13 csapat) 

és igazolás városi: 3 (6-31-53 fő) 
Szakközépiskolája aláírási címpéldány költségeire: szabadidős: -
és Kollégiuma - Eszközbeszerzés: 340.175,-

- Játékvezetés 20.000,- Pontrendszer: 1495 pont 
- Utazás: 427.350,-

igényelt támogatás: - Étkezés 90.000,-
1.171.525,- - versenyek díjazása 294.000, 

Ö: 1.171.525,-
PKAB/91- Nyíregyházi megfelelő űrlap Iskolai sportkörök 350.000,- 300.000,-
25/2018. Szakképzési működési és versenyeztetési 

Centrum csatolva: költségeire, háziversenyek, Benes helyi sportkör: 5 (5-15 fő) 
köztartozás mentesség nap rendezésére és egyéb diákolimpia: 5 (10-15 fő) 

Benes László igazolása sportrendezvényeken való helyi sportverseny: 4 (5 sportág 107 fő) 

Szakközépiskolája 
törzskönyvi kivonat 

részvétel költségeire: 
más verseny: 8 (10 fő) 

és igazolás városi: 1 (15 fő) 
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aláírási címpéldány - Eszközbeszerzés 128.000,- szabadidős: 4 (10-70 fő) 
- Játékvezetői díj: 12.000,-
- Egyéb költség: Pontrendszer: 507 pont 

igényelt támogatás: versenyen való részvétel 48.000,-
435.000,- Benes kupa 38.000,-

díjazás: 110.000,-
- Úszás 30 fö/10 alkalom: 
24.000,-
Ö: 435.000,-

PKAB/91- Nyíregyházi megfelelő űrlap 5 sportcsoport működési és 550.000,- 500.000,-
26/2018. Szakképzési versenyeztetési költségeire, saját 

Centrum csatolva: nagyrendezvények, helyi sportkör: 8 (10-40 fő) 
köztartozás mentesség házibajnokságok, diáknapi diákolimpia: 11 (1-13 fő, 2 országos, 2 

Széchenyi István igazolása sportrendezvények, Széchenyi bronz) 

Közgazdasági, törzskönyvi kivonat 
100 jubileumi kupák, öregdiák helyi sportverseny: 7 (10-50 fő) 

és igazolás más verseny: 8 (1-12 fő) 
Informatikai aláírási címpéldány kosárgála, Four hall play kupa városi: 2 (70 fő) 
Szakközépiskolája szervezésére, városi és egyéb szabadidős: 4 (100 fő) 
és Kollégiuma rendezvényeken való részvétel 

igényelt támogatás: költségeire: Pontrendszer: 1574 pont 
1.142.000,- - Eszközbeszerzés: 135.000,-

- Személyi költségek: (megbízási 
díj és játékvezetői költségek) 
110.000,-
- Egyéb költségek: 
utazás 200.000,-
Széchenyi 100. Kupa rendezési 
költség 150.000,-
nevezési díj 28.000,-
szállás 200.000,-
étkezés 100.000,-
uszodabérlet 219.000,-
Ö: 1.142.000,-
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PKAB/91- Nyíregyházi megfelelő űrlap Iskolai sportkörök működési és 550.000,- 500.000,-
27/2018. Szakképzési versenyeztetési költségeire, 

Centrum csatolva: háziverseny és kupák, túrák helyi sportkör: 10 (90 fő) 
köztartozás mentesség szervezésére, diákolimpiai, diákolimpia: 13 ( 4-19 fő, 3 országos, 

Bánki Donát igazolása városi, szakiskolai és egyéb 1 ezüst, 1 bronz) 

Műszaki 
törzskönyvi kivonat 

sportrendezvényeken való 
helyi sportverseny: 1 (200 fő) 

és igazolás más verseny: 5 (5-12 fő) 
Középiskolája és aláírási címpéldány részvétel költségeire: városi: 1 (33 fő) 
Kollégiuma - Eszközbeszerzés 300.000,- szabadidős: 1 (40 fő) 

- háziverseny díjazása 200.000,-
igényelt támogatás: - diákolimpiai verseny díjazása Pontrendszer: 1761 pont 
1.020.000,- 100.000,-

- uszodabelépő 420.000,-
Ö: 1.020.000,-

PKAB/91- VIKO Alapítvány megfelelő űrlap 3 iskolai sportkör működési és 400.000,- 350.000,-
28/2018. versenyeztetési költségeire, házi 

csatolva: versenyek, iskolai sportnapok és helyi sportkör: 2 (60-70 fő) 

Bem József Ált. adóigazolás egészségnap szervezésére: diákolimpia: 4 (1-150 fő, 4 országos 

Iskola- aláírási címpéldány - Eszközbeszerzés 180.000,- helyezés) 

Gárdonyi Géza 
másolata 

- Egyéb költség: 
helyi sportverseny: 5 ( 60-100-200 fő) 

bírósági kivonat más verseny: 4 (l0-12 fő) 
Tagintézmény Helyi szervezésű versenyek: városi: 2 (l0-14 fő) 

250.000,- szabadidős: 4 (150-400 fő) 
igényelt támogatás: Étkezés: 50.000,-
915.000,- Városi versenyek utaztatás Pontrendszer: 152 l pont 

55.000,-
Túrisztika: 280.000,-
Adminisztráció 90.000,-
Ö: 915.000,-

PKAB/91- Móra Ferenc megfelelő űrlap 7 sportkör működési és 550.000,- 500.000,-
29/2018. Általános Iskola versenyeztetési kiadásaira, 

Diáksport csatolva: szabadidős tevékenységek helyi sportkör: 7 (14-50 fő) 

Egyesület adóigazolás, lebonyolítási és versenyeken való diákolimpia: 8 (4-30 fő, 2 országos) 
aláírási címpéldány, részvétel költségeire: helyi sportverseny: 1 (80 fő) 
másolata más verseny: 2 ( 10-1 0 fő) 
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bírósági kivonat, - Eszközbeszerzés 257.060,- városi: -
- Egyéb költségek: szabadidős: 2 (895-477 fő) 

igényelt támogatás: 
versenyeken való részvétel 

Pontrendszer: 1969 pont buszköltsége 300.000,-
858.140,- nevezés 50.000,-

buszjegy versenyekre 26.500,-
év végi jutalmazás 12.000,-
Móra Labdarúgó Toma 
költségei52.580,-
Móra sakk költségei 70.000,-
háziverseny 30.000,-
országos döntő költségei lövészet 
30.000,-
általános iskolások országos 
lövészversenye 30.000,-
Ö: 858.140,-

PKAB/91- Kazinczy Ferenc megfelelő űrlap 5 sportág működési és 500.000,- 450.000,-
30/2018. Diáksport versenyeztetési költségeire, 

Egyesület csatolva: szabadidős tevékenységekre, saját helyi sportkör: 5 (300 fő) 
adóigazolás, rendezvény, kerékpártúra, házi diákolimpia: 6 (1-24 fő) 
aláírási címpéldány bajnokságok és tanár-diák helyi sportverseny: 4 (120 fő) 
másolata, 

mérkőzések kiadásaira: más verseny: 1/4 ( 45 fő) 
bírósági kivonat 

- Eszközbeszerzés, díjazás 
városi: 5 (24-26-360-52 fő) 

banki egyenleg szabadidős: 7 (200 fő) 
655.900,-
- Személyi költségek: Pontrendszer: 2201 pont 

igényelt támogatás: versenybírói díj 54.000,-
1.000.000,- könyvelői díj 48.000,-

- Nevezési díj 24.000,-
- étkeztetés 96.000,-
- utazás: 325.000,-
- korcsolya bérlése 35.000,-
Ö: 1.237.900,-
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PKAB/91- Zelk Zoltán megfelelő űrlap 7 sportág versenyeztetési 700.000,- 700.000,-
31/2018. Diáksport költségeire, 2 nagyverseny, 

Egyesület csatolva: házibajnokságok, OVI-Suli helyi sportkör: 7 (12-120 fő) 
adóigazolás, bajnokság, családi és egészségnap diákolimpia: 6 (8-30 fő, 5 országos) 
aláírási címpéldány szervezésére: helyi sportverseny: 5 (50-150 fő) 
másolata, 

- Eszközbeszerzés, díjazás: 
más verseny: 6 (3-45 fő) 

bírósági kivonat városi: 4 (50-470 fő) 
360.000,- szabadidős: 1 (165 fő) 
- játékvezetői, bírói díj: 100.000,-

igényelt támogatás: - egészségügyi felügyelet Pontrendszer: 1. hely (5703 pont) 
1.200.000,- 40.000,-

- bér jellegű kifizetés 100.000,-
- Egyéb költségek: 
területi és országos diákolimpiai 
költségek tollas, kosár és aerobik 
350.000,-
nevezési díjak 100.000,-
sportrendezvények szervezése, 
étkezés 120.000,-
Ö: 1.200.000,-

PKAB/91- Arany DSE megfelelő űrlap Sportkörök működési, az Arany 700.000,- 700_000,-
32/2018. Napok, 12 órás úszás, Arany 

csatolva: buborék és kerékpártúrák helyi sportkör: 5 (35-200 fő) 
bírósági kivonat költségeire: diákolimpia: ? (2 országos) 
aláírási címpéldány - eszközbeszerzés 444.000,- helyi sportverseny: 6 (64-600 fő) 
adóigazolás - adminisztráció 100.000,-

más verseny: 3 (12 fő) 
városi: 4 (50-138 fő) 

igényelt támogatás: 
- sportorvos 96.000,- szabadidős: 3 (38-200 fő) 
-Arany Napok 75.000,-

1.480.000,-
- Mikulás Kupa 78.000,- Általános iskola: 
- Húsvéti Tapsi Hapsi Pontrendszer: 1. hely (14257 pont) 
Váltóverseny 77.000,-
-Arany Buborék Kupa 74.000,- Gimnázium: 
- diákolimpiai versenysorozat Pontrendszer: II. hely (6169 pont) 
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525.000,-
- tokaji kerékpártúra 111.000,-
Ö: 1.680.000,-

PKAB/91- EVISZDSE megfelelő űrlap Felkészülési és versenyeztetési 650.000,- 600.000,-
33/2018. kiadásokra, szabadidős sport és 

csatolva: környezetvédelmi programok, helyi sportkör: 7 (12-120 fő) 
adóigazolás túrák költségeire: diákolimpia: 3 (5-25 fő, 3 országos) 
bírósági kivonat - Eszközbeszerzés 624.000,- helyi sportverseny: 4 (35-95 fő) 

- játékvezetői költség 50.000,-
más verseny: 4 (6-12 fő) 
városi: 2 (25-33 fő) 

igényelt támogatás: - asztalszemélyzet 25.000,- szabadidős: 5 (21-70 fő) 
3.249.000,- - atlétika edzői bér 40.000,-

- ügyvédi 120.000,- Pontrendszer: III. hely (3199 pont) 
- Egyéb költségek: 
Utazás 600.000,-
Étkezés 500.000,-
Szállás 500.000,-
Serleg, érem 70.000,-
Kenubérlés 360.000,-
Kerékpárbérlés 360.000,-
Ö: 3.249.000,-

PKAB/92- Nyíregyházi megfelelő űrlap Hajdúsági Barangolás néven 300.000,- 300.000, 
34/2018. Evangélikus júniusban megszervezni kívánt 

Kossuth Lajos csatolva: kerékpártúra, házibajnokságok, helyi sportkör: 3 (40 fő) 
Gimnázium DSE bírósági kivonat, egyéb sportrendezvények diákolimpia: 6 (55 fő, 2 országos) 

adóigazolás költségeire: helyi sportverseny: 4 (95 fő) 
aláírási címpéldány - eszközbeszerzés 90.000,- más verseny: 6 (105 fő) 

- játékvezetés 60.000,- városi: 3 (12 fő) 
- érem, kupa 50.000,- szabadidős: 2 (55 fő) 

igényelt támogatás: - szállás, étkezés 210.000,-
410.000,- Ö: 410.000,- Pontrendszer: 1076 pont 

PKAB/91- „A tehetségért- a megfelelő űrlap 4-5 szakosztály működési és 500.000,- 500.000,-
38/2018. Zrínyiért" versenyeztetési költségeire és 

Alapítvány csatolva: házibajnokságok rendezésére: helyi sportkör: 6 (110 fő) 
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1. sz. melléklet a PKAB/91-36/2018. számú Előterjesztéshez 

Zrínyi Ilona 
Gimnázium 

Elosztásra javasolva: 24.800.000,
Tartalék: 1. 700.000,-

adóigazolás 
aláírási címpéldány 
másolata 
bírósági kivonat 

igényelt támogatás: 
1.675.000,-

- Eszközbeszerzés 450.000,-
- Személyi költségek: 
ügyeleti díj 150.000,-
játékvezetői díj 50.000,-
edzői megbízási díj 150.00,-
Egyéb költségek: 
- nevezés 75.000,-
- díjazás 100.000,-
- versenyeztetés; étkeztetés 
300.000,-
- versenyek szállás, utazás 
400.000,-
Ö: 1.675.000,-

diákolimpia: 9 (60-80 fő) 
helyi sportverseny: 3 (70-80 fő) 
más verseny: 3 (15-20 fő) 
városi: 3 (600 fő) 
szabadidős: 3 (25-30 fő, egész iskola) 

Pontrendszer: 3604 pont 
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