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határozata 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága 

53/2020. (111.5.) számú határozatának módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (111.11.) 
Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 
Sport Bizottsága fe ladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozta: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága 53/2020. 
(111.5.) számú határozatát jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. 

Nyíregyháza, 2020. 04. 09. 

A határozatot kapják: 

1./ címzetes Főjegyző 
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra 
4./ Jegyzői Kabinet 
S./ Irattár 

R E G Y H Á Z A 

dr. l!t:::: 
polgármester 

WWW,NYIREGYHAZA.HU 



Melléklet az 1/2020. (IV.9.) / SZESB számú határozathoz 

Ügyiratszám Pályázó neve Igényelt összeg 2019-ben kapott önkormányzati Támogat:ás 
sportcélú támogatás összege módosított 

Felhasználás célja, költségterv összege 
Tevékenység 
2019-ben elért eredményesség 

PKAB/ 42- VIKO Alapítvány 1.016.000,- Ft 3SO.OOO,- 17S.OOO,-
1/2020. 

3 iskolai sportkör működési és helyi sportkör: 3 (70-80 fő) 
Bem József Ált. versenyeztetési költségeire, házi versenyek, természetjárás: 2-3 alkalom/év 
Iskola- iskolai sportnapok és egészségnap sportnapok: S családi, egészség és sportnap 
Gárdonyi Géza szervezésére: 
Tagintézmény - anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,-

- szállás, utazás 380.000,- Pontrendszer: 2024 pont 
- étkezési költségek SS.OOO,-
- egyéb dologi kiadások 210.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 71.000,-
Ö: 1.016.000,-

PKAB/ 42- Lippai János 1.006.340,- Ft 2SO.OOO,- 12S.OOO,-
2/2020. Mezőgazdasági 

Szakgimnázium és Sportkörök működési, versenyek részvételi helyi sportkör: 3 és 1 új (20-40 fő) 
Szakközép Iskola és szabadidős rendezvények költségeire. házi versenyek (atlétika, labdarúgás, 

- munkaadókat terhelő járulékok és asztalitenisz, sportlövészet sportágakban 
szocho.12.000,- úszásoktatás heti 1 alkalommal lS-20 
- anyagköltség, készletbeszerzés 6S8.340,- fő/csop. 
- szállás, utazás 60.000,- szabadidős tevékenység: túra szervezése. 2 
- étkezés 80.000,- sportnap, 1 öregdiák találkozó 
- egyéb dologi kiadás 76.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 120.000,- Pontrendszer: nem küldött beszámolót. 
Ö: 1.006.340,-

PKAB/ 42- Wesselényi 1.31S.12S,- Ft 6SO.OOO,- 32S.OOO,-
3/2020. Diáksport 

Egyesület S szakosztály működési és versenyeztetési, Egyesü leti tagok száma: 600 fő (ebbő l 

12-lS db saját verseny, szabad idős támogatásban érintett 300 fő) 



Melléklet az 1/2020. (IV.9.) / SZESB számú határozathoz 

sportrendezvények, Wesselényi Kupa és helyi sportkör: 8 (4 szakosztály, 25-50 fő) 
Wesselényi-hét szervezési költségeire: diákolimpiai versenyeztetés 6 sportágban 
- bérköltség, egyéb jellegű kifizetések helyi sportverseny: 5 (30-40-60 fő) 
350.000,- más versenyeken való részvétel: 18 
- munkaadókat terhelő járulékok és 
szocho.55.125,- Pontrendszer: 
- anyagköltség, készletbeszerzés 210.000,- Szakközépiskolák 1. hely (5639 pont) 
- szá llás, utazás 300.000,-
- étkezés 100.000,-
- egyéb dologi kiadás 50.000,- -
- egyéb szolgáltatási kiadások 250.000,-
Ö: 1.315.125,-
Saját/egvéb forrás terhére 523.625,-

PKAB/ 42- Nyíregyházi 471.750,- Ft 250.000,- 125.000,-
4/2020. Tankerületi 

Központ 2017-ben bevezetett jógaoktatás és helyi sportkör: 1 (jógaoktatás 4 hónapig 
eszközbeszerzés költségeire. heti 2 órában 33 fővel) 

Nyíregyházi - anyagköltség, készletbeszerzés 221.750,- diákolimpia: 1 sportágban 
Művészeti - egyéb szolgáltatás költségei 250.000,- helyi sportverseny: 1 diáksport nap (200 fő) 
Szakgimnázium Ö: 471.750,- más verseny: ügyességi vetélkedő 40 fővel 

városi: 1 (15 fő) 
szabadidős: íjászati nap teljes iskolai 
részvétellel 

Pontrendszer: nem küldött beszámolót. -
PKAB/ 42- Kodály Zoltán 1.050.000,- Ft. 550.000,- 275.000,-
5/2020. Általános Iskola 

DSE Úszó és triatlon szakcsoportok helyi sportkör: 4 sportágban 
működésének támogatására, „Szívügyem az diákolimpiai versenyeztetés 11 sportágban 
egészségem" szabadidős nap, országos (3 arany, 1 ezüst, 1 bronz) 
házibajnokságok, sportversenyeken való helyi sportversenyek szervezése 10 
részvétel, korcsolyabérlés költségeire: sportágban 
- anyagköltség, készletbeszerzés 150.000,- szabadidős rendezvényeik: szívügyem az 
- bérleti díjak 600.000,- Egészségem, kerékpáros és vízi túrák, 
- szá llás, utazás 100.000,-
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- étkezés 100.000,- Pontrendszer: III. hely (4910 pont) 
- egyéb dologi kiadás 50.000,-
Ö: 1.050.000,-
Saját/eevéb forrás terhére 2.000.000,-

PKAB/42- Nyíregyházi Városi 9.500.000,- 9.000.000- 4.500.00 0 ,-
6/2020. Diáksport 

Egyesület 1-Vl. korcsoportos városi diákolimpiai 11 sportágban városi diákolimpiai verseny 
versenyek szervezési, országos döntőbe lebonyolítása, helyi diáksport rendezvények 
jutott csapatok étkezési, diáksport (Aréna Tusa, Sportgála) szervezésében 
események (Városi Diáksport Nap, részvétel, o rszágos döntőbe jutott 
Sportgála, szabadidős diáksport csapatok/versenyzők étkezési költségeinek 
rendezvények.) szervezési költségeire és az fedezése„ 
iskolai eredményességi pontrendszer 
mííködtetésére. 
- bérköltség, egyéb jellegű kifizetések 
300.000,-
- munkaadókat terhelő járulékok és 
szocho.100.000,-
- anyagköltség, készletbeszerzés 1.900.000,-
- étkezés 3.500.000,-
- egyéb dologi kiadás 1.600.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 2.100.000,-
Ö: 9.500.000,-

PKAB/ 42- Kertvárosi 1.000.000,- Ft 600.000,- 300.000,-
7 /2020. Általános Iskola 

DSE 6 szakcsoport működési és versenyeztetési helyi sportkör: 6 szakcsoport és 2 NYVSC 
kiadásaira, szabadidős tevékenység szakosztá ly 
lebonyolítási és versenyeken va ló részvétel, diákolimpiai versenyeztetés 4 sportágban 
korcsolyázás és sporttáborok (nyári és téli) 6 helyi sportverseny szervezése 
költségeire: más verseny: 7 (100 fő) 
- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- 4 városi nagyrendezvé_nyen aktív részvétel 
- szállás, utazás 350.000,- (legaktívabb iskola díja) 
- étkezés 40.000,- szabadidős: 3 (250-350-420 fő) 
- egyéb dologi kiadás 110.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 200.000,- Pontrendszer: 3140 pon~ 

3 
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Ö: 1.000.000,-
Saját/egyéb forrás terhére 80.000,-

PKAB/ 42- Vasvári Diáksport 2.350.000,- 1.400.000,- 700.000„-
8/2020. Egyesület 

Sportkörök működési és versenyeztetési helyi sportkör: 6 (10-30 fő) 
kiadásaira, diáknap, Vasváris nap versenyei, diákolimpia versenyeztetés 10 sportágban 
turisztikai, vízi, edző és sí tábor költségeire, (10 országos, 4 arany, 4 bronz) 
valamint az idén 100 éves intézmény helyi sportverseny: diáknapon 12 órás 
jubileumi sportrendezvényeire. labdarligás, vasváris napokon amatőr torna 
- bérköltség, egyéb jellegű kifizetések 3 sportágban, táborok: bringa, vízi, í és 
480.000,- turisztikai 
- munkaadókat terhelő járulékok és 
szocho.100.000,- Pontrendszer: 14360 pont 
- anyagköltség, készletbeszerzés 500.000,-
- bérleti díjak 50.000,-
- szállás, utazás 700.000,-
- étkezés 400.000,-
- egyéb dologi kiadás 200.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 200.000,-
Ö: 2.350.000,-

PKAB/ 42- „Gyermekeinkért 900.000,- 550.000,- 275.000„-
9/2020. 16" Alapítvány 

Az iskola és a kollégium tanulói számára Diákolimpiai versenyeztetés 10 alkalommal 
Szőlőskerti Angol sportkörök működtetése, sportversenyek és 20-96 fővel. 
Kéttannyelvű szabadidős sporttevékenységek szervezés~ Szőlőskerti Napok keretében 4 sportágban, 
Tagintézmény versenyeztetés, Szőlőskerti Napok, Megyei Kollégiumi Asztalitenisz Verseny 

Kollégiumi Megyei Asztalitenisz verseny, szervezése. 
városi és egyéb sporteseményeken va ló Heti 2 alkalommal szabadidős 
részvétel költségeinek támogatása. sportfoglalkozások tartása 9 sportágban. 
- anyagköltség, készletbeszerzés 337.000,- Ovi-suli sportdélután, korcsolyázás 
- szállás, utazás 158.000,- 30-40 fővel kerékpár és gyalogtúra/ 
- étkezés 210.000,- vándortábor szervezése legalább 2 
- egyéb dologi kiadás 160.000,- alkalommal. 
- egyéb szolgáltatási kiadások 35.000,-
Ö: 900.000,- Pontrendszer: 1201 pont (II. hely) 
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Saját/egyéb forrás terhére 415.000,-
PKAB/ 42- Nyíregyházi 306.710,- 400.000,- 150.000 ... -
10/2020. Tankerületi 

Központ 1 sportszakkör működési és versenyeztetési helyi sportkör: 1 (108 fővel) és további 3 
költségeire, házibajnokságok, Olimpiai sportág szövetségi program keretében 

Nyíregyházi Móricz Vetélkedő, Vécsey Kupa és Mikulás futás diákolimpiai versenyeztetés 1 sportágban 
Zsigmond rendezésére, tárgyi feltételek támogatására: helyi sportverseny: 5 (90 fő) 
Általános Iskola- - anyagköltség, készletbeszerzés 87.950,- más verseny: 15 (115 fő) és az Olimpiai 
Vécsey Károly - szállás, utazás 115.000,- vetélkedő 4 forduló, 8 csapat, 48 tanuló 
Tagintézménye - étkezés 24.280,- városi: Bringanapon 50 fő 

- egyéb dologi kiadás 66.480,- szabadidős: 3 
- egyéb szo lgáltatási kiadások 13.000,-
Ö: 306.710,- Pontrendszer: Ill. hely (1028 pont) 

PKAB/ 42- Bárczi Diáksport 690.000,- 300.000,- 200.000 ... -
11/2020. Közhasznú 

Egyesület Hátrányos helyzetű, értelmileg és helyi sportkör: 7 (50-60 fő) 
tanulásban akadályozott tanulók diáksport diákolimpia: FODISZ (15-25 fővel, országos 
felkészítési, versenyeztetési és szabadidős 6 arany, 2 ezüst, 5 bronz) 
tevékenységének, táboroztatásának háziversenyek, tanár-diák meccsek 50-80 
költségeire. fővel 

- munkaadót terhelő járulékok és szocho. 
20.000,- Pontrendszer: nem küldött beszámolót. 
- anyagköltség, készletbeszerzés 160.000,-
- szállás, utazás 130.000,-
- étkezés 80.000,-
- egyéb dologi kiadás 60.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 240.000,-
Ö: 690.000,-
Saját/egyéb forrás terhére 75.000,-

PKAB/ 42- Nyíregyházi 1.032.500,- 500.000,- 250.000„-
12/2020. Szakképzési 

Centrum 6 sportcsoport működési és versenyeztetési helyi sportkör: 6 (8-40 fő) 
költségeire, saját nagyrendezvények, diákolimpia: 7 (1-10 fő, 3 országos) 

Széchenyi István házibajnokságok, diáknapi 

5 
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Közgazdasági, sportrendezvények, Széchenyi kupák, Pontrendszer: 2369 pont (III. hely) 
Informatikai öregdiák kosárgála, korcsolyázás, 
Szakközépiskolája úszásoktatás, városi és egyéb 
és Kollégiuma rendezvényeken való részvétel költségeire: 

- bérköltség, egyéb személyi jellegű 
-

kifizetések 120.000,-
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho. 
21.000,-
- anyagköltség, készletbeszerzés 207.000,-
- bérleti díjak 95.000,-
- szállás, utazás 120.000,-
- étkezés 150.000,-
- egyéb dologi kiadás 169.500,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 150.000,-
Ö: 1.032.500,-

PKAB/ 42- Nyíregyházi 1.000.000,- 500.000,- 225.000, -
13/2020. Szakképzési 

Centrum Iskolai sportkörök működési és helyi sportkör : 10 (92 fő) 
versenyeztetési költségeire, háziverseny és diákolimpia: 4 (10-22 fő) 

Bánki Donát kupák, túrák szervezésére, diákolimpiai, helyi sportverseny: 3 (104- 200 fő) 
Műszaki városi, szakiskolai és egyéb más verseny: 7 (10-24 fő) 
Középiskolája és sportrendezvényeken való részvétel szabadidős: 2 ( 42-370 fő) 
Kollégiuma költségeire: 

- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- Pontrendszer: 1805 pont 
- egyéb dologi kiadás 700.000,-
Ö: 1.000.000,-

PKAB/ 42- Nyíregyházi 1.050.000,- 450.000,- 225.000, -
14/2020. Szakképzési 

Centrum Sportkörök működési és versenyeztetési helyi sportkör: 5 (10-20 fő) 
költségeire, saját rendezésű versenyek diákolimpia: 6 (1 országos) 

Inczédy György szervezésére, diákversenyen való indulás helyi sportverseny: házibajnokságok, saját 
Szakgimnáziuma, kiadásaira, meghívásos versenyen való kupa: Inczédy és Mikulás 
Szakközépiskolája részvétel költségeire: más verseny: 2 (13 és 6 csapat) 
és Kollégiuma - anyagköltség, készletbeszerzés 380.000,- városi: 3 (6-55 fő) 

- szállás, utazás 430.000,- szabadidős: -

6 
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- étkezés 40.000,-
- egyéb dologi kiadás 200.000,- Po ntre ndsze r: 709 pont 
- egyéb szolgáltatási kiadások 20.000,-
Ö: 1.070.000,-

PKAB/ 42- Nyíregyházi 300.000,- 150.000„-
15/2020. Szakképzési 

Centrum Iskola i sportkörök helyi sportkör: 4 
működési és versenyeztetés i költségeire, diákolimpia 2 

Benes László házive rsenyek, Benes nap rendezésére és Háziversenyek, Benes-nap, SZODSE és fair-
Szakközépiskolája egyéb sportrendezvényeken való részvétel play kupa, megyei sportnap, kosárlabda 

költségeire: jamboree, 
- a nyagköltség, készletbeszerzés 100.000,-
- é tkezés 50.000,- Po ntre ndszer: 422 pont 
- egyéb dologi kiadás 170.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 3 0.000,-
Ö: 350.000,-

PKAB/ 42- Apáczai Iskolai 650.000,- 500.000,- 250.000„-
16/2020. Sport Egyesület 

Kosárlabdaedzések és versenyeztetés, helyi sportkör: 5 (120 fő) 
egyéb szakosztályok (frizbi, tájfutás, diákolimpiai versenyeztetés (kosárlabdában 
aerobik) költségeire: országos döntőkig, frizbiben nemzetközi 
- anyagköltség, készletbeszerzés 150.000,- versenyen is) 
- szállás, utazás 6 0.000,- saját tornák: 3 
- étkezés 140.000,-
- egyéb dologi kiadás 150.000,- Pontrendszer: 1. hely 11438 pont 
- egyéb szolgáltatási kiadások 150.000,-
Ö: 650.000,-

PKAB/ 42- Krúdy Sport 1. 7 60.000,- 600.000,- 300.000„-
17 /2020. Alapítvány 

3 s portkör működési és 10 sportág helyi sportkör: 3 (20-60 fő) 
Nyíregyházi Krúdy versenyeztetési költségeire, diákolimpiai versenyeztetés országos 
Gyula Gimnázium házibajnokságok, Krúdy Kupa és Krúdy Fest szintig kosárlabda, sakk, atlétika, 

szervezésére: tollaslabda sportágakba n 
- a nyagköltség, készletbeszerzés 600.000,- egész na pos házibajnokság 
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- bérleti díjak 550.000,-
- szállás, utazás 240.000,- Pontrendszer: 1. hely (8226 pont) 
- étkezés 200.000,-
- egyéb dologi kiadás 120.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 50.000,-
Ö: 1.760.000,-

PKAB/ 42- Bem DSE 800.000,- 700.000,- 325.000, -
18/2020. 

2 sportcsoport működési és versenyeztetési helyi sportkör: 3 (50-120 fő) 
kiadásaira és szabadidős programok, diákolimpiai versenyeztetésben 2 országos 
házibajnokságok, versenyek, rendezvények családi sportnap, ovis versengés, 
költségeire: tűzharcverseny, házibajnokság 
- anyagköltség, készletbeszerzés 240.000,-
- szállás, utazás 220.000,- Pontrendszer: 4633 pont 
- étkezés 180.000,-
- egyéb dologi kiadás 160.000,-
Ö: 800.000,-
Saját/egyéb forrás terhére 100.000,-

PKAB/ 42- ÉVISZ DSE 2.840.000, 550.000,- 250.000, -
19/2020. 

Felkészülési és versenyeztetési kiadásokra, helyi sportkör: 8 (12-120 fő) 
szabadidős sport és környezetvédelmi diákolimpiai versenyeztetés -8 országos 
programok, túrák és 50. Jubileumi horgászverseny, vízi tábor, sítábor, 
Kosárlabda Gála költségeire: gyalogtúra és verébtábor 
- bérköltség, egyéb személyi jellegű saját kupák 2 
kifizetések 220.000,-
- anyagköltség, készletbeszerzés 1.270.000,-
- bérleti díjak 50.000,- Pontrendszer: 1756 pont 
- szállás, utazás 400.000,-
- étkezés 300.000,-
- egyéb dologi kiadás 200.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 400.000,-
Ö: 2.840.000,-

- Saját/egyéb forrás terhére 430.000,-
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PKAB/ 42- Zelk Zoltán 1.250.000,- 700.000,- 350.000,-
20/2020. Diáksport 

Egyesület 7 sportág versenyeztetési költségeire, 2 helyi sportkör: 6 (6-110 fő) 
nagyverseny, házibajnokságok, OVI-Suli diákolimpiai versenyeztetés 5 sportágban- 3 
bajnokság, családi és egészségnap országos, 2 arany, 2 ezüst 
szervezésére: helyi sportverseny: 5 (50-170 fő) 
- anyagköltség, készletbeszerzés 370.000,- más verseny: 6 (2-50 fő) 
- szállás, utazás 200.000,- városi: 4 (70-464 fő) 
- étkezés 80.000,- szabadid ős: korcsolyázás (220 fő) -
- egyéb dologi kiadás 150.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 450.000,- Pontrendszer: II. hely (5186 pont) 
Ö: 1.250.000,-

PKAB/ 42- Móricz DSE 1.468.200,- 550.000,- 275.000, -
21/2020. 

Saját szakosztályok és 3 külsős sportág helyi sportkör: 3 (18-50-105 fő) 
működési és versenyeztetési költségeire, diákolimpiai versenyeztetés 3 sportágban- 2 
tömegsport foglalkozásokra, sportnapok és országos, 1 arany 
egészséghétszervezésére: városi szabadidős: 4 esemény 
- anyagköltség, készletbeszerzés 405.400,-
- szállás, utazás 706.800,- Pontrendszer: 1. he ly (5456 pont) 
- étkezés 125.000,-
- egyéb dologi kiadás 56.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 175.000,-
Ö: 1.468.200,-

PKAB/ 42- Móra Ferenc 882.300.- 550.000,- 250.000, -
22/2020. Általános Iskola 

Diáksport 6 sportkör működési és versenyeztetési helyi sportkör: 6 (15-30 fő) 
Egyesület kiadásaira, szabadidős tevékenységek diákolimpiai versenyeztetés 6 sportágban 

lebonyolítási és versenyeken való részvétel Sportdélután, Móra Kupa, Sakk Fesztivál és 
költségeire: Év sportlövésze versenyek szervezése 
- bérköltség, egyéb személyi jellegű Egyéb versenyen való részvétel: 2 
kifizetések 160.000,-
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Pontrendszer: 1641 pont 
25.200,-
- anyagköltség, készletbeszerzés 124.600,-
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- szállás, utazás 200.000,-
- étkezés 30.000,-
- egyéb dologi kiadás 327.500,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 15.000,-
Ö: 882.300,-

PKAB/42- Nyíregyházi 480.000,- 350.000,- 175.000, -
23/2020. Evangélikus 

Kossuth Lajos Diákolimpiai és egyéb versenyeztetés, helyi sportkör: 3 (45 fő) 
Gimnázium DSE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bringás diákolimpiai versenyeztetés 9 sportágban 

vándortábor kerékpártúra, ökomenikus (60 fő) 
labdarúgó torna, házibajnokságok, családi helyi sportverseny: 3 sportágban (115 fő) 
nap, hegyi túra, sítábor költségeire: 5 más versenyen való részvétel 
- anyagköltség, készletbeszerzés 50.000,-
- szállás, utazás 380.000,-
- étkezés 25.000,- Pontrendszer: 1600 pont 
- egyéb dologi kiadás 25.000,-
Ö: 480.000,-

PKAB/ 42- „Sipkay Jövőjéért" 920.000,- 600.000,- 300.000,-
24/2020. Alapítvány 

Iskolai sportcsoportok működési és helyi sportkör: 4 (11-23 fő) 
SzC Sipkay Barna versenyeztetési kiadásaira, szakgimnáziumi diákolimpiai versenyeztetés 10 sportágban 
Kereskedelmi, versenyek költségeire, Sipkay Kupa, helyi versenyek: Sipkay hét, Egészségnap, 
Vendéglátóipari házibajnokságok, sportnapok szervezésére: Parasport nap, 
Idegenforgalmi - bérköltség és egyéb személyi jellegű egyéb versenyek, városi és szabadidős 
Szakgimnáziuma, kifizetések 120.000,- rendezvények 8 
Szakközépiskolája, - anyagköltség, készletbeszerzés 260.000,-
és Kollégiuma - szá llás, utazás 300.000,-

- étkezés 70.000,- Pontrendszer: II. hely (4225 pont) 
- egyéb dologi kiadás 30.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 140.000,-
Ö: 920.000,-

PKAB/ 42- „Az orosi 444.600,- 250.000,- 125.000,-
26/2020. iskolásokért" 

Alapítvány - Házibainokságok, családi orogramok, helvi sportkör: 4 
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-
korcsolyázás, ovi-su li bajnokság, helyi versenyek: 4 

Bem József Ált. cgészségnapi s portrendezvény, Sakk palota, szabadidősrendezvények:3 
Iskola játékos vízi vetélkedő, gyalog-és 3 városi rendezvényen való részvétel 
Herman Ottó kerékpártúra, korcsolyázás költségeire. 
Tagintézmény - anyagköltség, készletbeszerzés 234.600,- Pontrendszer: nem küldött beszámolót. 

- szá llás, utazás 120.000,-
- étkezés 30.000,-
- egyéb dologi kiadás 40.000,-
- egyéb szolgálta tási kiadások 20.000,-
Ö: 444.600,-

- Saját/egyéb fo rrás terhére: 20.000,-
PKAB/ 42- Arany DSE 1.480.000,- 700.000,- 350.000, -
26/2020. 

Sportkörök működés i, versenyezte tés és he lyi sportkör: 6 (35-200 fő) 
rend ezvények költségeire: diákolimpiai versenyeztetés 6 sportágban 
- Bérköltség, egyéb személyi jellegű (országos döntőkig) 
kifizetések 296.000,- Arany napok, Arany Kupa, 12 órás úszás, 
- anyagköltség, készletbeszerzés 444.000,- Arany buborék vetélkedő, kerékpártúrák 
- szállás, utazás 200.000,-
- étkezés 540.000,- Általános is kola: 
Ö: 1.480.000,- Pontrendszer: II. hely (10729 pont) 
Saját/egyéb forrás terhére: 200.000,-

Gimnázium: 
Pontrendszer: Ill. hely (4038 pont) 

PKAB/ 42- Bethlen Gábor 812.362,- 450.000,- 275.000, -
27 /2020. Gimnázium, 

Általános Iskola, Mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére, he lyi sportkör: 1 (160 fő) 
Óvoda és Alapfokú valamint versenyeken való részvétel diákolimpiai versenyeztetés 6 sportágban, 1 
Művészeti Iskola költségeire: országos a rany és 1 bronz 

- Bérköltség, egyéb személy i jellegű Bethlen Kupa, Sportnap szervezés, 
kifizetések 135.000,- Egyéb részvétel: 4 
- munkaadókat terhelő járu lékok és szocho. 
21.262,- Pontrendszer: 1. hely (1859 pont) 
- anyagköltség, készletbeszerzés 242.100,-
- szá llás, utazás 297.000,-
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- étkezés 72.000,-
- egyéb dologi kiadások 45.000,-
Ö: 812.362,-

- Saját/egyéb forrás terhére: 90.263,-
PKAB/ 42- Petőfi Sándor 960.000,- 600.000,- 275.000, -
28/2020. Általános Iskola 

DSE Iskolai sportkörök működési és helyi s portkör: 7 (20-80 fő) 
versenyeztetési kiadásaira, háziversenyek, diákolimpiai versenyeztetés 2 sportágban 
szabadidős tevékenységek lebonyolítási és saját szervezésű versenyek: 10 (Petőfi kupa, 
versenyeken való részvétel költségeire: házibajnokságok, váltóverseny 
- anyagköltség, készletbeszerzés 310.000,- óvodásokkal) 
- szállás, utazás 500.000,- városi és megyei versenyeken való részvétel 

. - étkezés 50.000,- 12 
- egyéb dologi kiadások 30.000,- egyéb rendezvény: korcsolyázás, iskolai 
- egyéb szolgáltatási kiadások 70.000,- sportnap és egészségnap, s portágválasztó 
Ö: 960.000,-

Pontrendszer: 1123 pont 

PKAB/ 42- Kölcsey Ferenc 1.000.000,- 650.000,- 300.000,-
29/2020. Gimnázium DSE 

6 szakosztály működési költségeire, 8 helyi sportkör: 6 (15-60 fő) 

1 sportág diákolimpiai és szövetségi diákolimpiai versenyeztetés 8 sportágban 
versenyeztetési költségeire, meghívásos (1 országos) 
tornákon és 3 nemzetközi versenyen való egyéb: 3 házibajnokság, diáksportnap, 
részvétel költségeire: európai sportnap, autómentes nap, 
- Bérköltség, egyéb személyi jellegű érzékenyítő órák, 2 Kölcsey Kupa, 
kifizetések 270.000,- korcsolyázás, sítábor; nyári sporttábor, 
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho. kerékpártúrák, 5 egyéb versenyen való 
54.000,- részvétel 
- anyagköltség, készletbeszerzés 250.000,- Pontrendszer: II. hely (5022 pont) 
- bérleti díjak 36.000,-
- szállás, utazás 90.000,-
- étkezés 100.000,-
- egyéb dologi kiadások 120.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 80.000,-
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Ö: 1.000.000,-
Saját/egyéb forrás terhére: 1.048.000,-

PKAB/ 42- Kazinczy Ferenc 700.000,- 450.000,- 200.000, -
30/2020. Diáksport 

Egyesület 5 sportág működési és versenyeztetési szakcsoportok száma: 7 (12-50 fő) 
költségeire, szabadidős tevékenységek diákolimpiai versenyeztetés 6 sportágban 
kiadásaira: helyi sportversenyek: Kazinczy Kupa, tanár-
- anyagköltség, készletbeszerzés 300.000,- diák meccsek, házibajnokságok, iskolai 
- szállás, utazás 150.000,- sportrendezvények: 7, ovis vetélkedő, 

- étkezés 30.000,- kerékpártúrák, korcsolyázás 
- egyéb dologi kiadások 100.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 120.000,- Pontrendszer: 1110 pont 
Ö: 700.000,-

~ 

Saját/egyéb forrás terhére: 80.000,-
PKAB/ 42- Westsik Vilmos 932.000,- 400.000,- 200.000, -
31/2020. Élelmiszeripari 

Szakgimnázium és 4 sportcsoport működési és versenyeztetési helyi sportcsoportok száma 4 
Szakközépiskola költségeire, saját rendezésű diákolimpiai versenyeztetés 4 sportágban 

s portesemények, egyéb versenyeken és helyi sportrendezvények: Westsik Napok, 
rendezvényeken való részvétel kiadásaira: Nemzetközi Westsik kupa, Westsik 
- anyagköltség, készletbeszerzés 262.000,- Sporthét, tanár-diák meccsek, 
- bérleti díjak 50.000,- gokartverseny, iskolai diáksport nap 
- szá llás, utazás 350.000,- egyéb rendezvényeken való részvétel: 5 más 
- étkezés 150.000,- iskolák versenye, 3 városi 
- egyéb dologi kiadások 90.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 30.000,- Pontrendszer: 400 pont 
Ö: 932.000,-

PKAB/ 42- · Nyíregyházi 1.202.000,- 550.00,- 275.000,-
32/2020. Főiskola Eötvös 

József Gyakorló Tömeg- szabadidő- és versenysport helyi sportkör: 7 (10-150 fő) 
Általános Iskola és tevékenységek, házibajnokságok, diákolimpiai versenyeztetés 14 sportágban 

1 

Gimnázium versenyeken való részvétel (Nyolcosztályos más által szervezett versenyeken való 
Diákegyesület gimnáziumok sportversenye) kiadásira. részvétel 4 

_ - anyagköltség, készletbeszerzés 252.000,- szabadidősport: 4 évszak 4 túra, 
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- szállás, utazás 350.000,- kerékpártúrák, sítábor 
- étkezés 550.000,-
- egyéb dologi kiadások 50.000,- Pontrendszer: 1838 pont 
Ö: 1.202.000,-

PKAB/ 42- „A tehetségért- a 920.350,- 550.000,- 275.000, -
33/2020. Zrínyi ért" 

Alapítvány Szakosztályok működési és versenyeztetési helyi sportkör: 3 (10-35 fő) 
költségeire és házibajnokságok diákolimpiai versenyeztetés 6 sportágban 

Zrínyi Ilona rendezésére: (2 országos, 1 arany) 
Gimnázium - Bérköltség, egyéb személyi jellegű saját szervezés: házibajnokságok, 

kifizetések 165.000,- egészségnap, kerékpártúra, evezés 
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho. más által szervezett versenyeken való 
31.350,- részvétel: 5 
- anyagköltség, készletbeszerzés 344.000,-
- szállás, utazás 100.000,- Pontrendszer: 3981 pont 
- étkezés 200.000,-
- egyéb dologi kiadások 50.000,-
- egyéb szolgáltatási kiadások 30.000,-
Ö: 920.350,-
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