
     KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Utánpótlás-nevelés) 2009. év

sorsz. A pályázó neve A tevékenység meghatározása és az összeg rendeltetése
2009 évben a Kulturális és Sport  

Bizottság által odaitélt összeg Ft-ban

1 KYOKUSHIN KARATE Rendszeressé és szervezettebbé tenni a kyokushin 200000
KLUB karatét a városban. Versenyzési és edzési lehetıség
Hajdúszoboszló biztosítása az érdeklıdık számára.Egészséges 

életmód kialakítása,hasznos idıtöltés segítése. 
2 Hajdúszoboszlói Sakk A sportág népszerősítése, megszerettetése helyi 100000

Sportegyesület kiemelten ált.isk.ifjúság körében természetes kö-
Hajdúszoboszló vetelménnyel a megyei csapatbajnokságon át a

versenysakk (NB) felé mutató képzéssel. 
3 Hajdúszoboszlói Papp László A társadalmilag elfog adott szokásnormák kialakí- 400000

Boxakadémia tása, mely alkalmassá teszi a fiatalokat a rendsze-
res sportolásra. Célunk továbbá az is, hogy mél-
tóak legyünk a Papp László név viselésére.

4 Pedagógus Fáklya SE. Utánpótláskorú versenyzık felkészítése, 700000
Tollaslabda Szakosztály a minısítı versenyeken való részvétel.
Hajdúszoboszló

5 Hajdúszoboszlói Sakkiskola A hajdúszoboszlói ifjúsági sakkozás folyamatossá- 300000
Egyesület gának és továbbfejlesztésének biztosítása, tehetség- 
Hajdúszoboszló kutatás. A korcsoportos egyéni- és csapatbajnok-

ságokon indulás feltételeinek biztosítása.
6 AERO Club Ejtıernyıs Ejtıernyıs tanulók kiképzése, utánpótlás-nevelés. 100000

Szakosztály 
Hajdúszoboszló

7 AERO Klub Siklóernyıs Siklóernyıs versenysport utánpótlás-nevelése, 200000
Szakosztály versenyeztetése. 
Hajdúszoboszló

8. AERO Klub Vitorlázórepülı Vitorlázórepülı Nemzeti bajnokságon, illetve 100000
Szakosztály  nıi vitorlázórepülı elı világbajnokságon való
Hajdúszoboszló részvétel biztosítása.

9. SHOTOKÁN KARATE A fiatalok körében széles körben elterejeszteni az 50000
Egesület egészséges életmódot, a shotokan karatét, mint
Hajdúszoboszló sportot és életformát megismertetni és elterjesz-

teni. A tagok magasabb övfokozatra felkészítése.
10 Hajdúszoboszlói FSG Kosárlabda A városban kosárlabdázni szeretı általános isko- 100000

Szakosztály lások szabadidısportjának szervezése. Az általános
Hajdúszoboszló iskolások versenyzési lehetıségének biztosítása.

11 SZOBOSZLÓI SZITTYÁK Az íjászaton keresztül elért sikerélmények felhasz- 50000
Közhasznú Hagyományörzı nálásával rendszeres, aktív mozgásra ösztönözni
Egyesület és testi-lelki fegyelmet fejleszteni a fiatal korosz-
Hajdúszoboszló tálynak.

12. Hajdúszoboszlói Árpád Az SE. utánpótláskorú úszóinak versenyeztetése 800000
Sportegyesület különbözı szintő versenyeken.
Hajdúszoboszló

13. Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Olyan utánpótláskorú versenyzık nevelése, akik 200000
Klub majd késıbb magasabb szinten fogják képviselni
Hajdúszoboszló a város színeit, valamint lehetıséget biztosítani az

iskoláskorú tömegsport szintő játékosok számára.
14. Hajdúszoboszló Kézilabda Az MKSZ által szervezett NB-II.É-K csoportjában 900000

Sportjáért Közhasznú Egyesület az ifjúsági és gyerek játékosok versenyeztetése,
Hajdúszoboszló tornákon, kupákon való szereplés és a kézilabda

sportág tanítása. 

 UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS támogatás 4200000

A Kulturális és Sport Bizottság 29/2009. /IV.27./ KSB. sz. határozata alapján 
nyújtott támogatások. 
Hajdúszoboszló, 2009. június 22.               


