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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 72/2017. (111.30.) számú határozatában döntött a Nyíregyházi 
Labdarúgó Akadémia vagyonállományának a Spartacus 1928 Utánpótlásképző- Központ Nonprofit Kft . 
(továbbiakban Kft.) részére történő eladásáról és az Akadémia 2017. július 1. napjától a Kft. által történő 
működtetéséről. 

Az utánpótlás-nevelési feladatok minél magasabb színvonalon történő, akadálytalan ellátása érdekében a 
Közgyűlés 178/2017. (Vlll.31.) számú határozatában az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 
labdarúgó utánpótlás támogatására rendelkezésre álló 25.500.000,- Ft Kft . részére történő 

átcsoportosításáról döntött. Ez az összeg szerepelt ugyanis 2017. évre a Nyíregyházi Sportcentrum 
Nonprofit Kft . üzleti tervében a Bozsik Labdarúgó Akadémia támogatására és ezzel megegyező összeget 
biztosított a város az átvételt követően is az utánpótlás részére. A Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017 . év 1. 
félévében az üzleti tervében rendelkezésre álló összegből nem használt fel semmit, ugyanis más MLSZ 
forrásból biztosította a labdarúgó utánpótlás működtetéséhez szükséges összeget. 

A Kft . ügyvezetője utánpótlás-nevelési feladataik 2018. évi támogatása érdekében kérelemmel fordult az 
Önkormányzat felé, melyet előterjesztésünk 1. sz. melléklete tartalmaz. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 
Kft-ben információnk szerint is ügyvezető váltásra került sor, az iratokat azonban még az anyagleadás 
napján hatályos cégkivonatnak megfelelően készítettük elő. 

A hatályos városi sportkoncepció irányelveit figyelembe véve a nyíregyházi futball utánpótlás működtetése 
céljából a kérelem önkormányzati forrásból történő támogatása az általános tartalék terhére megalapozott. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat-tervezet és a mellékletét képező 
támogatási szerződés jóváhagyására. 

Nyíregyháza, 2018. március 22. 
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SPARTACUS 1928 NONPROFIT KFT. 

4400 Nyíregyháza , Sóstói út 24 / A www.nyiregyhazaspartacus.hu penzugy @: szparil928.hu 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

Dr. Kovács Ferenc Polgármester Úr részére! 

Tisztelt Dr. Kovács Ferenc Polgármester Úr! 

Kelt: 2018.03.21. 

Tárgy: Támogatói kérelem 
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BEÉRKEZETT 

Azzal a kéréssel fordulunk a Polgármester Úrhoz, hogy a Spartacus 1928 Utánpótlásképző
központ Nonprofit Kft. részére 2018. évre vonatkozóan 50.000.000,-, azaz ötvenmillió forint 
támogatást jóváhagyni szíveskedjen. 
A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-én belül müködő Bozsik József Labdarúgó 
Akadém!a 2017.07.01-i dátummal 13 korosztályból (U7-U19) 18 utánpótláscsapat, 320 
játékos I<:erült át a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. működési körébe. 
Az átkerülés egyben szervezeti változtatásokat is hozott magával. Az Akadémia előre lépése 
érdekében személyi fejlesztésekre is szükség volt. Több olyan munkakört is beindítottunk, 
amire már korábban szlikségüµk lett volna (erőnléti edző, egyéni képző edző, több kapusedző, 

1 • 

több gyógytornász, kollégiumi összekötő, több technikai munkatárs, minőségi masszőr 
tevékenység stb.). Jelenleg 23 edző és 3 kapusedző áll alkalmazásunkban. 
Hat kollégánk UEFA A és B tanfolyamokat .végez, ketten gyógytornászoknak kiírt 
tanfolyamot végeztek el, ketten scout tanfolyamon vesznek részt és egy fő pedig az MLSZ 
masszőr licencét végzi ebben az évben. Ezeket a tanfolyamokat is támogatjuk. 
A klubhoz történő átkerülésünk alkalmával sok . .segédeszközünk leamortizálódott és 
selejtezésre került, ezért az edzésekhez közvetlenül szükséges sportfelszerelések, valamint 
kisebb és nagyobb segédeszközö.k (bóják, leszúrható bábuk, megkülönböztető mezek, erőnléti 
segédeszközök stb.) beszerzésére folyamatos figyelmet kell fordítanunk. 
A megnövekedett szervezési és utaztatási feladatok mindenképpen szükségessé teszik 
legalább két kisbusz üzemeltetését Akadémiánkon. A hétköznapi feladatokon kívül 
(kollégisták mozgatása edzésre és vissza), a hétvégi tornákra történő utaztatás és a scouting 
tevékenység (tehetségek megfigyelése, kiválasztásá) elvégzése miatt ·is kulcskérdés a 
kisbuszok megléte. 
Tavalyi évben 2017.07.01-2017.12.31. közötti működési költségünk 132.218 eFt volt. 

Tel.: +36 /42/ 805-606 
Fax: +36 /42/ 805-606 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 

„.„/2018. {Ill. 29.) sz. 

határoza~tervezete 

a Bozsik József labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlásképző- Központ Nonprofit 
Kft-vel kötendő 2018. évi támogatási szerződés jóváhagyásáról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta és hozzájárul Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Spartacus 1928 
Utánpótlásképző- Központ Nonprofit Kft. közötti, jelen határozat mellékletét képező 2018. évi támogatási 
szerződés megkötéséhez. 

Felhatalmazza a Polgármestert - a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervében egész 
évre szereplő összeggel megegyezően - a 25.500.000,- Ft összegű támogatásról szóló támogatási szerződés 
aláírására. 

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét a támogatási szerződés pénzügyi fedezetéhez szükséges 
költségvetési átcsoportosítás végrehajtására . 

Felelős: Patóné Nagy Magdolna - gazdasági osztályvezető 

Határidő: 2018. április 30. 

Nyíregyháza, 2018. március 29. 

Erről értesülnek: 

1.) A Közgyűlés tagjai 
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3.) Spartacus 1928 Utánpótlásképző- Központ Nonprofit Kft. (Nyíregyháza, Sóstói út 24/a.) 
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Melléklet a .. ./2018. (111.29.) számú határozathoz 

üzletviteli és egyéb, nem a versenyeztetéshez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások 

igénybevételére. 

3.3. Jelen támogatási szerződés teljesítése, annak lejártát követően Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága ülésén kiértékelésre kerül. 

3.4. Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen támogatási szerződésben meghatározott összeg nem 
haladhatja meg a teljes éves költségvetésének 50%-át. Amennyiben az elszámolás során, a Bizottság 
megállapítja, hogy jelen támogatás meghaladta az éves költségvetés felét, a támogatás arányos 
részét Támogatott 15 napon belül visszautalja Támogatónak. A következő évi támogatási igényt nem 
befolyásolja az előző évi elszámolás arányosítása, amennyiben Támogatott hitelt érdemlően 
megindokolja várható költségeit . 

4. A Támogatott vállalja, hogy: 

4.1. Mindent elkövet annak érdekében, hogy a nemzeti utánpótlás bajnokságban, valamint a 
kupaküzdelmekben minél eredményesebben szerepeljen és így Nyíregyháza város jó hírét tovább 
öregbítse, ugyanakkor betartja a rá vonatkozó verseny- és fair play szabályokat. 

4.2. A Támogatótól támogatásként kapott pénzeszközöket kizárólag az e szerződésben 

meghatározott és a 3.2.1. pontban megfogalmazott feladatokra használja fel. 

4.3. A támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartja, az ellenőrzésre 

feljogosító szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadja, 
valamint az ellenőrzésben közreműködik . 

4.4. A Támogató írásbeli kérésére a támogatás felhasználásáról időközi pénzugy1 es szakmai 
beszámolót készít. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást számviteli bizonylatokkal 
alátámasztott módon az Összesített elszámolási táblázat adatlap, valamint szöveges szakmai és 
pénzügyi beszámoló adatlapok kitöltésével nyújtja be. A támogatás felhasználásáról kizárólag a 
támogatási időszakban keletkezett számlákkal számol el. 

4.5. A Támogató számára legkésőbb 2018. augusztus 31-ig tájékoztatás céljából megküldi a 
következő dokumentumokat, amelyek a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság ülésén kerülnek 
megtárgyalásra és elfogadásra : 

2018. év 1. félévére vonatkozó támogatásról szóló pénzügyi beszámoló és pénzügyi összesítő 
elszámolás, valamint szakmai beszámoló, 
a pénzügyi összesítő elszámolás alapját képező számlák kapcsán betartja a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 167. §-ában meghatározott, a könyvviteli elszámolást közvetlenül 
alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeit, 
a támogatási időszakban keletkezett, a városi támogatásra vonatkozó számlákat ellátja 
PKAB/141-1/ 2018. sz. szerződés alapján önkormányzati támogatás terhére elszámolva" 
elnevezésű záradékkal, a hitelesített másolatokat a beszámolókhoz csatolja 
a hatályos és 30 napnál nem régebbi cégkivonat / bírósági kivonat a társadalmi szervezet 
nyilvántartási adatairól, 
30 napnál nem régebbi hivatalos igazolások a köztartozásokról (Nemzeti Adó-és Vámhivatal, 
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala- Adóosztály), 
a Támogatott alkalmazottaitól és szerződéses megbízottjaitól, 15 napnál nem régebbi 
igazolások, hogy feléjük sem áll fenn 30 napot elérő tartozás, 
hivatalos igazolást arról, hogy a bajnoki évre benevezett játékoskeret minimum 70%-a 
nyíregyházi és Szabolcs-Szabolcs-Szatmár Bereg megyei nevelésű vagy kötődésű játékos. 

edzések, bajnoki és kupamérkőzések megrendezése és lebonyolítása céljából a városi 
sportlétesítmények használatára vonatkozóan megkötött megállapodás. 
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Melléklet a .. ./2018. (III.29.) számú határozathoz 

Amennyiben támogatott nem tesz eleget fentiekben felsorolt kötelezettségének, és felszólítás 
ellenére sem pótolja hiányosságait, a további támogatási összegek folyósítása felfüggesztésre 
kerülnek. 

4.6. A Támogató számára legkésőbb 2019. január 31-ig tájékoztatás céljából megküldi a következő 
dokumentumokat, amelyek a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság ülésén kerülnek 
megtárgyalásra és elfogadásra : 

2018. év II. félévére vonatkozó támogatásról szóló pénzügyi beszámoló és pénzügyi összesítő 
elszámolás, valamint szakmai beszámoló, 
a pénzügyi összesítő elszámolás alapját képező számlák kapcsán betartja a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 167. §-ában meghatározott, a könyvviteli elszámolást közvetlenül 
alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeit, 
a támogatási időszakban keletkezett, a városi támogatásra vonatkozó számlákat ellátja 
PKAB/141-1/ 2018. sz. szerződés alapján önkormányzati támogatás terhére elszámolva" 
elnevezésű záradékkal, a hitelesített másolatokat a beszámolókhoz csatolja 
a hatályos és 30 napnál nem régebbi cégkivonat / bírósági kivonat a társadalmi szervezet 
nyilvántartási adatairól, 
30 napnál nem régebbi hivatalos igazolások a köztartozásokról (Nemzeti Adó-és Vámhivatal, 
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala- Adóosztály), 
a Támogatott alkalmazottaitól és szerződéses megbízottjaitól, 15 napnál nem régebbi 
igazolások, hogy feléjük sem áll fenn 30 napot elérő tartozás, 
hivatalos igazolást arról, hogy a bajnoki évre benevezett játékoskeret minimum 70%-a 
nyíregyházi és Szabolcs-Szabolcs-Szatmár Bereg megyei nevelésű vagy kötődésű játékos. 
edzések, bajnoki és kupamérkőzések megrendezése és lebonyolítása céljából a városi 
sportlétesítmények használatára vonatkozóan megkötött megállapodás. 

4.7. Előzetes írásbel i értesítést követően, a Támogató által ellenőrzésre kijelölt Bizottság tagjai, vagy 
egyéb munkatársai, a támogatás időszaka alatt, bármikor ellenőrzést tarthatnak a támogatás 
felhasználásának jogszerűségéről , a szakmai munka és a pénzügyi műveletek ellenőrzésére. 

Támogatott köteles az előzetes ellenőrzésekre 15 napnál nem régebbi hivatalos igazolásokat 
benyújtani a köztartozásokról (Nemzeti Adó-és Vámhivatal, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala
Adóosztály), továbbá az egyesület alkalmazottaitól és szerződéses megbízottjaitól, 15 napnál nem 
régebbi igazolásokat beszerezni arról, hogy feléjük sem áll fenn 30 napot elérő tartozás. 

4.8. Teljesíti és végrehajtja a hazai bajnoki, kupa- és nemzetközi mérkőzések esetleges rendezési 
hiányosságai következményeinek pénzügyi és egyéb szankcióit. 

4.9. Az edzések, bajnoki és kupamérkőzések megrendezése és lebonyolítása céljából az 
önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények használatára vonatkozóan külön megállapodást köt. 

4.10. A bajnokság során a hivatalosan elfogadott nevében a Nyíregyháza nevet szerepelteti. A helyi, 
illetve országos írott és elektronikus sajtóban képviselői és sportolói Nyíregyháza Megyei Jogú Várost, 
mint fő támogatót megemlítik, illetve feltüntetik és a Támogatónak vagy annak képviselőinek rossz 
hírét nem keltik. 

4.11. A verseny sportfelszerelésein vállalja a Nyíregyháza logó max. 20x10 cm nagyságú 
megjelenítését a versenymez első részén a számozás mellett. 

4.12. Amennyiben a szerződés 4.5, 4.6 4.7 és 4.8. pontjaiban megfogalmazottak a Támogatottnak 
felróható okból nem teljesülnek és/vagy a támogatás összege nem a cél szerint kerül felhasználásra, a 
Támogatott köteles a támogatás teljes, vagy arányos részét az elszámolási eljárás lezárultát, vagy az 
elszámolási és hiánypótlási határidő lejártát követő 30 napon belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának OTP Bank Nyrt. 11744003-15402006 számlaszámára visszautalni. 
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