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-a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Jurányi Lajos Egyesület 2017. évi Közművelődési 

Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. február 23. napján megkötött Közművelődési 

Megállapodás alapján 150.000 Ft összegű támogatást biztosított a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 

(TIT) Jurányi Lajos Egyesület számára, a Közgyűlés 13/ 2011.(111.11) számú rendeletében, va lamint a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló az 1997. évi CXL 

törvény 79. §-ban foglaltak alapján. 

A megállapodásban rögzítettek értelmében a támogatott az önkormányzat kötelező feladataiból 

szakszerűen biztosította az alábbi közművelődési tevékenységek ellátását: 

A Magyar Nyelv Hete rendezvénysorozat 
Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat 
Magyar Tudomány Ünnepe 
Anyanyelvi előadássorozat kéthavonta középiskolai tanároknak és diákoknak szó ló programok 
aktuális nyelvészeti kérdésekről. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város jelenleg hatályos 13/2011.(111.11.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól tartalmazza a Közművelődési Megállapodás 

keretében nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának előírásait. 

A beszámolók beküldési határidejekor (2018. január 31.) az érvényben lévő városi közművelődési rendelet 

valamint a támogatottal megkötött közművelődési megállapodás alapján tájékoztatás céljából az alábbi 

dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeni: 

2017. évre vonatkozó támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló, 

a támogatás felhasználását igazoló számlák nyilatkozattal hitelesített másolata, a kifizetés tényét 

igazoló bankszámlakivonat, illetve kiadási pénztárbizonylat-a támogatott által hitelesített - másolati 

példánya. 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

KULTURÁLIS OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-5241323 
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU 

A tételes - számlákkal igazolt - pénzügyi és szakmai beszámolók a bizottsági ülésen vagy a Hivatal 134. 

számú helységében megtekinthetőek . 

A beérkezett pénzügyi beszámoló összefoglaló táblázatát előterjesztésünk 1. számú melléklete, a szakmai 

beszámolót a 2. számú melléklete tartalmazza. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, a mellékelt szakmai és pénzügyi beszámoló áttekintését követően az 

előterjesztés elfogadására. 

Nyíregyháza, 2018. február 2. 

Tisztelettel, 

R E G Y H Á Z A 

-=-=-~ 
Doka Diána 

osztályvezető 

WWW.'NYIREGYHAZA.HU 



NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

Határozat - tervezet 

KULTURÁLIS OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-5241323 
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

/2018. (11... .... ) számú 

határozata 

a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Jurányi Lajos Egyesület 2017. évi Közművelődési 

Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról 

A Bizottság 

a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati 

rendelet 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: 

az előterjesztést megtárgyalta és a a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Jurányi Lajos Egyesület 

2017. évi Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának elszámolását 

elfogadta. 

Nyíregyháza, 2018. február „„„" 

A határozatot kapják: 

1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 
2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 
3./ Irattár 

e~) , /. NYÍREGYHÁZ A 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
a bizottság elnöke 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 



1. számú melléklet 

Ügyiratszám Támogatott neve Elszámolás Támogatásként Támogatás fe lhasználása Megjegyzés 
megfelelése a formai kapott összeg 
követelményeknek 

KULT/23-3- Tudományos megfelelő adatlap 150.000,- - előadás díja: 30.000,- e lőírásoknak 

2017. Ismeretterjesztő - e l őadás díja: 40.000,- megfelel 
Társulat (TIT) Jurányi - e lőadás díja : 50.000,-
Lajos Egyesület - előadás díja : 30.000,-

Összesen: 150.000 Ft,-



Kozmúvelödésí megállapodás 2 melléklete 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Szakmai beszámoló 

A szövegszerkesztővel kitöltött beszámolót nyomtatott és elektronikus formában (e-ma il, csatolt 

fájlként) is el kell juttatni az ÖnkorMányzathoz. 

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 

Kulturális Osztály 

Nyíregyháza Kossuth tér. 1. 

4401 

E-mail cím: kulturalis@nyiregyhaza.hu 

Szakmai beszámoló formanyomtatvány 

Kérjuk, hogy a válaszadáshoz szükség szerint bővítsék a kérdések alatti területet. 

1. A Támogatott adatai: 

f A támogatási szerződés száma KULT/23-3 

Támogatott neve 

Székhelye, levelezési címe 

l Telefonszáma 

j Hivatalos képviselő neve 

Kapcsolattartó neve 

1 E-mail címe 

1 TIT JURÁNYI LAJOS EGYESÜLETE 

1 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 

1 42/507-280 

1 Büdszentiné Szép Enikő 

Büdszentiné Szép Enikő 

- - -~ 

' 1 Telefonszáma (mobil) 

---1 szep.eniko@titon1ine .hu -r - -------1 
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2. Eredeti célok a támogatási kérelemben leirtak szerint: 

A TIT Jurányi Lajos Egyesülete a megye legrégebbi civil szervezete, alaptevékenysége szerinti legfőbb 

küldetése a tudományos ismeretterjesztés népszerűsítése, a városi értelmiség összefogása, valamint a 

felnövekvő nemzedék bekapcsolása a közművelődés folyamatába ismeretterjesztő rendezvények által. 

Jelenleg is együttmüködésünk van a több városi alap- és középfokú oktatási intézménnyel. 

Tanulóik rendezvényeink rendszeres látogatói. 

Évtizedek óta szervezünk immár hagyományossá vál t rendezvényeket, rendezvénysorozatokat, ezek 

további folytatásához kértük és kaptuk Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatását. 

Tervezett rendezvényeink és költségtervünk a benyújtott kérelem alapján 

Rendezvény Tervezett időpont 1 Költsége 

--- ---- -------·-----1 
Magyar Nyelv Hete 2017. április közepe 1 25.000.-

Az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva közérdeklődésre számot tartó anyanyelvi 

programok az arra igényt tartó iskolákban. 

Tervezett program: 

Nyitóelőadás a TIT székházában Internetes támogatás a nyelvhasználatban címmel. 

Kutatók éjszakája 1 2017. szeptember 29. 
f2s - - - ---------
! .000.-

Az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódóan természettudományos előadások, látványos 

kísérletek, tudomány-népszerűsítő programok egyetemi, főiskolai oktatók, középiskolai tanárok és 

diákok bevonásával . 

. _:agyar Tudomány Ünnepe 1 2017. november 23. - . rs.ooo.- ·---- -- _)I 

Az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódó, az adott évi tematikához illeszkedö tudományos 

délután. 

Anyanyelvi előadássorozat 

(TIT-szerdák) 

2017. május -november között 25.000.-

- - ---- ·- .._ - --- ·--- - - ·-· -
Elsősorban középiskolai tanároknak és diákoknak szóló programok aktuális nyelvészeti kérdésekről 

1 az anyanyelvi esélyegyenlóségteremtés, valamint a igényes, sokszinü és a helyzethez illó 
kommunikációról. 



jlehetséggondozás 

-- --
1 2017. március- május 
1 

50.000.-

Tradicionális versenyink szarna 6, melyet megyei és országos szinten szervezünk. A szaktárgyi 

versenyek köre a magyar/idegen nyelv. természettudományok és történelem szakterületet öleli 

fel. Évente közel 1000 gyermek vesz részt versenyeinken. A TIT Jurányi Lajos Egyesülete a 

MATEHEC tagjaként, TITTehetségpont néven működik 2016-tól. 

Megállapodás alapján támogatott rendezvényeink: 

Magyar Nyelv Hete rendezvénysorozat 

Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat 

Magyar Tudomány Ünnepe 

Anyanyelvi rendezvénysorozat 

3. Volt-e eltérés a megvalósítás során az eredeti tervektől? Kérjük, minden egyes eltérést 

indokoljanak. 

A tervezésnek megfelelően valósultak meg a vallalt rendezvenyek. Témában, tartalomban. szakmai 

koncepcióban nem történt módos1tás. Eltérés nem releváns. A kérelemben benyújtott 

tehetséggondozó versenyeink is megvalósultak, melyekre jelent közművelődési megáLapodás 

nem nyújtott támogatást. 

A költségvetési sorokban van némi eltérés, azonban összességében a tervezett költségvetési 

kereten belül valósultak meg a programok 

Eltérésék részletezése rendezvényeink vonatkozásában 

Rendezvény Tervezett Költsége Felmerült tényleges költsége 1 

l Magyar Nyelv Hete 

l Kutatók éjszakája 

25.000 Ft ------3- 0.000 --1 
---1 

25.000 Ft 40.000 

JM"agyarTudomá_n_y~Ü~.n-n_e_p_e ___ .,..._2_5_.0_00 __ Ft---~---~ 

25.000 Ft 1

50.000 

30.000 Anyanyelvi előadássorozat (TIT

szerdák) 

Tehetséggondozás S-O-.-OO-O_F_t----------11 közművelődési-------1 
. megállapodásban nem került 

támogatásra 



4. Az. elvégzett tevékenységek áttekintő táblázata. Kérjük, szükség szerint bővítsék a táblázat 

sorait. 

-- --- -- -
Tevékenységei 1 Kezdete Vége Felelős Elért eredmények 

1 

A Magyar Nyelv 2017.03.31 2017 .03.31. 1 Hargitai Ágnes kb 40 fő résztvevő 

Hete 

1 

szervező 

rendezvénysorozat 1 1 

Kutatók Éjszakája 1 2017.09.29 2017.09.29 1 Hargitai Ágnes 1 kb. 50 fő résztvevő 
rendezvénysorozat szervező 

Magyar Tudomány 2017.11.20 2017.11.20 Hargitai Ágnes kb 200 fő résztvevő 

Ünnepe szervező 

+ ~ 

kb 20 tő résztvevő Anyanyelvi 2017.04.25 2017.04.25. Hargitai Ágnes 

előadásorozat szervező 

középiskolai 

tanároknak, 1 

diákoknak szóló 

programok 

aktuális 

nyelvészeti 

kérdésekről 

1 

1 
1 

S. Kérjük, fejtsék ki részletesen a támogatás céljainak a megvalósítását, a kitüzött szakmai 

célok és tevékenységek elérésének a teljesülését. 

1

. Tevékenységei Í Szakmai célok, tevékenységek megvalósulása Elért 

1 számszerűsíthető 

L. _ - - _I eredménye

1
k 

' A IV'agyar Nyelv Kiemelt cél: A magyar nyelv ápolása, anyanyelvünk ismerete 40 fö résztvevő 

Hete rendezvény és szeretete. 

1 

Kutatók Éjszakája Kiemelt cél: A természettudomány hétköznapi nyelvre való 50 fő résztvevő 

rendezvénysorozat lefordítása, amely révén az olyan tárgyak, rnínt fizika, kémia, 

biológia nagyobb érdeklődést szerezhet magának, segíti a 

természettudomány iránt érdeklődök életpályájának 

kialakítását. 
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Magyar Tudomány 1 Kiemelt cél: A magyar tudományos világ megismertetése, 200 fő résztvevő 
Ünnepe emberközeli előadás formájában. Sikeres és elismert nagy 

nevű szakemberek bemutatása Nyíregyháza lakosságának. 
i 

,____ 
Anyanyelvi 1 Kiemelt cél: A magyar nyelv ápolása, anyanyelvünk ismerete · 20 f6 résztvevő 

előadásorozat 

középiskolai 

és szeretete. 

tanároknak, Az iskolai anyanyelvi előadások sajátos közegükben, az 

diákoknak szó ló oktatási intézmény falai között keresik fel a diákokat, hogy 

programok 

aktuális 

nyelvészeti 

kérdésekről 

egy magyar óra, vagy egy osztályfőnöki óra keretében a 

magyar nyelvet olykor mókás, olykor modern de mégis 

tudományos stílusban mutassuk be a feltörekvő nemzedék 

számára . 

6. Milyen hatással volt a támogatás a város kulturális életére? 

A hagyományos előadás jellegű ismeretterjesztés a közművelődés egyik alapvető eszköze. A 

tudományos szakterületek jeles képviselőinek előadásmódja, a személyes t alalkozás 

lehetősége, egy adott téma kapcsán biztosított közvetlen párbeszéd illetve kérdezés 

lehetősége érdekesebbé teszi az amúgy tudományos témákat is. 
A támogatás révén megvalósult szakmai programok egyedi jellegűek a maguk módján, mind 

témájukat mind a rendezvényre meghívott elöadók személyét tekintve. A programon 

résztvevők számara minden eseteben térítésmentesen biztosítjuk a részvétel lehetőségét. 

Nyíregyháza színes és modern kulturális életének sokszínűségét bővíti egyben a hagyományt 

ápolja a TIT Jurányi Lajos Egyesülete által megvalósított ismeretterjesztés. 

A rendezvények révén érvényesült közvetett hatások: 

informális tanulási forma keretében új ismeret és tudás megszerzése, 

kom pete nci af ej lesztés 

a természet- és a társadalomtudomány körébe tartozó szakmák iránti érdeklődés növelése 

a pályaválasztás elótt álló korcsoportok körében 

mindenki számára elérhetővé tett tudás és kultúra 

közösségformálás 

generációk közötti kapcsolatépítés, fiatalok és idősek találkozása a tudomány által 

7. A támogatásból megvalósított tevékenységek és elért eredmények fenntarthatósága, 

valamint a további munkára vonatkozó tervek. 

Az egyesület elkötelezett az alaptevékenységei között rögzített tudományos ismeretterjesztés 

hagyományos formái mellett a jövőben is. Éves rendezvénytervünkben visszatérő fő 



0 

programelem a Magyar Nyelv Hete, a Kutatók Éjszakája, a Magyar Tudomány Ünnepe, 

előadásaink közül kiemelkedik a magyar nyelv területe. 

A rendezvényeinket már ismeri az érdeklődő lakosság, partnereink, és az egyesület tagsága. A 

részvétel alapján továbbra is igény mutatkozik az ismeretterjesztő tevékenységre. 

Az egyesület szakmai múltja és tagsága, valamint oktatói köre biztosítja, hogy a tevékenységek 

ellátáshoz megfelelő tudású szakembereket sorakoztasson fel. A TIT szervezeti működése 

stabil, tevékenységéhez rendelkezésére áll a személyi állomány (szervező munkatárs, 

adminisztráció, informatikus, önkéntesek). A TIT saját épületrésze, tantermei, 

előadástechnikai eszközei szintén garantálják a tárgyi feltételek meglétét. 

Az. ismeretterjesztő munka fenntarthatóságának tárgyi és személyi teltetelei adottak. Terveink 

között 2018-ban is szerepelnek az ismeretterjesztő előadások megszervezése. 

8. Egyéb javaslatok, észrevételek. 

Dokumentációs mellékletként csatolásra kerültek a rendezvények jelenléti íve és 

fotódokumentáció. 

- - ------ --
Kérjük, hogy a beszámolóval együtt küldjék el számunkra azokat az anyagokat, amelyek 

illusztrálhatják az elvégzett munkát! 

Köszönjük! 

Dátum: Nyíregyháza, 2018. január 17. 

Támogatott hivatalos képviselőjének aláírása: 

PH. 


