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Előterjesztés 

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -
az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keretre kapott 2017. évi támogatások 

elszámolásaival kapcsolatos döntésre 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei jogú Város jelenleg hatályos 30/2014.(Xl.28.) önkormányzati rendelete 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról tartalmazza a sporttámogatások terén adott 
önkormányzati támogatások elszámolásának előírásait. 

A beszámolók beküldési határidejekor (2018. január 31.) az érvényben lévő városi 
sportrendelet, valamint a támogatottakkal megkötött támogatási szerződések alapján 
tájékoztatás céljából az alábbi dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeniük: 

2017. évre vonatkozó támogatásról szóló pénzügyi összesítő elszámolás és pénzügyi beszámoló, 
valamint szakmai beszámoló, 

30 napnál nem régebbi hivatalos igazolások a köztartozásokról, 

a támogatás felhasználását igazoló számlák záradékkal ellátott hitelesített másolata. 

A beérkezett elszámolások nagy mennyiségére való tekintettel és a kapott támogatások 
átláthatósága érdekében összefoglaló táblázatot készítettünk, melyeket előterjesztésünk 1. sz. 
melléklete tartalmaz. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot előterjesztésünk határozat-tervezete alapján a beszámolók 
elfogadásához kapcsolódó döntés meghozatalára. 

Nyíregyháza, 2018-02-15 
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

.„/2018. (11.20.) számú 
h a t á r o z a t-t e r v e z e te 

az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keretre kapott 2017. évi támogatások 
elszámolásaival kapcsolatos döntésről 

A Bizottság 

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

elfogadta a határozat melléklete alapján az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keret 
terhére kapott 2017. évi támogatások elszámolását. 

Nyíregyháza, 2018. II. 20. 

A határozatot kapják: 

1./ címzetes Főjegyző 

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra 

4./ Irattár 

R E G Y H Á Z A 

Halkóné d r. Rudolf Éva 

a Bizottság elnöke 
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1. számú melléklet a PKAB/ 109-1/20178. számú előterjesztéshez 

Ügyiratszám Támogatott neve Elszámolás Támogatás célja. Támogatás megítélt összege és Megjegyzés 
megfelelése a 2017-ben elért felhasználása 
formai eredmény 
követelményeknek 

PKAB/58- Női Asztalitenisz megfelelő NBI-bcn induló, 850.000,- számlák 
1/2017. Club Nyíregyháza adatlapok nagyrészt záradékolva 

utánpótláskorú - sporteszköz 775.535,- elszámolva: és hitelesítve 
csatolva: sportolókkal 708.742,-
adóigazolás versenyző női - sportruházat 27.950,-

asztalitenisz csapat 
- nevezés 65.100,-versenyeztetési és 

felkészülési - szállás 48.208,-

költségeire. Ö: 916.793,-

Felnőtt csapat 5. 
helyen yégzett. 
Laskai Irisz 
Héraklész és magyar 
válogatott, EB 5. 

PKAB/58- Nyírsport megfelelő Birkózó szakosztály 400.000,- számlák 
2/2017. Természetvédő és adatlapok éves működési záradékolva 

Sport Egyesület költségeire. - érem, serleg, mikrofon állvány 73.955,- és hitelesítve 
csatolva: - versenybírói díj 14.450,-
adóigazolás 20 hazai versenyen - postaköltség, internet 22.4 70,-

61 érem szerzése, és 
- terembérlet 84.323,-5ország részvételével 

l nemzetközi verseny - versenyengedély 32.000,-

szervezése. - szőnyegszállítás 20.000,-
- póló feliratozás 40.500,-
Ö:403.998,-

PKAB/58- Nyíregyházi Teke megfelelő Szuperligában 1.100.000,- számlák 
3/2017. Klub adatlapok szereplő felnőtt, Első félévben elszámolva: záradékolva 

ifjúsági és serdü lő és hitelesítve 
csatolva: teke csapat működés i - versenydí j 27.620,-
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1. számú melléklet a PKAB/ 109-1 /20178. számú előterjesztéshez 

adóigazolás kiadásainak - pályabérlet 45.000,-
támogatása. - nevezés, MATESZ díjak 33.270,-

- étkezés 121.689,-
Szuperl iga 8. hely. - szállás 8.700,-

- utazás 535.485,-
Ö: 776.664,-

PKAB/58- Tai-Qi Boxing megfelelő Az egyesület 400.000,- számlák 
4/2017. Harcművészeti SE adatlapok felkészülési és záradékolva 

versenyeztetési - nevezés 186.000,- és hitelesítve 
csatolva: kiadásainak - terembérlet 55.370,-
adóigazolás megsegítésére. - utazás 158.630,-

Hazai kempo karate 
és kung-fu 
versenyeken és VK-
n indultak. 

PKAB/58- Polgári Lövész megfelelő Az egyesület 600.000,- számlák 
5/2017. Egyesület adatlapok utánpótlás korú záradékolva 

versenyzőinek - útiköltség 84.5 15,- és hitelesítve 
csatolva: országos - lőszer 5 15.485,-
adóigazolás bajnokságban és az 

EB-n való 
eredményes szereplés 
költségeire. 

OB 25 érem, EB 14. 
he ly, Serdü lő OB 11 
érem 

PKAB/58- GLP Sportegyesület megfelelő Az egyesület a 600.000,- számlák 
6/2017. adatlapok felnőtt férfi záradékolva 

röplabda NB/11-es - nevezés 328.250,- és hitelesítve 
csatolva: jelenleg 2. helyén - szállás 231.650,-
adóigazolás álló csapat, a - étkezés 15.200,-

kötelező utánpótlás Ö: 600.100,-
csapatok (bázis a 
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1. számú melléklet a PKAB/ 109-1120178. számú előterjesztéshez 

Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola) 
edzési és 
versenyeztetési 
költségeire és 
toborzás kiadásaira. 

NBII. 3. hely 
PKAB/58- Flexi Team Aerobil megfelelő Az egyesület 600.000,- számlák 
7/2017. Klub adatlapok felkészülési és hazai záradékolva 

és külföldi - sportorvos 50.000,- és hitelesítve 
csatolva: versenyeztetési - terembérlet 375.750,-

adóigazolás kiadásainak - nevezés 177.500,- elszámolva: 174.250,-
megsegítésére. Ö: 603.250,-

Számos hazai és 1 
nemzetközi 
versenyen való 
részvétel. 

PKAB/58- Vini Bike megfelelő 2015. évi országúti, 450.000,- számlák 
8/2017. Kerékpáros adatlapok triatlon és mountain záradékolva 

Sportegyesület bike versenyek - nevezés 464.450,- és hitelesítve 
csatolva: költségeire. 

adóigazolás 
8 országos bajnoki 
cím, 94 érem. 

PKAB/58- Nyíregyháza Tigers megfelelő Divízió H bajnokság 1.200.000,- számlák 
9//2017. Amerikai Football adatlapok és U 19-es csapat Első félévben elszámolva: 600.000,- záradékolva 

Club Egyesület fe lkészülési és - pályabérlet 120.000,- és hitelesítve 
csatolva: versenyzési - mentő, mérkőzés biztosítása 150.000,-
adóigazolás felszereléseinek és a - nevezés 150.000,-

sportág - MAFSZ tagsági díj 180.000,-
népszerűsítésének Ö: 600.000,-
költségeire. 
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1. számú melléklet a PKAB/ 109-1/20178. számú e lőterjesztéshez 

4-es döntőbe jutásért 
játszottak. 

PKAB/58- Denevér megfelelő 20 18. évi Trai l-0 200.000,- számla 
10/2017. Barlangkutató és adatlapok Európa Bajnokságra záradékolva 

Szabadidősport való felkészülés - nevezés 82.000,- és hitelesítve 
Egyesület csatolva: költségeire. - szállás 140.000,-

adóigazolás Ö: 222.000,-
9 versenyen 9 érem. 
TraiO bajnoki 
pontverseny 1. hely. 

PKAB/58- Helmeczi Team megfelelő Az idén 20 éves 100.000,- számla 
11/2017. H.S.E. adatlapok sportegyesület záradékolva 

jubileumi - sportruházat 100.500,- és hitelesítve 
csatolva: sportrendezvényének, 
adóigazolás valamint toborzás és 

nyílt nap költségeire. 
1 nyílt nap, 1 
toborzás szervezése 
és 1 nemzetközi 
versenyen való 
részvétel 

PKAB/58- S PIRIT megfelelő Az egyesület 400.000,- számlák 
12/2017. Harcművészeti adatlapok utánpótlás korú záradékolva 

Szabadidősport és versenyzőinek Kung- - nevezési díj 172.500,- és hitelesítve 
Kulturális csatolva: fu sportágban a - edzői bér 227.500,-
Közhasznú adóigazolás szövetség hivatalos Ö: 400.000,-
Egyesület versenyein, valamint 

nemzetközi 
versenyeken való 
részvételére. 

Magyar Kung-fu 
Szövetség versenyei 
70 érem, 1 
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1. számú melléklet a PKAB/ 109-1120178. számú előterjesztéshez 

nemzetközi 
versenyen 20 érem. 

PKAB/58- Magyar Mediball megfelelő Az egyesület által 300.000,- számlák 
13/2017. Egyesület adatlapok megszervezni kívánt záradékolva 

XI. és XH. Országos - díjazás 190.000,- és hitelesítve 
csatolva: Mediball Bajnokság - terembérlet 140.000,- e lszámolva: 

adóigazolás szervezési 110.000,-
költségeire. Ö: 400.000,-

2 versenyen 266 
versenyző. 

PKAB/58- Nyíregyházi Sakk megfelelő Csapatbajnokságban 400.000,- számlák 
14/2017. Iskola SE adatlapok és NBll-ben való záradékolva 

indulás és a Mikulás - nevezés 223.510,- és hitelesítve 
csatolva: Kupa költségeire. - szállás 107.040,-
adóigazolás - étkezés 39.450,-

NBH. 6. hely, megyei Ö: 400.000,-
bajnokság 2. hely. 
154 gyermek a 
versenyen. 

PKAB/58- Nyíregyházi Főiskola megfelelő 11 szakosztály 500.000,- számlák 
15/2017. Sportegyesülete adatlapok versenyzőinek edzési záradékolva 

feltételeinek és - sportszolgáltatás 200.000,- és hitelesítve 
csatolva: nemzeti, megyei, - nevezés 66.900,-
adóigazolás egyetemi, fő iskolai és - sportorvosi 68.000,-

egyéb bajnokságokon 
- utazás 165. l 00,-

való részvételének 
Ö: 500.000,-megsegítése. 

Atlétika: MEFOB 13 
érem 
kézilabda: női-
megyei 3. hely, férfi 
megyei 2. hely 
kosárlabda: női és 
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1. számú melléklet a PKAB/ 109-1 /20178. számú e lőterjesztéshez 

férfi MEFOB 7. hely, 
SHS győztes, 
röplabda férfi megyei 
1. hely, SHS győztes 

PKAB/58- Dávid Sport Club megfelelő Ökölvívó és sakk 200.000,- számlák 
17/2017. adatlapok szakosztály záradékolva 

fe lkészülési és - szállás 28.200,- és hitelesítve 
csatolva: versenyeztetési - étkezés 16.210,- elszámolva: 13.400,-
adóigazolás költségeire. - utazás 158.400,-

Ö: 200.000,-
6 versenyen 7 érem. 
Monostori Lídia a 
junior EB-n 3. 
helyet szerezte 
meg. 

6 


