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Előterjesztés 
- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

a Parasport, fogyatékosok sportja keretre kapott 2017. évi támogatások 
elszámolásaival kapcsolatos döntésre 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei jogú Város jelenleg hatályos 30/2014.(XI.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 

~\ '--51 
Loványi Ágnes 
helyettes kabinetvezető ~ 
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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 t e 

a Parasport, fogyatékosok sportja 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 által 
biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: 

elfogadta a határozat melléklete alapján a Parasport, fogyatékosok sporttja keret terhére 
kapott 2017. évi támogatások elszámolását. 

Nyíregyháza, 2018. Il. 20. 

A határozatot kapják: 

1./ címzetes Főjegyző 

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra 

4./ Irattár 

REGYHÁZA 

Halkóné dr. Rudolf Éva 

a Bizottság elnöke 
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1. számú melléklet a PKAB/110-1/2018. számú előterjesztéshez 

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

PKAB/52- Szabolcs- Szatmár- megfelelő A megyében élő 450.000,- számlák 
112017. Bereg Megyei adatlapok sérülés specifikus záradékolva 

Fogyatékos sportolók szabad idő - sporteszköz, sportfelszerelés, díjazás és hitelesítve 
Sportolók Szövetsége csatolva: és diáksport 147.354 

adóigazolás versenyek - úszójegyek 56.000,-
szervezésének és 

- sportszolgáltatás 135.400,-
versenyeken való 
részvétel - irodai szerek, nyomtatás, oklevél 

költségeire. 19.961,-
- terembérlet 15.000,-

40B-n 9 érem - étkezés 9.945,-
- kiküldetés 66.340,-
Ö: 450.000 

PKAB/52- Nyíregyházi Vasutas megfelelő Kerekes székes 1.100.000,- számfejtési 
2/2017. Sport Club adatlapok vívás felkészü lési és lapok és 

versenyeztetési - sportszolgáltatás 291.000,- banki 
csatolva: költségeire. - sportfelszerelés 147.638,- kivonatok 
adóigazolás - kiküldetés 660.753,- mellékelve, 

Veres Amarilla VB 2 
- postaköltség 609,- számlák 

bronzérem 
Tarjányi István VB Ö: 1.100.000,- záradékolva 

5. hely és hitelesítve 

PKAB/52- Mozgáskorlátozottak megfe lelő A megyei és NB 11- 200.000,- számlák 
3/2017. PIREMON Sport adatlapok es bajnokságban záradékolva 

Egyesülete- Sakk induló felnőtt - nevezés 18.000,- és hitelesítve 
Szakosztály csatolva: sakkcsapat para - versenyengedély, tagdíj 52.640,-

adóigazolás sportolóinak és az - kiküldetési 13 7 .818,-
utánpótlás 

Ö: 208.458,-
diákolimpiai 
versenyeztetési 



1. számú melléklet a PKAB/ 11 0-1/2018. számú előterjesztéshez 

költségeire. 

Országos 
diákolimpia 10. hely 

PKAB/52- Vakok és megfe le lő Az egyesü let által 250.000,- számlák 
4/2017. Gyengénlátók adatlapok szervezett záradékolva 

Szabolcs-Szatmár- természetjárás, - személyi költség 72.895,- és hitelesítve 
Bereg Megyei csatolva: hegyi túra - belépőjegy 55.000,-
Egyesülete adóigazolás foglalkozás és - postaköltség 11.090,-

családi nap a 
- étkezés 53.295,-

költségeinek a 
- utazás 57.720,-támogatása. 
Ö: 250.000,-

3 rendezvény 
megvalósítása 47, 
38 és 14 fö 
részvételével. 
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