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Előterjesztés 

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -
2018. évi Parasport, fogyatékosok sportja keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos 

döntésre 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2014.(Xl.28.) önkormányzati rendelete 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról előírásai alapján a Nyíregyházán működő és 
sporttevékenységet folytató szervezetek 2018. január 31-ig adhatták le a 2018. évre vonatkozó 
működési támogatási kérelmeiket a Bizottság felé a Parasport, fogyatékosok sportja keretre 
vonatkozóan. 

A támogatási eljárás előírásait a városi sportrendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely alapján 
kizárólag a Támogatási kérelem adatlapon benyújtott kérelmek kerülhetnek elbírálásra. Pozitív 
elbírálás és hiányzó dokumentum esetén, a szerződéskötést megelőzően egyszeri hiánypótlás 
keretében, a felszólítást követő 15 napon belül a hiányzó dokumentumot be kell nyújtania a 
támogatásban részesült szervezetnek. 

A kérelmekkel kapcsolatos döntés meghozatala a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés 
meghozatalát segítve, a beérkezett kérelmeket az előterjesztés 1. számú mellékletében megtalálható 
táblázatban összesítettük, mely elkészítésében a Bizottság 3 tagjából álló munkabizottság is részt vett. 
A támogatási összegek munkabizottság által javasolt felosztása Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 1/2018.(1.26.) önkormányzati rendelete 16. sz. mellékletének keretöszege alapján a 
városi sportrendelet adott sportcélra vonatkozó előírásai alapján történt. 

A kérelmeket a nagy mennyiségre való tekintettel nem töltöttük fel, a bizottsági ülésen megtekinthetők. 

Kérjük a tisztelt Bizottságot előterjesztésünk határozat-tervezete alapján a kérelmekkel kapcsolatos 
döntés meghozatalára. 

Nyíregyháza, 2018-02-15 

ji,._ ~ 
LoványiÁgnes 
helyettes kabinetvezető}\.._.... 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 

R E G Y H Á Z A 



NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

POLGÁRMESTERI KABINET 
440 t-'YÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311 ·041 
E-MAIL; POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU 

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 

2018. évi Parasport, fogyatékosok sportja keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos 
döntésről 

A Bizottság 

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

támogatja a határozat melléklete alapján a Parasport, fogyatékosok sportja keretre beérkezett 
kérelmeket. 

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 dr. Rudolf Éva 

a Bizottság elnöke 
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1. számú melléklet a PKAB/106-4/2018. számú előterjesztéshez 

Parasport keretösszeg: 2.200.000,-

Ügyiratszám Kérelmező neve Kérelem Kérelemben Igényelt összeg A 2017-ben kapott Támogatás 
megfelelése a támogatásként felhasználásának felhasználásban önkormányzati javasolt összege, 
formai igényelt összeg célja, költségterv érintettek sportcélú megjegyzés 
követelményeknek száma támogatás 

össze2e 
PKAB/106- Vakok és megfe le lő űrlap; 407.000,- Az egyesület által 600 fő / 250.000,- 250.000,-
1/2018. Gyengénlátók Mozogjunk Aktívan támogatásban 

Szabolcs-Szatmár- csatolva: e 1 nevezéssel éri ntettek száma 

Bereg Megyei bírósági kivonat, szervezni kívánt 80 fő 

Egyesülete adóigazolás, természetjárás, 
aláírási c ímpéldány, hegyi túra 
alapszabá ly foglalkozás, j óga és 
a lapszabály család i nap a 

költségeinek a 
támogatása. 
- eszközkölcsönzés 
20 .000,-
- jógaóra 25.000,-
- személyi költségek 
138.000,-
- étkezés 114.000,-
- utazás 60.000,-
- meghívó, posta 
18.000,-
- bel épőjegy 

25.000,-
- vonatjegy 7.000,-
Ö: 407.000,-

PKAB/106- Fehérbot megfe le lő ű rlap; 1.375.000,- Vakfoci és 15 fő 300.000,- 300.000,-
2/2018. Sportegyesület csörgőlabda /utánpót lás korú (Szabadidősport 

csato lva: sportágakban 6 6 fő, keret terhére) 
bírósági kivonat, a lkalommal 2napos támogatásban 
adóigazolás, sportágtoborzó érintettel száma 



1 . számú melléklet a PKAB/106-4/2018. számú e lőterjesztéshez 

aláírási c ímpéldány, rendezvények, nyílt 15 fő 
versenyek rendezési ( 1 szakember 
kö ltsége ire: 
- eszközbeszerzés 
75.000,-
- sportorvos 
40.000,-
- játékengedély 
35.000,-
- sportszolgáltatás 
135.000,-
- nevezés 310.000,-
- utazás 3 10.000,-
- szállás 245.000,-
- étkezés 225.000,-
Ö: 1.375.000,-

PKAB/106- Szabolcs- Szatmár- megfelelő űrlap 480.000,- A megyében élő 1250 fő 450.000,- 450.000,-
3/2018. Bereg Megyei sérülés specifikus /utánpótlás korú 

Fogyatékos csato lva: sportolók szabadidő 300 fő, 

Sportolók bírósági kivonat, és diáksport támogatásban 

Szövetsége adóigazolás, versenyek érintettel száma 

aláírási címpéldány, szervezésének és 800 fő 
versenyeken való (36 szakember) 
részvéte l 
költségeire. 
- eszközbeszerzés 
197.000,-
- számítógépes 
tartozékok, toner 
40.000,-
- úszójegyek 
70.000,-
- személyi költségek 
80.000,-
- útiköltség 
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1. számú melléklet a PKAB/l 06-4/2018. számú előterjesztéshez 

Elosztásra javasolva: 1.000.000,
Tartalék: 1.200.000,-

120.000,-
- étkezés 240.000,-
- nevezés 120.000,-
Ö: 827.000,-
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