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Előterjesztés 

a Köznevelési, Kulturális és Sportbizottsághoz-

Cg 15-09-073719 

adószám. 21064467-2-15 

a Kiemelt csapat és egyéni sportágak működési támogatás keretre kapott 2017. évi 

elszámolásaival kapcsolatos döntésre 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 30/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet előírásai alapján, a Nyíregyházán kiemelten működő csapal és egyéni sporlágak 

2018. január 31-ig adhaLLák le a 2017. évre vonatkozó sportcé lú működési Lámogatásuk elszámolását 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű lésének Köznevelési, Ku lturális és Sport Bizottsága felé. 

A támogatási eljárás általános feltételeire a hivatkozott önkormányzati rendelet 3. számú mel léklclében 

foglaltak az irányadóak. Ennek értelmében az elszámolásokat a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kfl. 

Élsport Igazgatóságához kellett eljultatni a megadott határideig. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit 

Kft. köteles az adott Sportszervezetek által benyújtott 2017. évi elszámolásokat átvizsgálni, és a minősítésre 

javaslatot tenni. 

Az eltelt időszakban a Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit Kft. működése, és így támogatási rendszere 

is átalakult. Elsőként a nyár folyamán névváltozáson esett át, és a továbbiakban Nyíregyházi Élsport 

Nonprofit Kft. néven szerepel tovább. Ezzel egy időben átvette a Falum- Nyíregyháza női 

röplabdacsapatának az üzemeltetését. Erre azért voll feltétlenül szükség, mert a röplabda bekerült a T AO

törvény által támogatható sportágak közé, és a legideálisabb támogatás felhasználásának érdekében a 

Nyíregyházi Sportcentrum a csapat nevezési jogát átadta a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. számára, 

am inek időközben 98%-os tulajdonosává vált. A változások miatt a női röplabda, és a férfi 

kosárlabdacsapat további támogatásáról a Nyíregyházi Sportcentrum gondoskodik. A kosárlabdacsapatot 

üzemeltető Kft. pedig a második félévre kapott támogatási összeget nem vette igénybe, így erre az 

időszakra elszámolást nem adott le. 
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Beadta viszont elszámolását a Nyíregyházi Sportcentrum élsport igazgatósága felé a Spartacus 1928 

Utánpótlásképző. Központ Nonprofit Kft, aki a Bozsik József labdarúgó akadémia működéséért felel, 

miután a Nyíregyháza Spartacust üzemeltető Kft. tulajdonosi köre átvette a nyíregyházi labdarúgás 

utánpótlásának irányítását. A sportszervezet Nyíregyháza MJY. Közgyűlésének 178/2017.(Vl11.3 1.) számú 

határozatában a labdarúgó akadémia működésének támogatására 25.500.000 Ft. összeget biztosított, 

mellyel most a működtető Kft. elszámolni kíván 

Az első féléves elszámolásokat a Bizottság már korábbi határozataiban elfogadta. A Nyíregyházi 

Sportcentrum Nonprofit Kft. gazdasági igazgatósága a benyújtott elszámolásokat számviteli szempontból 

ellenőrizte, a sportszervezeteket felszólította hiánypótlásra, ezek beérkezése után pedig az anyagokat 

kiértékelte. Ennek alapján a Nyíregyházi Sportcentrum élsport igazgatósága kötelezettségének az alábbi 

mellékletek szerint - az igénylő sportszervezetek külön elbírálása alapján - eleget tesz. 

Nyírség Női Sport Club (1. sz. melléklet). 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE. (2. sz. melléklet). 

Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület (3. sz. melléklet). 

Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. (4. sz. melléklet). 

NyVSC. (5 . sz. melléklet) . 

Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. (6. sz. melléklet) 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés határozat-tervezete alapján a mellékletekben foglalt 

elszámolásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára. 

Nyíregyháza 2018. 02. 15. 

·~ / J 
l(ósa Árpád 

Ügyvezető 



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 Kiemelt 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.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva 
a következő határozatot hozta: 
elfogadta az előterjesztés mellékletei alapján a Kiemelt csapat és egyéni sportágak keret terhére 
kapott 2017. évi támogatások elszámolását. 

Nyírség Női Sport Club {l. sz. melléklet). 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE. (2. sz. melléklet) . 

Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület (3. sz. melléklet). 

Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. (4. sz. melléklet). 

NyVSC. (S. sz. melléklet). 

Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. (6. sz. melléklet) 

Nyíregyháza, 2018. 02. 20. 

A határozatot kapják: 
1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 

2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra 

4./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

S./ Irattár 

Halkóné dr. Rudolf Éva 

a Bizottság elnöke 


