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ELŐTERJESZTÉS 

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz 

„Nevelési-oktatási és kulturális intézmények együttműködését segítő program" megvalósítására 
2017. évben kapott támogatások elszámolásaival kapcsolatos döntésre 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2017. (1.27.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza 
a köznevelési célfeladatok területeit, és a célfeladatok keretösszegeit. A Közgyűlés bizottságai feladatai és 
hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés 1. pontja által 
biztosított jogkörében eljárva, a Közgyűlés által elfogadott keretszámok alapján az oktatási célú tartalék 
felhasználásáról átruházott hatáskörben a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. 

A 83/2017. (IV.3.) számú határozatában a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elfogadta a „ Nevelési
oktatási és kulturális intézmények együttműködését segítő program" elnevezésű pályázati felhívást. 
Pályázat benyújtása egész évben folyamatosan történt, a pályázati felhívásban meghatározott határidőig 
(október 31.). 

Az elmúlt évben 8 szervezet nyújtott be pályázatot. A rende lkezésre álló keretösszeg 1 millió Ft volt, amely 
teljes mértékben felhasználásra került. 

A pályázó szervezetek programjaik megvalósításáró l szakmai és pénzügyi beszámolót készítettek és 
va lamennyien határidőben benyújtották. 

A határozat-tervezet melléklete tartalmazza rövid táblázatos formában a megítélt támogatás 
felhasználását. 

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

Nyíregyháza, 2018. február 15. 

e~) . /_ N Y Í R E G Y H Á Z A 

Tiszte lettel: 

Dr. Krizsai Anita 
osztályvezető 
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Határozat-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

„„./2018.(11.20.) számú 

határozata 

„Nevelési-oktatási és kulturális intézmények együttműködését segítő program" megvalósítására 
2017. évben kapott 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.§ (1) bekezdés 1. pontja által biztosított jogkörében eljárva a 

következő határozatot hozta: 

elfogadta a határozat melléklete alapján a köznevelési célfeladatok terhére nyújtott a „ Nevelési-oktatási és 

kulturális intézmények együttműködését segítő programok" megvalósítására 2017. évben kapott 

támogatások elszámolásait. 

Nyíregyháza, 2018. február 20. 

A határozatról értesülnek kapják: 
1. címzetes főjegyző 
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
3. Irattár 

Ő) N y R E G Y H Á Z A 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
a bizottság elnöke 
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Támogatást 
megállapító KKSB 
határozat száma 

110/2017. (Vl.19.) 

158/2017.(Vll.27.) 

178/2017.( Vlll.30.) 

178/2017.(Vlll.30.) 

197 /2017.(X.24.) 

207/2017. (Xl.28.) 

207/2017. (Xl. 28.) 

207/2017. (Xl.28.) 

Melléklet a .„ ./2018. (11.20.) számú határozathoz 

Pályázó Támogatás 
összege 

Ft 

Gyermekeinkért 16 Alapítvány 100 OOO 

Almácska Alapítvány 90000 

Százszorszép Alapítvány a Borbányai 100 OOO 
óvodásokért 

-
„Tettrekész Alapítvány a Gyerekekért" 100 OOO 

-
Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete 100 OOO 

-
„Játékkal a Kert közi Óvodásokért" 150 OOO 
Alapítvány 

Csillagszám Alapítvány a Nyírszőlősi 150 OOO 
Óvodásokért 

-
Eszterlánc Alapítvány 210 OOO 

Megjeg 

Pályázati cél: A Szőlőskerti Tagintéz 
együttműködés, látogatás az Állatp; 
Elszámolt költségek: utazási költség 
A szakmai és pénzügyi elszámolás rr 

yzés 

ény és az Állatpark közötti 
kban 
belépők (SZOC 1706/2018) 

egfel el_ő_. __ _ 

Pályázati cél: Óvodai szintű közös él ményszerzés a Sóstói 
Múzeumfaluban 
Elszámolt költségek: útiköltség, belE 
A szakmai és pénzügyi elszámolás rr 

Pályázati cél : Szüreti programhét m 
Elszámolt költségek: utazási költség 

pőjegyek (SZOC-6263/2017 
egfelelő. 

gvalósítása 
k (SZOC-1548/2018) 

A szakmai és pénzügyi elszámolás rr gfelelő_. _______ _j 

Pályázati cé l: kirándulás az Ál latpark ba 
Elszámolt költségek: utazási költség, 
A szakmai és pénzügyi elszámolás m 

Pályázati cél: „Múltunk a jelenben va 
Elszámolt költségek: belépődíjak, mú 

(SZOC-8046/2017) 
A szakmai és pénzügyi elszámolás m1 

Pályázati cél : Hajókirándulás a Nimré 
Elszámolt költségek: belépőjegy (SZC 
A szakmai és pénzügyi elszámolás m1 

Pályázati cél: Népi kultúra megismeri 
Múzeumfaluban 
Elszámolt költségek : múzeumpedagé 
(SZOC-1707/2018) 
A szakmai és pénzü~yi elszámolás mE 

Pályázati cél: kirándulás az Állatpark! 
Elszámolt költségek: utazási költség 
A szakmai és pénzügyi elszámolás m1 

belépők (SZOC-1984/2018) 

&felelő. --
n" című projekt megvalósítása 
zeumpedagógia foglalkozás 

~felelő. 

d Katamaránnal 

C-1902/2018) 
gfel e l ő. 
- ----- - --1 
etése a gyermekekkel 

giai foglalkozás, utazási költség 

gfelelő : 

a 
belépők (SZOC-1948/2018) 
gfel elő. ----- ---' 


