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Előterjesztés 

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -
a Szabadidősport támogatása 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 és sportfinanszírozási rendszeréről 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, 2018-03-22 

Üdvözlettel: 
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

„./2018. (Ill. 27.) számú 

határozat4ervezete 

a Szabadidősport 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 a határozat melléklete alapján a Szabadidősport támogatása keret terhére kapott 2017. évi 
támogatások elszámolását. 

Nyíregyháza, 2018. III. 27. 

A határozatot kapják: 

1./ címzetes Főjegyző 

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra 

4./ Irattár 

(}_)NYÍREGYHÁZA 

Halkóné dr. Rudolf Éva 

a Bizottság elnöke 
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1. sz. melléklet a PKAB/129-1/2018. számú Előterjesztéshez 

Ügyiratszám Pályázó neve Elszámolás Támogatás célja. Támogatás megítélt összege és Megjegyzés 
megfelelése a 2017-ben a támogatás által felhasználása 
formai megvalósított tevékenység 
követelményeknek 

PKAB/60- Nyíri Honvéd megfelelő Az egyesület által szervezett és 200.000,- számlák 
2/2017. Egyesület adatlapok mások által szervezett versenyek záradékolva és 

(honvédelem, teke, lövészet, - serleg 70.500,- hitelesítve 
csatolva: horgászat, asztalitenisz, - utazás 9.330,-
adóigazolás tájékozódási futás) és városi - nevezés 79 .OOO,-

bajnokságban való nevezés - horgászfelszerelés 25.930,-
költségeire. (dijként kiosztásra került) 

- sportszolgáltatás 15.240,-
1 asztalitenisz, 2 teke, 2 horgász, 3 Ö: 200.000,-
honvédelmi és 3 lőverseny, 2 
családi nap, városi foci 
bainokságban indultak 

PKAB/60- Nyíregyházi Nyíri megfelelő 3 rendezvény (2 régiós kupa, 140.000,- számlák 
3/2017. Fészek Ulti adatlapok 1 országos forduló) költségeire. záradékolva és 

Egyesület - díjazás 25. 117,- hitelesítve 
csatolva: 5 verseny szervezése, 2 versenyen - terembérlet 80.000,-
adóigazolás való részvétel: egyéniben 1 arany, - étkezés 8.240,-

csapatban 3. hely - szállás 40.400,-
- utazás 28.301,-
Ö: 182.05 8,-

PKAB/60- Honvéd-Bottyán megfelelő Az egyesület működési, valamint 200.000,- számlák 

5/2016. Sport Egyesület adatlapok az általuk szervezett Tavasz Kupa, záradékolva és 
Megyei Tájfutó Diákolimpiai, - díjazás, térkép nyomtatása hitelesítve 

csatolva: Nyírség Szabolcs Kupa és Nyírségi 34.599,-
adóigazolás Ősz tájékozódási futó versenyek és - sportfelszerelés szállítása 20.000,-

a Szilveszteri Futónap, valamint 5 - nevezés 121.300,-
iskolában tájfutó verseny - utazás 25.454,-
rendezési költségeire. Ö: 201.353,-

Nvírség-Szabolcs Kupa 280 fővel, 
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1. sz. melléklet a PKAB/129-1/2018. számú Előterjesztéshez 

Nyírség Ösz 78fövel 
Váltó OB 1., Egyén 2. hely, 
szakosztályi pontversenyben 23. 
hely 

PKAB/60- Fehér bot megfelelő Látássérültek számára csörgőlabda 300.000,- számlák 
712017. Sportegyesület adatlapok és vakfoci területén szabadidős záradékolva és 

tevékenységet és versenysportolást - utazás 300.000,- hitelesítve 
csatolva: biztosító egyesület tagjainak 4 
adóigazolás városban havi 1 sportesemény 

költségeire. 
országos bajnokságban indultak 

PKAB/60- Arany DSE megfelelő Sportkörök működési, az Arany 700.000,- számlák 
8/2017. adatlapok Napok, 12 órás úszás, Arany záradékolva és 

buborék és kerékpártúrák - sporteszköz, sportruházat, hitelesítve 
csatolva: költségeire. serleg 197.830,-
adóigazolás - nevezés, étkezés, szállás és támogatási 

?sportágban országos terembérlet 477.010,- összeg 

diákolimpiai döntő ( 1 arany, 3 - utazás 107.100,- kiutalása a 

ezüst és 2 bronz), Arany Napok, Ö: 781.940,- 2017. évi 

Arany buborék, 1 nemzetközi diáksport keret 

torna rendezése, 1 kerékpár túra terhére történt 

PKAB/60- Nyíregyházi megfelelő Balaton körüli kerékpártúra és 300.000,- számlák 
10/2017. Evangélikus Kossuth adatlapok versenyek költségeire. záradékolva és 

Lajos Gimnázium - sporteszköz 99.715,- hitelesítve 
DSE csatolva: Augusztus 26-30. között - díjak 51.000,-

adóigazolás kerékpártúra megvalósult. - szállás, étkezés 74.580,- támogatási 
- utazás 75.000,- összeg 

Asztalitenisz házibajnokság Ö: 300.295,- kiutalása a 
szervezése. 2017. évi 

diáksport keret 
terhére történt 

PKAB/60- Vini Bike megfelelő 2017.ben 5 alkalommal 200.000,- számlák 
11/2017. Kerékpáros adatlapok megrendezni kívánt Tirpák Cross záradékolva és 
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1. sz. melléklet a PKAB/129-1/2018. számú Előterjesztéshez 

Egyesület CycloCross versenysorozat - érem, szalag 66.150,- hitelesítve 
csatolva: rendezési költségeire. - útjelző bója 175.000,-
adóigazolás Ö: 241.150,- elszámolva 200.000,-

4 futam került lebonyolításra-
90/110 indulóval. 

PKAB/60- Vini Bike megfelelő Nyíregyháza város kerékpárútjain 200.000,- számlák 
12/2017. Kerékpáros adatlapok május 29-én megrendezni kívánt záradékolva és 

Egyesület II. Alley Cat nyíregyháza - hangosítás, plakáttervezés, sátor hitelesítve 
csatolva: elnevezésű amatőr kerékpár és asztalok bérlése 
adóigazolás verseny költségeire. 100.000,-

- melegétel 100.000,-
A rendezvény június 4-én 100 Ö: 200.000,-
nevezővel megrendezésre került. 

PKAB/60- Nyíregyházi megfelelő VI. Nyíregyháza város és 100.000,- számla 

13/2017. Asztalitenisz és adatlapok városkörzeti családi asztalitenisz záradékolva és 
Tömegsport Club bajnokság rendezési költségeire. - 20db ping-pong ütő és 4 db háló hitelesítve 

csatolva: 114.300,- elszámolva 100.000,- Ft 
adóigazolás Május 6-án és 7-én 55 család 

részvételével került 
megrendezésre. 

PKAB/60- Női Asztalitenisz megfelelő IV. Húsvéti ping-pong verseny és 100.000,- számla 

14/2017. Club Nyíregyháza adatlapok játékos sportvetélkedők záradékolva és 
költségeire. - labda, térelválasztó és serleg hitelesítve 

csatolva: 106.680,- elszámolva 100.000,-
adóigazolás Április 15-én 90 fővel került 

megrendezésre. 
PKAB/60- S PIRIT megfelelő Szeptember 10-én megrendezni 250.000,- számlák 
16/2017. Harcművészeti, adatlapok kívánt Spirit Életmód Központ VII. záradékolva és 

Szabadidősport és Nyílt Napja ingyenes - sporteszköz 130.005,- hitelesítve 
Kulturális csatolva: szemléletformáló és - ásványvíz és reggeli keverék 
Közhasznú adóigazolás egészségmegőrző foglalkozásainak 119.995,-
Egyesület költségeire. Ö: 250.000,-

Október 16-20 között került 
megrendezésre- résztvevők száma: 
400 fő. 
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1. sz. melléklet a PKAB/129-1/2018. számú Előterjesztéshez 

PKAB/40- Magyar Mediball megfelelő 2017. május 7-én megrendezni 250.000,- számlák 
17/2017. Egyesület adatlapok kívánt Szabad Mozgás Öröme záradékolva és 

szemléletformáló és - ütők, labdák, rendezvénypólók hitelesítve 
csatolva: egészségmegőrző szabadidősport 250.000,-
adóigazolás gála költségeire. 

November 26-án került 
megrendezésre - 3/400 látogatóval 

PKAB/60- Sport Mindenkié megfelelő Szeptember végén Sóstón 250.000,- számlák 
18/2017. Egyesület adatlapok megrendezni kívánt Sulisárkány záradékolva és 

Sárkányhajó és Élőcsocsó - sárkányhajó bérlés 250.000,- hitelesítve 
csatolva: Fesztivál, valamint májustól - étkezés 170.000,-
adóigazolás i~kolákban megszervezni kívánt Ö: 420.000,- elszámolva 250.000,-

Előcsocsó Bajnokság költségeire: 

Szeptember 16-án került 
megrendezésre- 8 csapat 
részvételével. 

PKAB/60- Nyíregyházi Polgári megfelelő 10-16éves korú gyermekeknek 200.000,- számlák 
19/2017. Lövész Egyesület adatlapok megszervezni kívánt 6 fordulós záradékolva és 

amatőr RWS Lövészkupa - érem, kupa 41.210,- hitelesítve 
csatolva: költségeire. - lőszer 164.260,-
adóigazolás Ö: 205.470,- elszámolva 200.000,-

Áprilistól novemberig 162 gyerek 
vett részt a versenysorozatban. 

PKAB/60- Denevér megfelelő 2017. évben megszervezni kívánt 200.000,- számlák 
20/2017. Barlangkutató és adatlapok t~futó kupák, nyílt barlangi és záradékolva és 

Szabadidősport gyalogtúrák, buszos kirándulások - nevezési díj 128.000,- hitelesítve 
Egyesület csatolva: költségeire. - térkép nyomtatása, patron 

adóigazolás 48.248,-
8 rendezvény szervezése- 2000 fő - mikuláscsomag 6750,-
részvétele. - érem 24.000,-

Ö: 206.998,- elszámolva 200.000,-
PKAB/60- „Zöld Kerék" megfelelő Bringára Nyíregyháza! címmel 200.000,- számlák 
2112017. Szabolcs- Szatmár- adatlapok éves programsorozat (15 záradékolva és 
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1. sz. melléklet a PKAB/129-1/2018. számú Előterjesztéshez 

Bereg Megyei kerékpártúra, 5 Bringa Suli - kerékpár 80.000,- hitelesítve 
Kerékpáros csatolva: program és a fogyatékkal élők - jelzőlámpa, roller 37.572,-
Alapítvány adóigazolás részére 5szabadidős program) - szórólap, nyomtatás, plakát, 

megvalósításának költségeire. molinó 84.505,-
Ö: 202.077,-

12 túra, 5 bringasuli szervezése-
2000fő bevonásával. 

PKAB/60- Nyíregyházi Vasutas A szakosztály által 2017-ben 490.000,- Kérelem 

22/2017. Sport Club- megrendezni kívánt kerékpáros és mellékelve. 
Szabadidősport gyalogos tömegrendezvény Nem valósult meg a rendezvény. 
szakosztálya költségeire. Kérelem mellékelve. Tekintettel arra, 

hogy a 
rendezvény nem 
került 
megrendezésre, 
kiutalt támogatás 
visszautalásának 
kérése 490.000,-

PKAB/60- Rozsrét IFI megfelelő Az egyesület által használt 300.000,- számlák 

23/2017. Szabadidő Sport adatlapok Sportcentrum költségeire, záradékolva és 
Egyesület szabadidős rendezvények (Rozsréti - sporteszköz 30.000,- hitelesítve 

csatolva: Vigasságok) támogatására, - serleg, oklevél 27.500,-
adóigazolás nevezési díjakra. - játékvezetés 25.400,-

- nevezés 168.000,-
2 bajnokságban indulás, 2 tornán - étkezés 1.610,-
való részvétel, Rozsréti - pálya és terembérlet 44.010,-
Sportcentrum gondozása, - közüzemi díjak 8.500,-
augusztus 19-én a Rozsréti Ö: 305.020,-
Vigasságok megrendezése 

PKAB/60- Mozgáskorlátozottak megfelelő 2017. júniusban megrendezni 120.000,- számlák 

24/2017. Szabolcs-Szatmár- adatlapok kívánt „Mozduljon a kéz és a láb!" záradékolva és 
Bereg megyei elnevezésű integrált mozgássérült - sporteszköz 47.930,- hitelesítve 
Egyesülete csatolva: és fogyatékos sporttalálkozó - fénymásoló papír és fólia 12.620,-

adóigazolás költségeire. - serleg, érem 13.020,-
- vezetékes szolgáltatás, hangosítás 
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1. sz. melléklet a PKAB/129-1/2018. számú Előterjesztéshez 

Június 24-én 161 fő részvételével 12.500,-
megvalósult. - étkezés 33.930,-

Ö: 120.000,-
PKAB/60- „Gyermekeinkért megfelelő Nyírszőlősön 3 szabadidős 300.000,- számlák 
25/2017. 16" Alapítvány adatlapok rendezvény (Családi sportnap, záradékolva és 

Kispályás Labdarúgó Bajnokság és - sportszer 30.000,- hitelesítve 
csatolva: Egészségnap) valamint a lakosok - serleg, érem 40.067,-
adóigazolás számára heti rendszerességgel - sportszolgáltatás 71.720,-

torna-és edzőtermi sportolási - élelmiszer 163.760,-
lehetőség biztosításának Ö: 305.547,-
költségeire. 

Egészségnap 418 fővel, Családi 
sportnap 365 fővel, kispályás 
labdarúgó bajnokság 8 csapattal, 
asztalitenisz kupa 46 fővel került 
megrendezésre. 
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Nyíregyházi Vasutas Sport Club 

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 4. 

Halkóné dr. Rudolf Éva 

Telefon: +36/ 42/ 315-255 
nyvsc1928@gmail.com 

yíregyháza MJV Közgyűlése 
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 
vezetője részére 

Tárgy: Kérelem 

Tisztelt Elnök Asszony! 

A Nyíregyházi Vasutas Sport Club 2017-évben sikeresen pályázott bizottságuk által kezelt 
sportrendezvények kereten lévő támogatási keretre. 

Pályázatunk alapján bizottságuk a 2017. évben 490.000 Ft-ot ítélt meg szabadidősport 

rendezvényeink támogatására. A tervezett kerékpáros tömegsport programot objektív okok 
miatt nem tudtuk megvalósítani. A 2018-as évben egyesületünk 90. évi születésnapja köré 
szervezett rendezvénysorozat részeként viszont lesz lehetőségünk a tervezett események 
megrendezésére. 

Kérem, Önt, ha lehetőség van rá engedélyezzék, hogy a 2017-évben megítélt támogatást 2018 
évben használhassuk fel, az eredeti tervek szerint. 
Amennyiben erre nincs lehetőség, kérem tájékoztassanak, hogyan tudjuk visszafizetési 
kötelezettségünket teljesíteni! 

Nyíregyháza, 2018. január 31 . 

Sportbaráti üdvözlettel: 

' / ~ 
.}fff.1~,r 

Szilvási István 
elnök 


