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Előterjesztés 

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -
a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület és a Vasvári Diáksport Egyesület Diáksport keretre 

kapott 2018. évi első félévi támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésre 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 46/2017. (111.27.) számú 
határozatában döntött a 02/2018- Diáksport 2018. évi támogatása pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatokról, melynek keretében 32 intézményt részesített támogatásban. 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város jelenleg hatályos 30/2014. (Xl.28.) önkormányzati rendelete 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről előírásai alapján az 1 
millió Ft feletti támogatás esetén a megkötött támogatási szerződések az alábbi elszámolási 
kötelezettségeket rögzítik: 

- az első félévi támogatások elszámolási határideje 2018. augusztus 31-e, 
- az elszámolás formája összesített elszámolási táblázat, pénzügyi- és szakmai beszámoló, 
- az adatlapokhoz mellékelni kell a számlák ügyiratszámmal kiegészítve záradékolt és hitelesített 
másolatát, valamint az köztartozás mentesség igazolását. Elszámolni csak a szerződésben rögzített 
felhasználási területnek megfelelő és 2018. június 30-ig teljesített költségeket lehet. 

1 millió Ft feletti támogatásban részesült a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület és a Vasvári 
Diáksport Egyesület, akik elszámolási kötelezettségüknek előterjesztésünk 1. sz. melléklete alapján 
eleget tettek. 

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

Nyíregyháza, 2018-08-30 
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

.„/2018. (IX.4.) számú 
h a t á r o z a t -t e r v e z e t e 

a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület és a Vasvári Diáksport Egyesület Diáksport keretre 
kapott 2018. évi első félévi támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésről 

A Bizottság 

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

elfogadta a határozat melléklete alapján a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület és a Vasvári 
Diáksport Egyesület Diáksport keret terhére kapott 2018. évi első félévi támogatásának elszámolását. 

Nyíregyháza, 2018. IX. 4. 

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. sz. melléklet a PKAB/91-39/2018. számú Előterjesztéshez 

Ügyiratszám Támogatott neve Elszámolás Támogatásként kapott Támogatásként kapott összeg és a felhasználás Megjegyzés 
megfelelése a összeg felhasználásának területei 
formai célja. 
követelményeknek 

PKAB/91- Nyíregyházi megfe le lő Városi diákolimpiai Támogatásként kapott összeg: 8.000.000,- Ft számlák 

1/2018. Városi Diáksport adatlapok versenyek szervezése, Első fé lévre kiutalva: 4.000.000,- záradékolva 
Egyesület országos döntők étkezési 

adóigazolás költségeire, valamint a - labda 29.940,-
csato lva városi diák - érem 280.80 1,-

szabadidősport 
- játékvezetői díj és járulékai 757.44 1,-
- sportszolgáltatás, részvételi díj 676.650,-

rendezvények, diáksport - egészségügyi szolgáltatás 152.500,-
nap és városi sportgála - könyvelési díj és egyéb működési 327.053,-
diáksportot érintő - étkezés 1.921.245,-
kiadásaira. Összesen: 4.145.630,-

PKAB/91- Vasvá ri megfe le lő Sportkörök működési és Támogatásként kapott összeg: 1.400.000,- Ft számlák 

19/2018. Diáksport adatlapok versenyeztetési E lső félévre kiutalva : 700.000,- záradékolva 
Egyesület kiadásaira, diáknap 

adóigazolás versenyei, turisztikai, - eszközbeszerzés 86.380,-
csatolva vízi, edző és sí tábor - futópad és kondigép javítása, bérleti díj 53 .960,-

költségeire. 
- egészségügyi szolgáltatás 50.000,-
- szállás 58.200,-
- étkezés 105.368,-
- üd ítő, ásványvíz 24.010,-
- utazás 180.000,-
Összesen: 557.9 18,-


