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Előterjesztés 
- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

a Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi második félévi 
támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésre 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 40/2018. (III. 29.) számú 
határozatában döntött a Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 
Utánpótlásképző Központ Np. Kft. támogatásáról. 

A támogatási szerződés 4.6. pontja tartalmazza, hogy a Támogatott a Támogató számára legkésőbb 
2019. január 31-ig tájékoztatás céljából megküldi a következő dokumentumokat, amelyek a 
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság ülésén kerülnek megtárgyalásra és elfogadásra: 

2018. év II. félévére vonatkozó támogatásról szóló pénzügyi beszámoló és pénzügyi összesítő 
elszámolás, valamint szakmai beszámoló, 
a pénzügyi összesítő elszámolás alapját képező számlák kapcsán betartja a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 167. §-ában meghatározott, a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó 
bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeit, 
a támogatási időszakban keletkezett, a városi támogatásra vonatkozó számlákat ellátja 
PKAB/141-1/ 2018. sz. szerződés alapján önkormányzati támogatás terhére elszámolva" 
elnevezésű záradékkal, a hitelesített másolatokat a beszámolókhoz csatolja, 
a hatályos és 30 napnál nem régebbi cégkivonat / bírósági kivonat a társadalmi szervezet 
nyilvántartási adatairól, 
30 napnál nem régebbi hivatalos igazolások a köztartozásokról (Nemzeti Adó-és Vámhivatal, 
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala- Adóosztály), 
a Támogatott alkalmazottaitól és szerződéses megbízottjaitól, 15 napnál nem régebbi igazolások, 
hogy feléjük sem áll fenn 30 napot elérő tartozás, 
hivatalos igazolást arról, hogy a bajnoki évre benevezett játékoskeret minimum 70%-a 
nyíregyházi és Szabolcs-Szabolcs-Szatmár Bereg megyei nevelésű vagy kötődésű játékos. 
edzések, bajnoki és kupamérkőzések megrendezése és lebonyolítása céljából a városi 
sportlétesítmények használatára vonatkozóan megkötött megállapodás. 

A Kft. a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek előterjesztésünk 1. sz. melléklete alapján 
eleget tett. 

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

Nyíregyháza, 2018-12-13 
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... /2018. (XII.18.) számú 
h a t á r o z a t -t e r v e z e t e 

a Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi második félévi 
támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésről 

A Bizottság 

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

elfogadta a határozat melléklete alapján a Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. 2018. 
évi második félévi támogatásának elszámolását. 

Nyíregyháza, 2018. XII. 18. 

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/141-3/2018. számú Előterjesztéshez 

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

PKAB/141- Spartacus 1928 megfelelő Bozsik József Labdarúgó Támogatásként kapott összeg: 25.500.000,- Ft egyéni számfejtő 

1/2018. Után pótlás képző adatlapok Akadémia működési E lső félévre elszámolva: 13.548.872,- Ft lapok és 
Központ kiadásainak támogatása. bankszámlakivonatok 
Nonprofit Kft. csatolva: - 2018. július 1- 2018. október 31 közötti mellé kelve és 

- 30 napnál nem bérköltség és járulékai (30 fö) hitelesítve 
régebbi Összesen: 13.017.465 ,- Ft 
adóigazolások és 
cégkivonat 
- 1 5 napnál nem 
régebbi igazolás a 
Kft. 
alkalmazottaitól és 
szerződéses 

megbízottjai tói, 
hogy nem áll fenn 
feléjük 30 napot 
elérő tartozás 
- igazolás a 
játékoskeret min 
70%-a nyíregyházi 
és Szabolcs-
Szatmár-Bereg 
Megyei kötődésű 
játékos 
-
sportlétesítmények 
használatára 
vonatkozó 
megállapodás 
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