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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Nyíregyházi Kosárlabda Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve:

NyKK

2

Gazdálkodási formakód:

521

3

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport
Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr
Hivatásos
Közhasznú
sportszervezet sportszervezet alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(út, utca)

Adószám:

1 8 8 1 2 5 1 4 - 1 - 1 5

Bankszámlaszám:

6 8 8 0 0 1 0 9 - 1 1 0 9 7 7 2 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0

(helység)

4 4 0 0

(házszám)

Géza

Nyíregyháza
8-16.

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca)

(helység)

4 4 0 0

(házszám)

Géza

Telefon: 0642411411

Nyíregyháza
8-16.

Fax: 0642475671

Hivatalos honlap:

E-mail: makrai@nykk.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Makrai László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06704076394

E-mail cím: makrai@nykk.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Makrai László

Mobiltelefonszám: 06704076394

E-mail cím: makrai@nykk.hu

Szervezet ált al rendszeresen használt sport lét esít mények adat ai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Eötvös J. Gyak. Ált. Isk.és G. Magyar Állam tulajdona

Nyíregyházi Föiskola

9

felkészülés és versenyeztetés

Bujtosi SZ. CS.

Bujtosi SZ.CS.

6

felkészülés és versenyeztetés

MNV Zrt.-Nyíregyháza MJV.

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

Használat célja

2004-03-02

2004-08-31

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, az öt lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Nem jogosult

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. Ame nnyibe n a ké re lme z ő diák s po rte gye s üle t fe ladatait e llátó s po rts z e rve z e t é s ne m ve s z ré s z t vagy s z e rz e tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s z aks z ö ve ts é g által kiírt ve rs e nyre nds z e r
valame lyik bajno ki o s z tályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro s z tályban, akko r a ké re le mhe z c s ato lni s z üks é ge s a Magyar D iáks po rt S z ö ve ts é g (MD S Z) nyilatko z atát arró l, ho gy a diák
s po rte gye s üle t az MD S Z vagy a Magyar Egye te mi-Fő is ko lai S po rts z ö ve ts é g (MEFS ) által s z e rve z e tt ve rs e nye ke n ré s z t ve s z , vagy arra indulás i jo go t s z e rz e tt. Ame nnyibe n a ké re lme z ő fe ls ő o ktatás i
s po rtban műkö dő s po rts z e rve z e t, é s ne m ve s z ré s z t vagy s z e rz e tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s z aks z ö ve ts é g által kiírt ve rs e nyre nds z e r valame lyik bajno ki o s z tályában valame ly fe lnő tt vagy
utánpó tlás ko ro s z tályban, akko r a ké re le mhe z c s ato lni s z üks é ge s a Magyar Egye te mi-Fő is ko lai S po rts z ö ve ts é g nyilatko z atát arró l, ho gy a ké re lme z ő s po rts z e rve z e t ré s z t ve s z a fő is ko lai-e gye te mi
ve rs e nyre nds z e rbe n, vagy arra indulás i jo go t s z e rz e tt.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .
Bevétel

2012

2013

2014

Önkormányzati támogatás

0 Ft

20 MFt

21 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

4 MFt

4 MFt

4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

7.9 MFt

33.5 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

11 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

22.9 MFt

összesen:

58 MFt

25 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3.99 MFt

4.4 MFt

5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

1.49 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1.53 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1.78 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

8.79 MFt

összesen:

4 MFt

5 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok
2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

8.79 MFt

5 MFt

7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás
költségei

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Versenyeztetés

Ismert esse a kérelmező szervezet kérelemmel érint et t t ámogat ási időszakra vonat kozó sport f ejleszt ési programját (abban az eset ben, ha a
kérelmet hosszabb, de legf eljebb 3, egymást követ ő t ámogat ási időszakra nyújt ják be, a sport f ejleszt ési programot t ámogat ási időszakokra
lebont va kell ismert et ni!). A sport f ejleszt ési program t art almazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pont jában
meghat ározot t t ervet is (az egyes t ámogat ási jogcímekre külön kell kit ölt eni).
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A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2014 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása

A

Nyíregyházi Kosárlabda Klub 2004-ben alakult. Az alakulás óta fontos szerepet tölt be a város, megye, régió kosárlabda sportéletében. Az egyesület korábban több
éven keresztül szerepelt a kosárlabda bajnokság NBII osztályában, és utánpótlás csapatai U11, U12 korosztályban különböző bajnokságokban. A TAO törvény
módosításával megteremtett lehetőséggel élve, egyesületünk a 2011/12 bajnoki évtől kezdve részt vesz az MKOSZ sportfejlesztési stratégiájának végrehajtásában. A
sportszervezet bázisiskolája az Eötvös József Általános Iskola. Az iskolába járó gyerekek adják az utánpótlás létszámunk nagy részét, de a beadott és sikeresen
végrehajtott eddigi sportfejlesztési programok alatt más városi intézményből is tudtunk utánpótlás korosztályos csapatainkba gyerekeket toborozni, ami teljesen
igazodik az MKOSZ "Neveljünk kosarasokat" utánpótlás programjába.
A korosztályos csapataink edzéseinek helyszíne az Eötvös József Általános Iskola. Az intézmény tornatermeinek használatát az iskola fenntartója a Nyíregyházi
Főiskola és az egyesületünk között meglévő kiváló együttműködés biztosítja. Ennek az együttműködésnek során pályáztunk az intézmény tornatermének felújítására a
2013/14 TAO pályázati időszakban, mely pozitív elbírálásban részesült. A felújítás folyamatban van, a tényleges munkálatok a nyári szünetben kezdődnek és fejeződnek
be, ami a következő években hasznosul a képzés területén.
A Nyíregyházi Kosárlabda Klub 2004-ben alakult. Az alakulás óta fontos szerepet tölt be a város, megye, régió kosárlabda sportéletében. Az egyesület korábban több
éven keresztül szerepelt a kosárlabda bajnokság NBII osztályában, és utánpótlás csapatai U11, U12 korosztályban különböző bajnokságokban. A TAO törvény
módosításával megteremtett lehetőséggel élve, egyesületünk a 2011/12 bajnoki évtől kezdve részt vesz az MKOSZ sportfejlesztési stratégiájának végrehajtásában. A
sportszervezet bázisiskolája az Eötvös József Általános Iskola. Az iskolába járó gyerekek adják az utánpótlás létszámunk nagy részét, de a beadott és sikeresen
végrehajtott eddigi sportfejlesztési programok alatt más városi intézményből is tudtunk utánpótlás korosztályos csapatainkba gyerekeket toborozni, ami teljesen
igazodik az MKOSZ "Neveljünk kosarasokat" utánpótlás programjába.
A korosztályos csapataink edzéseinek helyszíne az Eötvös József Általános Iskola. Az intézmény tornatermeinek használatát az iskola fenntartója a Nyíregyházi
Főiskola és az egyesületünk között meglévő kiváló együttműködés biztosítja. Ennek az együttműködésnek során pályáztunk az intézmény tornatermének felújítására a
2013/14 TAO pályázati időszakban, mely pozitív elbírálásban részesült. A felújítás folyamatban van, a tényleges munkálatok a nyári szünetben kezdődnek és fejeződnek
be, ami a következő években hasznosul a képzés területén.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése

A

sportszervezetünk együttműködve a Nyíregyházi Kosárlabda Klub Kft. –vel mint az NBI.A csoportos csapatot működtető sportszervezettel, valamint a Nyírsuli Kft. –vel
mint a város utánpótlás nevelő szervezetével és az ország egyik kosárlabda akadémiájával, tervezzünk felépíteni egy kosárlabda munkacsarnokot. A megvalósítandó
létesítmény több sportszervezet sportolóinak felkészítését, valamint több iskola testnevelés óráinak megtartását teszi lehetővé, a megvalósulása esetén. A
létesítmény a Bujtosi Szabadidő és Rendezvény Csarnokhoz tartozó zárt udvarban fog felépülni és működtetésében is kapcsolódik ahhoz. A csarnok csak a
munkacsarnokra jellemző, és abban elvárt kiegészítő létesítmény elemeket foglalja magában és zárt átjáróval csatlakozik a multifunkcionális nagy csarnokhoz. Az
elkészítését többek között az is indokolja, hogy a multifunkcionális csarnok akkor működtethető gazdaságosan ha a befogadott programok nagyobb része bevételt is
termelő program, ekkor azonban a verseny, és utánpótlás sport felkészülése lehetősége olyan mértékben korlátozott, hogy máshol kell azt megoldani. Az iskolák kevés
létesítménnyel rendelkeznek és a létesítmények telítettek. A város is egyetért a törekvéseinkkel ezért a munkacsarnok építéshez biztosítja a területet, az önrészt,
valamint tulajdonba véve azt, a multi csarnokkal együtt el látja annak üzemeltetői feladatait is. Természetesen a sportszervezetek a létesítményt bérleti díj ellenében
használják.
A létesítményt a 2014/15 pályázati időszakban kívánjuk megvalósítani.
A munkacsarnok műszaki paramétereit, megvalósításának, és működtetésének költség adatait a mellékletben benyújtott anyagok tartalmazzák.
A sportszervezetünk szabadtéri kosárlabda pálya létesítését tervezi, a kosárlabda szabadtéren is művelhető ágazatai számára. A pálya létesítését az
önkormányzatunk támogatja és ennek keretében biztosítja számunkra a szükséges önrészt, valamint azt a területet ahol ez megvalósítható. Műszaki megoldását
tekintve, olyan pálya kerül kialakításra mely az időjárásnak ellenáll, nem károsítja a sportolók egészségét, és ellenáll a kisebb rongálásoknak is. A létesítmény tervezett
átadási időpontja 2014. év ősze, az iskola kezdés előtt.
A sportszervezetünk együttműködve a Nyíregyházi Kosárlabda Klub Kft. –vel mint az NBI.A csoportos csapatot működtető sportszervezettel, valamint a Nyírsuli Kft. –vel
mint a város utánpótlás nevelő szervezetével és az ország egyik kosárlabda akadémiájával, tervezzünk felépíteni egy kosárlabda munkacsarnokot. A megvalósítandó
létesítmény több sportszervezet sportolóinak felkészítését, valamint több iskola testnevelés óráinak megtartását teszi lehetővé, a megvalósulása esetén. A
létesítmény a Bujtosi Szabadidő és Rendezvény Csarnokhoz tartozó zárt udvarban fog felépülni és működtetésében is kapcsolódik ahhoz. A csarnok csak a
munkacsarnokra jellemző, és abban elvárt kiegészítő létesítmény elemeket foglalja magában és zárt átjáróval csatlakozik a multifunkcionális nagy csarnokhoz. Az
elkészítését többek között az is indokolja, hogy a multifunkcionális csarnok akkor működtethető gazdaságosan ha a befogadott programok nagyobb része bevételt is
termelő program, ekkor azonban a verseny, és utánpótlás sport felkészülése lehetősége olyan mértékben korlátozott, hogy máshol kell azt megoldani. Az iskolák kevés
létesítménnyel rendelkeznek és a létesítmények telítettek. A város is egyetért a törekvéseinkkel ezért a munkacsarnok építéshez biztosítja a területet, az önrészt,
valamint tulajdonba véve azt, a multi csarnokkal együtt el látja annak üzemeltetői feladatait is. Természetesen a sportszervezetek a létesítményt bérleti díj ellenében
használják.
A létesítményt a 2014/15 pályázati időszakban kívánjuk megvalósítani.
A munkacsarnok műszaki paramétereit, megvalósításának, és működtetésének költség adatait a mellékletben benyújtott anyagok tartalmazzák.
A sportszervezetünk szabadtéri kosárlabda pálya létesítését tervezi, a kosárlabda szabadtéren is művelhető ágazatai számára. A pálya létesítését az
önkormányzatunk támogatja és ennek keretében biztosítja számunkra a szükséges önrészt, valamint azt a területet ahol ez megvalósítható. Műszaki megoldását
tekintve, olyan pálya kerül kialakításra mely az időjárásnak ellenáll, nem károsítja a sportolók egészségét, és ellenáll a kisebb rongálásoknak is. A létesítmény tervezett
átadási időpontja 2014. év ősze, az iskola kezdés előtt.
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve

A

sportszervezet a sportfejlesztési tervét a 2014/15 évre nyújtja be. A program a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően négy negyedévre lett felosztva.
Az egyesületben tevékenykedő sportszakemberek a pontos szakmai tervek elkészítése után, ami a felkészülés időrendjét is magába foglalja, annak megvalósítására
teszik meg a szükséges intézkedéseket. Biztosítják a tárgyi és létesítmény feltételeket, majd a korosztályos csapatok folyamatos képzése, bajnoki mérkőzéseken való
szereplés feltételeinek folyamatos biztosítása a feladat.
Fontos pontja a tervnek az új gyerekek toborzása az un. előkészítő csoportba. Az egyesület vezetői, szakemberei folyamatosan dolgoznak a szükséges erőforrások
folyamatos megteremtése érdekében, hogy a tervezett sportfejlesztési program megvalósítása sikeres és zökkenőmentes legyen.
A sportszervezet a sportfejlesztési tervét a 2014/15 évre nyújtja be. A program a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően négy negyedévre lett
felosztva. Az egyesületben tevékenykedő sportszakemberek a pontos szakmai tervek elkészítése után, ami a felkészülés időrendjét is magába foglalja, annak
megvalósítására teszik meg a szükséges intézkedéseket. Biztosítják a tárgyi és létesítmény feltételeket, majd a korosztályos csapatok folyamatos képzése, bajnoki
mérkőzéseken való szereplés feltételeinek folyamatos biztosítása a feladat.
Fontos pontja a tervnek az új gyerekek toborzása az un. előkészítő csoportba. Az egyesület vezetői, szakemberei folyamatosan dolgoznak a szükséges erőforrások
folyamatos megteremtése érdekében, hogy a tervezett sportfejlesztési program megvalósítása sikeres és zökkenőmentes legyen.
A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk tervezése során fontos szempontként kezeltük a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által megfogalmazott sportágfejlesztési
stratégiában kiemelteket. Az abban foglalt szélesebb körű sportág népszerűsítés, a tömegesítés mint irányelvek megjelennek az általunk kidolgozott koncepcióban. A
most tervezett sportfejlesztési program a már korábban megvalósított sportfejlesztési programokban megfogalmazott célok folyamatosságát biztosítja.
Sportfejlesztési programunk tervezése során fontos szempontként kezeltük a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által megfogalmazott sportágfejlesztési
stratégiában kiemelteket. Az abban foglalt szélesebb körű sportág népszerűsítés, a tömegesítés mint irányelvek megjelennek az általunk kidolgozott koncepcióban. A
most tervezett sportfejlesztési program a már korábban megvalósított sportfejlesztési programokban megfogalmazott célok folyamatosságát biztosítja.
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és

A

A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok megjelölése
sportfejlesztési program egyik fő célja, hogy a koncepció kidolgozása után rámutasson olyan anyagi hiányosságokra, melyek nélkül a célul kitűzött szakmai munka,
eredményesség nem érhető el. Sportegyesületünk anyagi lehetőségei beszűkültek. A sportolók és a szülők nem tudják támogatni anyagilag a kosárlabdát
egyesületünknél. A felkészülés és versenyeztetés költségeit, sok szülő nem tudja vállalni, az egyesület pedig nem mindig képes az egyre növekvő költségeket
ﬁnanszírozni. A tehetségeket kinevelő szakembereink anyagi elismerése csak a TAO pályázat útján megoldott.
A sportfejlesztési program társadalmi hatásai: a sport feladata az egészséges testi fejlődés biztosítása, egészség megvédése, teljesítőképesség támogatása,
értékes tulajdonságok fejlesztése. A sportfejlesztési koncepciónk elősegíti az egészséges életmódra nevelést, a ﬁatalok tartalmas és hasznos időtöltését, ﬁzikai
képességük fejlesztését, az erkölcsi és akarati tulajdonságokkal együtt. Sok ﬁatalt szólítunk meg, számukra programot, aktív közösségi életet kínálunk.
Társadalmi kockázatok: A kosárlabda támogatásának elmaradása esetén megnő a mai modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozásaként és a gazdaság
előremozdítására hatékony megoldásokat kínáló, sőt a hátrányos helyzetű csoportok és egyének felzárkóztatását , illetve minden ember életminőségének javulását is
elősegítő , önbecsülés erősítő hatása. A sport többek között a nevelés egyik eszköze is , ami teret nyújt az illető önmegvalósításának, javítja az önértékelést és
kitartóbbá , bátrabbá , magabiztosabbá tesz. Mindemellett nagymértékben hozzájárul az emberek szocializálásához, hiszen erősíti az egy társaságba, egy csoportba
járó személyek közötti kapcsolatot, köteléket.
Gazdasági hatások: A hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása nem kevés vendégéjszakát hozhat az adott város számára, valamint a
megfelelő sporteszköz és sportruházat vásárlása , illetve a bérek után ﬁzetendő járulék szintén az ágazati bevételeit növeli az államnak. Egy jól felszerelt csapat ,
mely a szakmai munkáját tekintve is eredményes sokkal vonzóbb lehet egy szponzor számára. A kosárlabda, mint sportág szorosan kapcsolódik az
esélyegyenlőséghez, a társadalmi kohézióhoz, a munkahelyteremtéshez, turizmushoz, az oktatás neveléshez, egészségmegőrzéshez, melyekre a támogatás
elmaradása komoly negatív befolyást jelent.
Az U11 és U12 korosztályban elindított csapatok a városon belül jelentősen növeli a bázisiskola és a Nyíregyházi Kosárlabda Klub társadalmi megítélését. A
tehetséggondozás során kialakult személyiségi forma az esélyegyenlőség területén előnyt jelenthet minden gyerek számára aki a sportot választja. A program során
szervezett csoportok foglalkoztatása szervesen illeszkedik a mindennapos testnevelés mint országos köznevelési, egészség megőrzési, prevenciós programhoz.
A sportfejlesztési program egyik fő célja, hogy a koncepció kidolgozása után rámutasson olyan anyagi hiányosságokra, melyek nélkül a célul kitűzött szakmai munka,
eredményesség nem érhető el. Sportegyesületünk anyagi lehetőségei beszűkültek. A sportolók és a szülők nem tudják támogatni anyagilag a kosárlabdát
egyesületünknél. A felkészülés és versenyeztetés költségeit, sok szülő nem tudja vállalni, az egyesület pedig nem mindig képes az egyre növekvő költségeket
ﬁnanszírozni. A tehetségeket kinevelő szakembereink anyagi elismerése csak a TAO pályázat útján megoldott.
A sportfejlesztési program társadalmi hatásai: a sport feladata az egészséges testi fejlődés biztosítása, egészség megvédése, teljesítőképesség támogatása,
értékes tulajdonságok fejlesztése. A sportfejlesztési koncepciónk elősegíti az egészséges életmódra nevelést, a ﬁatalok tartalmas és hasznos időtöltését, ﬁzikai
képességük fejlesztését, az erkölcsi és akarati tulajdonságokkal együtt. Sok ﬁatalt szólítunk meg, számukra programot, aktív közösségi életet kínálunk.
Társadalmi kockázatok: A kosárlabda támogatásának elmaradása esetén megnő a mai modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozásaként és a gazdaság
előremozdítására hatékony megoldásokat kínáló, sőt a hátrányos helyzetű csoportok és egyének felzárkóztatását , illetve minden ember életminőségének javulását is
elősegítő , önbecsülés erősítő hatása. A sport többek között a nevelés egyik eszköze is , ami teret nyújt az illető önmegvalósításának, javítja az önértékelést és
kitartóbbá , bátrabbá , magabiztosabbá tesz. Mindemellett nagymértékben hozzájárul az emberek szocializálásához, hiszen erősíti az egy társaságba, egy csoportba
járó személyek közötti kapcsolatot, köteléket.
Gazdasági hatások: A hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása nem kevés vendégéjszakát hozhat az adott város számára, valamint a
megfelelő sporteszköz és sportruházat vásárlása , illetve a bérek után ﬁzetendő járulék szintén az ágazati bevételeit növeli az államnak. Egy jól felszerelt csapat ,
mely a szakmai munkáját tekintve is eredményes sokkal vonzóbb lehet egy szponzor számára. A kosárlabda, mint sportág szorosan kapcsolódik az
esélyegyenlőséghez, a társadalmi kohézióhoz, a munkahelyteremtéshez, turizmushoz, az oktatás neveléshez, egészségmegőrzéshez, melyekre a támogatás
elmaradása komoly negatív befolyást jelent.
Az U11 és U12 korosztályban elindított csapatok a városon belül jelentősen növeli a bázisiskola és a Nyíregyházi Kosárlabda Klub társadalmi megítélését. A
tehetséggondozás során kialakult személyiségi forma az esélyegyenlőség területén előnyt jelenthet minden gyerek számára aki a sportot választja. A program során
szervezett csoportok foglalkoztatása szervesen illeszkedik a mindennapos testnevelés mint országos köznevelési, egészség megőrzési, prevenciós programhoz.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
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Személyi jellegű ráf ordít ások (t öbb t ámogat ási időszakra vonat kozó t ámogat ás igénylése eset én t ámogat ási időszakonként t ölt endő ki)
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Támogatott pozíció(k) megnevezése Új?

Végzettség

Adózás módja

Havi
Kif.
munka hó
óra

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15

Számítástechnikai szakember

Nem

Felsőfokú

EKHO1

160

12

101 500 Ft

25 760 Ft

1 527 120 Ft

2014/15

Könyvelő

Nem

Felsőfokú

Megbízási

40

12

101 500 Ft

24 665 Ft

1 513 980 Ft

50 425 Ft

3 041 100 Ft

Összegzés:

200

24

203 000 Ft

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2014. és 2015. közöt t i időszakban
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

1 543 706 Ft

1 543 706 Ft

3 087 412 Ft

1 543 706 Ft

1 543 706 Ft

3 087 412 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3013/2014
7 8

Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet a követ kező t áblázat ban kell kit ölt eni!)
Támogatási
időszak

Kategória

2014/15

Személyszállítási eszközök

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

9 személyes kisbusz

játékosok mérkőzésre
történő szállítása

Nem

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

12 000 000 Ft

Összegzés:

12 000 000 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014. és 2015. közöt t i
időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

3 677 222 Ft

8 580 184 Ft

12 257 406 Ft

3 677 222 Ft

8 580 184 Ft

12 257 406 Ft

Összegzés:
összesen:

Sport célú ingat lanra irányuló t árgyi eszköz beruházás, f elújít ás
Támogatási
időszak

9

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

2015-01-01

2014-06-30

2014-06-30

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f.

4400
Nyíregyháza
Semmelweis utca
2014/15

TEF

Tornaterem felújítás

15

2815/14

39 288 365 Ft

4400
Nyíregyháza
Ungvár stny
2014/15

TEB

2015-01-01

2. db Street ball pálya építés
12

2015-06-30

2015-06-30

2263/94

40 637 460 Ft

4400
Nyíregyháza
Ungvár stny
2014/15

TEB

2. db Kosárlabda palánk

2015-01-01

19

2015-06-30

2015-06-30

2263/86

500 000 Ft

4400
Nyíregyháza
Ungvár stny
2014/15

TEF

2015-01-01

Kosárlabda pálya felfestése19
vonalazása

2015-06-30

2015-06-30

2263/86

200 000 Ft

Összegzés:

80 625 825 Ft
Összes sport célú ingat lan beruházás ráf ordít ása (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

24 706 585 Ft

57 648 699 Ft

82 355 284 Ft

24 706 585 Ft

57 648 699 Ft

82 355 284 Ft

Összegzés:
összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem
Nem

Amennyiben, igen csat olja az alábbiakat (t ovábbi csat olandó dokument umok list áját ):
· a beruházás ﬁnanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait
is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek ﬁnanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . Tárgyi e s z kö z be ruház ás : TEB, tárgyi e s z kö z fe lújítás : TEF, Biz to ns ágte c hnikai fe jle s z té s : BTI
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3013/2014
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Ut ánpót lás-nevelés f ejleszt és költ ségei

Ut ánpót lás-nevelésben igazolt ját ékosok száma (f ő)
Ha valamely koroszt ályban nincs ját ékosa, t ölt se f el 0-val a mezőt !

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11

12

15

1

Megyei

U12

12

0

1

Megyei

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25*

0

0

0

Nincs

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma
11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3013/2014
Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

meznadrág

szett

24

20 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

bemelegítő mez

db

24

8 000 Ft

192 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Kosárlabda 5-ös

db

20

15 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Kosárlabda 6-oos

db

10

30 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Kosárlabda cipő

pár

24

30 000 Ft

720 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Melegítő

db

12

30 000 Ft

360 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Mobil eredményjelző

db

2

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

Mobil Hangosítás

szett

1

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Pályatartozék

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot
Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 852 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

50 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

900 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 506 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összegzés:

10 058 000 Ft

összesen:
Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2014. és 2015. közöt t i időszakra (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

1 033 710 Ft

9 303 391 Ft

10 337 101 Ft

1 033 710 Ft

9 303 391 Ft

10 337 101 Ft

Összegzés:
összesen:

1. O KJ s .s z . - O KJ-s s po rts z ake mbe r, Fe ls ő fo kú s .s z . - Fe ls ő fo kú s po rts z ake mbe r
2. Fo gl. ko r. - Fo glalko z tato tt ko ro s z tály
3. H.ó . - S z e rz ő dé s s z e rinti havi ó ras z ám
4. Kif. Hó - Kiﬁz e té s s e l é rinte tt hó napo k s z áma
8. Ide ne m é rtve a s z aks z ö ve ts é g által me gállapíto tt, a s z ö ve ts é g díjﬁz e té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak c s ö kke nté s é t a ne ve z é s i díjak e s e té n.
9 . Ide ne m é rtve a s z aks z ö ve ts é g által me gállapíto tt, a s z ö ve ts é g díjﬁz e té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak c s ö kke nté s é t a ve rs e ny- é s játé ke nge dé lye k e s e té n.
12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
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A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható Oktatók várható Képzésben résztvevők Egyéb folyó
típusa személyi
utazási és szállás várható utazási és
költségek
költségei
költségei (Ft)
szállás költségei (Ft)
(Ft)
(Ft)

Amortizá- Tanácsadói
ció (Ft)
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2014. és 2015. közöt t i időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
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Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3013/2014
Versenyezt et és költ ségei
Jogcím

2014/15

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összegzés:

0 Ft
Tervezet t versenyezt et és költ ségei, évadokra lebont va
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3013/2014
Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum közrem.
díj

2014/15

Sportfejlesztési program tervezése, lebonyolítás folyamatos ellenőrzése,
nyilvántartása, elszámolása

Személyi jellegű

30 874 Ft

30 874 Ft

2014/15

Sportfejlesztési program tervezése, lebonyolítás folyamatos ellenőrzése,
nyilvántartása, elszámolása

Utánpótlás nevelés

186 067 Ft

186 067 Ft

2014/15

Sportfejlesztési program tervezése, lebonyolítás folyamatos ellenőrzése,
nyilvántartása, elszámolása

Tárgyi jellegű

1 324 577 Ft

1 324 577 Ft

Összegzés:

1 541 518 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2014/15

770 760 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

2014/15-es bajnoki évad

46 311 Ft
1 986 866 Ft
279 101 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:

2 312 278 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3013/2014

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a
fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Nyíregyháza

(helység), 2014 (év) 12

(hó) 10

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3013/2014

Alulírot t Makrai László, mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem ﬁzetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság ﬁzetési könnyítést (részletﬁzetés, ﬁzetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megﬁzetem,
b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megﬁzetem,
c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom.
d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Nyíregyháza

(helység), 2014 (év) 12

(hó) 10

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3013/2014
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(45 000 Ft)

A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján ﬁzetendő Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant
piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.
A beruházás ﬁnanszírozási terve és forrása
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek ﬁnanszírozási terve, forrásai
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
Egyéb dokumentumok

Kelt: Nyíregyháza

(helység), 2014 (év) 12

(hó) 10

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3013/2014
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

fő

0

5

5

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

0

4

4

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

fő

0

1

1

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

1

1

0.0 %

Szakemberek átlagﬁzetése

Ft

0

100000

101500

1.5 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db

0

1

2

100.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma

fő

0

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor
megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U11

Fő

0

12

12

0.0 %

U12

Fő

0

12

12

0.0 %

U14

Fő

0

0

0

0.0 %

U16

Fő

0

0

0

0.0 %

U18

Fő

0

0

0

0.0 %

U20

Fő

0

0

0

0.0 %

U23

Fő

0

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁT OROK
Korosztályos eredményesség változása:
U11

helyezés

5

4

-20.0 %

U12

helyezés

5

4

-20.0 %

U14

helyezés

0

0

0.0 %

U16

helyezés

0

0

0.0 %

U18

helyezés

0

0

0.0 %

U20

helyezés

0

0

0.0 %

U23

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3013/2014
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

45 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

1 543 706 Ft

46 311 Ft

1 543 706 Ft

3 087 412 Ft

66 228 883 Ft

1 986 866 Ft

28 383 807 Ft

94 612 690 Ft

9 303 391 Ft

279 101 Ft

1 033 710 Ft

10 337 101 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

77 075 980 Ft

2 312 278 Ft

30 961 223 Ft

108 037 203 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

1 543 706 Ft

46 311 Ft

1 543 706 Ft

3 087 412 Ft

66 228 883 Ft

1 986 866 Ft

28 383 807 Ft

94 612 690 Ft

9 303 391 Ft

279 101 Ft

1 033 710 Ft

10 337 101 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

77 075 980 Ft

2 312 278 Ft

30 961 223 Ft

108 037 203 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés:
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