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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Nyíregyházi Kosárlabda Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve

NYKK

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 sportszervezet
Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18812514-1-15

Bankszámlaszám

68800109-11097727-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4400

Város

Nyíregyháza

Közterület neve

Géza

Közterület jellege

utca

Házszám

8-16

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

4400

Város

Nyíregyháza

Közterület neve

Géza

Közterület jellege

utca

Házszám

8-16

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 42 475 671

Fax

-

Honlap

www.nykk.hu

E-mail cím

makrai@nykk.hu

E-mail cím

makrai@nykk.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Makrai László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 42 475 671

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Makrai László

+36 42 475 671

E-mail cím
makrai@nykk.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat
(óra)

Használat
célja

Eötvös József Általános Iskola

Nyíregyházi
Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

8

Felk. és
versenyeztetés

Szent Imre Katólikus Gimnázium Általános Iskola
Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Tornaterem

DebrecenNyíregyházi
Egyházmegye

Szent Imre Katólikus Gimnázium, Általánpos
Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola

6

Felkészülés

Westsik Vilmos Élelmiszer-Ipari Szakképző Iskola

Fölművelésügyi
Minisztérium

Fölművelésügyi Minisztérium

15

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2004-07-02
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2004-08-31

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

21 MFt

0 MFt

10 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

6 MFt

23,1 MFt

6,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

74,4 MFt

46 MFt

25 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

101,4 MFt

69,1 MFt

41,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

5 MFt

5 MFt

6 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

38 MFt

25 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

6 MFt

5 MFt

3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

38,5 MFt

21 MFt

7 MFt

Összesen

49,5 MFt

69 MFt

41 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

5 MFt

6 MFt

5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

1 127 147 Ft

22 543 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

18 225 741 Ft

364 515 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

16 649 538 Ft

332 991 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

150 679 Ft

3 014 Ft

Közreműködői díj

2016-08-09 09:14
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
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 tornaterem
felújítása során az edzések helyszínének minőségi javulása a toborzás és a csoport létszám kialakításában jelentett nagy segítséget. Csapataink képzésére a
Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye Szent Imre Katolikus Iskola tornatermét és a Westsik Vilmos Középiskola tornatermét is használjuk megállapodás alapján.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A sportszervezetünk szorosan együttműködik a Nyíregyházi Kosárlabda Klub Kft.–vel mint az NBI.A csoportos csapatot működtető sportszervezettel, valamint a
Nyíregyházi Sportcentrummal mint a város utánpótlás nevelő szervezetével. A megvalósítandó Street Ball pálya több sportszervezet sportolóinak felkészítését,
valamint az iskola testnevelés óráinak megtartását továbbá a városrészben lakók szabadidő sportolását teszi lehetővé a megvalósulása esetén. A szabadtéri pálya a
Westsik Vilmos Középiskola előtti önkormányzati területen kerül megépítésre. Az elkészítését többek között az is indokolja, hogy a sportszervezet által felújításra
kerülő tornaterem és az iskolában elkezdett kosárlabda oktatás hatására a sportág népszerűsége növekszik, többen ismerkednek meg a kosárlabdával, ezáltal a
szabadtéri pályák kihasználtsága is növekedett. Az iskolák kevés létesítménnyel rendelkeznek és a létesítmények telítettek. A város is egyetért a törekvéseinkkel
ezért a pálya építéshez biztosítja a területet. Természetesen a létesítményt térítési díj ellenében használják. A létesítményt a 2015/16 pályázati időszakban kívánjuk
megvalósítani. A szabadtéri Street Ball pálya műszaki paramétereit, megvalósításának, és működtetésének költség adatait a mellékletben benyújtott anyagok
tartalmazzák. 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 2015. év ősze, az iskola kezdés előtt.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportszervezet a sportfejlesztési tervét a 2015/16 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 sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (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.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
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.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Könyvelő

Végzettsé
g

Adózás
módja

Felsőfokú

Általános

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

8

12

144 000 Ft

41 040 Ft

2 220 480 Ft

8

12

144 000 Ft

41 040 Ft

2 220 480 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció megnevezése
Könyvelő

Indoklás
A TAO pályázat lebonyolítása, elszámolása során a megfelelő számviteli szabályok biztosítása szakember segítségével lehetséges

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 093 333 Ft

11 271 Ft

22 543 Ft

1 127 147 Ft

1 127 147 Ft

2 243 023 Ft

2 254 294 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszközök

9 személyes kisbusz

db

1

12 000 000
Ft

12 000 000 Ft

Informatikai eszközök

laptop

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

hordozható deffiblirátor

db

1

600 000 Ft

600 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

készenléti egészségügyi táska

db

1

210 000 Ft

210 000 Ft

Sporteszközök

Kosárállvány mobil, FIBA palánkkal

db

2

2 000 000
Ft

4 000 000 Ft

Sporteszközök

Verseny kosárgyűrű rugós FIBA szabvány

db

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelések

Kosárlabda cipő

pár

15

40 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelések

Kosárlabda mez/nadrág

db

15

22 000 Ft

330 000 Ft

Sporteszközök

Kosárlabda versenylabda 7-es

db

15

30 000 Ft

450 000 Ft

Egyéb

Szabadtéri street ball pálya mobil

db

1

6 900 000
Ft

6 900 000 Ft

25 490 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

9 személyes
kisbusz

A sportszervezet utánpótlás csapatainak mérkőzésre történő utazásához szükséges a 9 személyes kisbusz beszerzése

laptop

A pályázat során a kapcsolattartás elektronikus úton történik ami szükségessé teszi egy modern eszköz vásárlását

hordozható
deffiblirátor

A mérkőzések során szükséges életmentő készülék

készenléti
egészségügyi
táska

A mérkőzések és felkészülések során a sérülések, és balesetek esetén elsősegélynyújtáshoz szükséges

Kosárállvány
mobil, FIBA
palánkkal

A szabályoknak megfelelő kosárlabda állvány és palánk nélkül a felnőtt mérkőzéseket megrendezni nem lehetséges. Amennyiben a
mérkőzések megrendezésére olyan csarnokban kerül sor, ahol a versenykiírásnak megfelelő kosárlabda állvánnyal és palánkkal nem
rendelkeznek, mint mobil eszközt lehet biztosítani sportcsarnok felújítása miatt

Verseny
kosárgyűrű
rugós FIBA
szabvány

A mérkőzéseken használt gyűrűk cseréjére szolgáló sporteszköz. A mobil street ball pályák szükséges kelléke, melyet a szabadtéri
rendezvényekre lehet szállítani.

Kosárlabda
cipő

A megyei bajnokságba szereplő felnőtt férfi csapat játékosainak a felkészüléshez és a mérkőzéseken használt sportfelszerelése

Kosárlabda
mez/nadrág

A megyei bajnokságba szereplő felnőtt férfi csapat játékosainak a mérkőzéseken használt sportfelszerelése

Kosárlabda
versenylabda
7-es

A megyei bajnokságba szereplő felnőtt férfi csapat játékosainak a felkészüléshez és a mérkőzéseken használt sportfelszerelése
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi
eszköz
megnevezése
Szabadtéri
street ball
pálya mobil

Indoklás

Az MKOSZ sportágfejlesztési stratégiájában fontos szerepet tölt be a kosárlabda népszerűsítése, különös figyelemmel a B33-as szakágra. A
Szövetség ajánlásával megvásárolható mobil street ball pálya segítségével a megye olyan településein is lehet a sportágat különböző
rendezvényeken népszerűsíteni, ahol egyébként erre nincs lehetőség. Ezáltal a kosárlabda igazolt játékosainak számát, nézőt esetleg a
kosárlabdát támogatók táborát is lehet növelni.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

17 678 968 Ft

182 257 Ft

364 515 Ft

18 225 741 Ft

7 811 032 Ft

25 854 515 Ft

26 036 772 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

0

0

Nincs

U11

12

0

1

Megyei

U12

12

0

1

Országos

U14

12

0

1

Országos

U16

0

0

0

Nincs

U18

12

0

1

Megyei

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

48

0

4

2016-08-09 09:14

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 950 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

200 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 400 000 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

900 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

9 900 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

18 000 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

16 150 051 Ft

166 495 Ft

332 991 Ft

16 649 538 Ft

1 849 949 Ft

18 332 991 Ft

18 499 486 Ft
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Versenyeztetés
2016/17 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

12 700 Ft

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

74 000 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

76 200 Ft

Összesen

162 900 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

146 158 Ft

1 507 Ft

3 014 Ft

150 679 Ft

16 742 Ft

165 914 Ft

167 421 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

22 543 Ft

22 543 Ft

11 271 Ft

33 814 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

364 515 Ft

364 515 Ft

182 257 Ft

546 772 Ft

Utánpótlás-nevelés

332 991 Ft

332 991 Ft

166 495 Ft

499 486 Ft

Versenyeztetés

3 014 Ft

3 014 Ft

1 507 Ft

4 521 Ft

Összesen

1 084 594 Ft

1 084 594 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Sportfejlesztési program tervezése, lebonyolítás folyamatos ellenőrzése, nyilvántartása, elszámolása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program tervezése, lebonyolítás folyamatos ellenőrzése, nyilvántartása, elszámolása

Utánpótlás-nevelés

Sportfejlesztési program tervezése, lebonyolítás folyamatos ellenőrzése, nyilvántartása, elszámolása

Versenyeztetés

Sportfejlesztési program tervezése, lebonyolítás folyamatos ellenőrzése, nyilvántartása, elszámolása

2016-08-09 09:14
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 2016. 08. 09.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Makrai László (hivatalos képviselő neve), 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 írásbeli 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 a jogszabályban meghatározott 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.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Nyíregyháza, 2016. 08. 09.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 13:49:04
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 13:49:53
Feltöltés / Megtekintés

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-27 13:28:11
Feltöltés / Megtekintés

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 10:29:47
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 12:20:50

Kelt: Nyíregyháza, 2016. 08. 09.

2016-08-09 09:14
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2016-08-09 09:14
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

1 093 333 Ft

11 271 Ft

22 543 Ft

1 127 147 Ft

1 127 147 Ft

2 243 023 Ft

2 254 294 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

17 678 968 Ft

182 257 Ft

364 515 Ft

18 225 741 Ft

7 811 032 Ft

25 854 515 Ft

26 036 772 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

17 678 968 Ft

182 257 Ft

364 515 Ft

18 225 741 Ft

7 811 032 Ft

25 854 515 Ft

26 036 772 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

16 150 051 Ft

166 495 Ft

332 991 Ft

16 649 538 Ft

1 849 949 Ft

18 332 991 Ft

18 499 486 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

146 158 Ft

1 507 Ft

3 014 Ft

150 679 Ft

16 742 Ft

165 914 Ft

167 421 Ft

Összesen

35 068 510 Ft

361 531 Ft

723 063 Ft

36 153 104 Ft

10 804 870 Ft

46 596 443 Ft

46 957 974 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-08-09 09:14

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (11 darab)
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)
alairasicimpeldanynykk_1461671393.jpg (Szerkesztés alatt, 984 Kb, 2016-04-26 13:49:53)
204ee27711d9c48d5bcf39e4cfdbfdd8f6a8dbf3ab7f145676956bc469671da3
Egyéb dokumentumok
fahazarajanlat_1461925098.pdf (Szerkesztés alatt, 881 Kb, 2016-04-29 12:18:18) 4fe89db5995b869751c52e77027a10707065163e358a6fa61eff89c29795990e
kulterikosarlabdapalyaarajanlat_1461925250.pdf (Szerkesztés alatt, 206 Kb, 2016-04-29 12:20:50)
383fd973ba4524e48f964a3ac8b35d85a7116acfb5877e5444c03ec2b78d788d
defibrillatorar_1461835371.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 11:22:51) af64d4343178c46258bb17a8f3aad152073c07c02e14fbf5da851af103f23b6b
surgossegitaskaoxy-termekkateg_1461835625.pdf (Szerkesztés alatt, 406 Kb, 2016-04-28 11:27:05)
4bbe0828c801626b5a0eb2754330805380846b0a7c17eb29fbc6cae9d58f8423
laptop_1461836058.pdf (Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2016-04-28 11:34:18) fb4533d8699e3e7e9e50c72ed674bc43ec92cfd198e77b3d0491cdce7fcb9c42
eladohasznaltmercedes-benzsprint_1461838491.pdf (Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2016-04-28 12:14:51)
8d2cd3c712ddd608904942890dea0f6351a8fa8ac24eee61c3b634e83dfab699
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
vegzes_nykk_160421_1461671344.pdf (Szerkesztés alatt, 883 Kb, 2016-04-26 13:49:04)
26009069433e9040c9863f3099d1aa57c2aebebba2a0d8f8fd426eb31c44a586
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
palyazatigazgatasidij45000_1461918587.pdf (Szerkesztés alatt, 377 Kb, 2016-04-29 10:29:47)
f3be29b6f21bf860b1fc894fbd7bd7218624bd202cb89e9a01515e252852904b
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
vegzes_nykk_160330_1460048853.pdf (Szerkesztés alatt, 886 Kb, 2016-04-07 19:07:33)
0584d62e310e906a5989d7da0c1a9b3f7bff3246ea37225f70581031562515fd
nykk_160408_1469618891.pdf (Kér. kieg. szerk., 448 Kb, 2016-07-27 13:28:11) e689a3529c0a1d7e97ee80fcd340cfad1bcdddbc5d5751295c6d3465c2a80262

2016-08-09 09:14

21 / 21

