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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
Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Gazdálkodási formakód

521

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18812514-1-15

Bankszámlaszám

68800109-11097727-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

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 70 407 63 94

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 70 407 63 94
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Leányvári Attila

E-mail cím

+36 70 369 82 01

lvattila@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium

Nyíregyházi Egyetem

Nyíregyházi Egyetem

8

Felk. és
versenyeztetés

Szent Imre Katólikus Gimnázium

Debrecen-Nyíregyházi
Egyházközösség

Szent Imre Katólikus
Gimnázium

6

Felk. és
versenyeztetés

Westsik Vilmos Élelmiszr Ipari Szakképző
Iskola

Földművelésügyi Minisztérium

Földművelésügyi
Minisztérium

15

Felk. és
versenyeztetés

Nyíregyháza Városi Stadion

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

NYÍRVV Kft

1

Felkészülés

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):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0,8 MFt

Állami támogatás

0 MFt

1 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

6 MFt

1 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

89 MFt

81 MFt

50 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

95 MFt

84 MFt

51,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

11 MFt

12 MFt

15 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

1 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

6 MFt

9 MFt

5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

94 MFt

28 MFt

25 MFt

Összesen

111 MFt

50 MFt

47 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

6 MFt

25 MFt

24 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

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

1 336 623 Ft

26 732 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

9 152 196 Ft

183 044 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

8 350 993 Ft

167 020 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

36 421 788 Ft

728 436 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-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, Westsik
Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola, a Szent Imre Katolikus Gimnázium és a Városi Stadion. Az intézmények tornatermeinek használatát az iskola fenntartói és
az egyesületünk között meglévő kiváló együttműködés biztosítja térítés mentesen illetve bérleti szerződés alapján. Az együttműködések során pályáztunk az
intézmények tornatermének felújítására a 2013/14, 2014615 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.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az Utánpótlás csapataink képzésére és versenyeztetésére használt Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium továbbá a Westsik Vilmos Élelmiszeripari
Szakképző Iskola tornatermének parketta borítás karbantartását tervezzük a 2017/18 TAO sportfejlesztési program végrehajtása során. A termekben lévő parketta
borítás a páratartalom változási miatt kialakult száradás következtében a parketta elemek eltávolodtak egymástól. A balesetek és a parketta borítás megóvása
érdekében a teljes felület csiszolására, tömörítésére - hézagok eltüntetése - és újra lakkozása vált szükségessé. A tervezett karbantartási munkák elvégzésére 2018ban a tavaszi szünetben kerülne sor, tekintettel arra, hogy a támogatási összeg lehívása feltehetően 2018 év elején valósul meg.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportszervezet a sportfejlesztési tervét a 2017/18 évre nyújtja be. A program a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően négy negyedévre lett
felosztva. Az egyesületben tevékenykedő sport szakemberek 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 programunk végrehajtásához szükséges költségek kifizetése annak szükségességének
arányában történik.

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 Nyíregyháza
Megyei Jogú Városban működő kosárlabda sportszervezetek együttműködési megállapodást írtak alá a sportág fejlesztése és racionális működése érdekében. Az
együttműködési megállapodásban megfogalmazott célok a sportág utánpótlásában sportoló gyerekek tehetséggondozása mellett kiemelt feladat a csúcson lévő
NB1A-ban szereplő Blue Sharks csapatába történő integrálás, ami a saját nevelésű játékosok minél nagyobb számú megjelenését biztosítják. Azok akik a keret
korlátai miatt nem érnek el a legfelsőbb szintre az NB2-ben szereplő Sunshine-NYIKSE csapatának utánpótlásába kerülhetnek. Sportszervezetünk a megállapodás
értelmében U14-es korosztályig versenyeztet csapatokat.

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. 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 tapasztalataink alapján nagyobb számú 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 munkahely teremtéshez, turizmushoz, az oktatás neveléshez, egészségmegőrzéshez, melyekre a támogatás
elmaradása komoly negatív befolyást jelent.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 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)

40

12

180 600 Ft

38 829 Ft

2 633 148 Ft

40

12

180 600 Ft

38 829 Ft

2 633 148 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció
megnevezése
Könyvelő

Indoklás

A törvényi szabályozók alapján a sportszervezet működése során szükséges számviteli dokumentáció rögzítése, könyvelés bevallások
elkészítése

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 296 525 Ft

13 366 Ft

26 732 Ft

1 336 623 Ft

1 336 623 Ft

2 659 880 Ft

2 673 246 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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)

Sporteszköz/sportfelszerelés

Tornaszőnyeg

db

28

10 000 Ft

280 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 8+1 személyes

db

1

12 000 000 Ft

12 000 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép

db

2

160 000 Ft

320 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Videokamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

12 800 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi
eszköz
megnevezése

Indoklás

Tornaszőnyeg

A Westsik Vilmos Élelmiszer Ipari Szakképző Iskola tornatermében a kosárlabda pálya alapvonala és a fal közötti kis távolság baleset veszélyes
ezért a fal baleset megelőzésére szolgáló borítására alkalmas tornaszőnyegek megvásárlását tervezzük a pályázatunk során

Busz 8+1
személyes

A Megyei felnőtt bajnokságban és az Utánpótlás korosztályos országos és megyei bajnokságban szereplő csapatok mérkőzésre történő
utazásának eszköze

Táblagép

A versenykiírásban előírt elektronikus jegyzőkönyvek és a csapatok versenyeztetése és felkészülése, valamint a működés során szükséges
dokumentáció elkészítéséhez szükséges

Videokamera

Az utánpótlás képzéshez használta eszköz

2017/18 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)

8 877 630 Ft

91 522 Ft

183 044 Ft

9 152 196 Ft

3 922 370 Ft

12 983 044 Ft

13 074 566 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

2017/18 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)

TEF

Eötvös József Gyakorló ÁLtalános Iskola és
Gimnázium torneterem parketta karbantartási
munkái, csiszolás, tömörítés, lakkozás, pálya
vonalazás

2018-03-29

2018-04-03

2018-04-04

4 364 641 Ft

TEF

Westsik Vilmos Élelmiszer Ipari Szakképző Iskola
torneterem parketta karbantartási munkái,
csiszolás, tömörítés, lakkozás, pálya vonalazás

2017-10-30

2017-11-03

2017-11-04

7 314 819 Ft

11 679 460 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Eötvös József Gyakorló ÁLtalános
Iskola és Gimnázium torneterem
parketta karbantartási munkái,
csiszolás, tömörítés, lakkozás,
pálya vonalazás

4400
Nyíregyháza
Ungvár sétány
12

2263/94

állami

Az edzésekre és versenyeztetésre használt
sportlétesítmény parketta borítása - a parketta elemek a pára tartalom változása miatti száradás
következtében egymástól eltávolodott. Ennek
következtében és az élettartam megóvása érdekében
szükséges a parketta borítás karbantartási munkáit
elvégezni

Westsik Vilmos Élelmiszer Ipari
Szakképző Iskola torneterem
parketta karbantartási munkái,
csiszolás, tömörítés, lakkozás,
pálya vonalazás

4400
Nyíregyháza
Semmelveis u.
15

2815/14

állami

Az edzésekre és versenyeztetésre használt
sportlétesítmény parketta borítása - a parketta elemek a pára tartalom változása miatti száradás
következtében egymástól eltávolodott. Ennek
következtében és az élettartam megóvása érdekében
szükséges a parketta borítás karbantartási munkáit
elvégezni

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

2017/18 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.

8 100 463 Ft

83 510 Ft

167 020 Ft

8 350 993 Ft

3 578 997
Ft

11 846 480 Ft

11 929 990 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

12

0

1

Megyei

U11

15

0

1

Országos

U12

15

0

1

Országos

U14

24

0

2

Országos

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

Összesen

66

0

5

2017-05-25 12:07

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása
Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése

Indoklás

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 051 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

350 000 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

6 630 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

25 895 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

39 376 000 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

A 2017/18-as bajnoki szezonban új korosztályt is versenyeztetünk. Összesen 4 korosztályban versenyző
utánpótlás csapataink képzéséhez, felkészítéséhez, versenyeztetéséhez szükséges sporteszközök,
sportfelszerelések beszerzése

Személyszállítási költségek

Az utánpótlás csapataink versenykiírás szerinti mérkőzésekre történő utazás költségei

Nevezési költségek

A felkészülés során megrendezett tornákon való részvétel díja

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

A felkészülés során tervezett nemzetközi utánpótlás torna és a bajnoki mérkőzések játékvezetői és ellenőri,
asztalszemélyzeti díja

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

A felkészülés és versenyeztetés során használt sportlétesítmények bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

A beadott sportfejlesztési program során a bajnoki mérkőzésekhez a felkészülési tornákhoz és a tervezett
edzőtáborhoz tartozó szállás és étkezés költségei

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai

A sportszervezetben az utánpótlás csapatok felkészítésével, versenyeztetésével, a megfelelő szervezési
feladatokkal és az adminisztrációval foglalkozó sport szakemberek díjazása

2017/18 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)

35 329 135 Ft

364 218 Ft

728 436 Ft

36 421 788 Ft

4 046 865 Ft

40 104 436 Ft

40 468 654 Ft

2017-05-25 12:07
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Általános Képzés
2017/18 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

2017/18 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

2017-05-25 12:07
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Szakképzés
2017/18 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

2017/18 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
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

Indoklás

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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

2017-05-25 12:07

13 / 27

be/SFP-09013/2017/MKOSZ
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

26 732 Ft

26 732 Ft

13 366 Ft

40 098 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

183 044 Ft

183 044 Ft

91 522 Ft

274 566 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

167 020 Ft

167 020 Ft

83 510 Ft

250 530 Ft

Utánpótlás-nevelés

728 436 Ft

728 436 Ft

364 218 Ft

1 092 654 Ft

Összesen

1 105 232 Ft

1 657 848 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program előkészítése, megalkotásában tanácsadás. Az elfogadott program lebonyolításának, végrehajtásának
koordinálása. A végrehajtást követő elszámolás felügyelete, az elszámolás dokumentációjának elkészítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítése, megalkotásában tanácsadás. Az elfogadott program lebonyolításának, végrehajtásának
koordinálása. A végrehajtást követő elszámolás felügyelete, az elszámolás dokumentációjának elkészítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítése, megalkotásában tanácsadás. Az elfogadott program lebonyolításának, végrehajtásának
koordinálása. A végrehajtást követő elszámolás felügyelete, az elszámolás dokumentációjának elkészítése.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program előkészítése, megalkotásában tanácsadás. Az elfogadott program lebonyolításának, végrehajtásának
koordinálása. A végrehajtást követő elszámolás felügyelete, az elszámolás dokumentációjának elkészítése.

2017-05-25 12:07

14 / 27

be/SFP-09013/2017/MKOSZ
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, 2017. 05. 25.

2017-05-25 12:07
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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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. 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;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);
13. 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;
14. 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;
15. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig 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.
16. 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;
17. 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;
18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
20. 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, 2017. 05. 25.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Makrai László (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Nyíregyházi Kosárlabda Klub (kedvezményezett
neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Nyíregyházi Kosárlabda Klub (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Nyíregyháza, 2017. 05. 25.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Makrai László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Nyíregyháza, 2017. 05. 25.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával
– tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,
valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Nyíregyháza, 2017. 05. 25.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata 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:
2017-04-16 08:17:45
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:
2017-04-16 08:18:18
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-16 08:18:40
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 15:01:33
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 09:54:21

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 09:54:29

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 09:54:41

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-05-25 12:06:25
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:40:18
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:39:23
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 20:59:36
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:42:12
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:42:25
Feltöltés / Megtekintés

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 22:26:22
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 23:09:52
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 23:11:25
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 23:10:59
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 23:11:57
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 23:12:21

Kelt: Nyíregyháza, 2017. 05. 25.

2017-05-25 12:07
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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%
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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

1 296 525 Ft

13 366 Ft

26 732 Ft

1 336 623 Ft

1 336 623 Ft

2 659 880 Ft

2 673 246 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

16 978 093 Ft

175 032 Ft

350 064 Ft

17 503 189 Ft

7 501 367 Ft

24 829 524 Ft

25 004 556 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 877 630 Ft

91 522 Ft

183 044 Ft

9 152 196 Ft

3 922 370 Ft

12 983 044 Ft

13 074 566 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

8 100 463 Ft

83 510 Ft

167 020 Ft

8 350 993 Ft

3 578 997 Ft

11 846 480 Ft

11 929 990 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

35 329 135 Ft

364 218 Ft

728 436 Ft

36 421 788 Ft

4 046 865 Ft

40 104 436 Ft

40 468 654 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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

53 603 753 Ft

552 616 Ft

1 105 232 Ft

55 261 601 Ft

12 884 855 Ft

67 593 840 Ft

68 146 456 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-05-25 12:07

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (46 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_nyilatkozat_nykk_1718_1493193261.pdf (Szerkesztés alatt, 147 Kb, 2017-04-26 09:54:21)
34ef2c5c5dbd5542912eaf3168bb334babd5d72aa2a8f0bd9055d4371bc796ca
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)
alairasicimpeldany_1492323498.pdf (Szerkesztés alatt, 358 Kb, 2017-04-16 08:18:18)
1bcc8cb892deb9d2e63e5f4fc73bf1710a7303773958663414f1ced775bee410
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
termelhetobeveteliforrasokeotvos_1492722730.pdf (Szerkesztés alatt, 83 Kb, 2017-04-20 23:12:10)
e328b065453efa8651bcc72e6b025539a6072b4ca828295b015ca00d039caeab
termelhetobeveteliforrasokwestsi_1492722741.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2017-04-20 23:12:21)
d7345635f73126858ca76cc669744aba4c33faecaa853f1bbf45e9b22745e332
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
beruhazasfinanaszirozasiterveeot_1492722616.pdf (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2017-04-20 23:10:16)
381cae9e9d5222a9137eb7b880da65649bfa3ec50f08c2d56723df36f8ef3d4c
beruhazasfinanaszirozasitervewes_1492722627.pdf (Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2017-04-20 23:10:27)
6806cfdd5aac423ce03afbebe50dd2a6bd204000808916cd8d95a8b23c5aecd1
oneronyilatkozat_eotvos_1492722675.pdf (Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2017-04-20 23:11:15)
ad5e088c8e152a285cf6076f9ce4d581949056d2f147483244a275c7630274d0
oneronyilatkozat_westsik_1492722685.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-04-20 23:11:25)
1a1e281715ba046d981380563b56581756ab3418c34a861997e1262c4e9d7d6c
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositasimodvarhatokihasznal_1492722705.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-04-20 23:11:45)
811b128209f32ef63361407c8dff5f473eaa47cf2f5c84de104df136d41474fa
hasznositasimodvarhatokihasznal_1492722717.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2017-04-20 23:11:57)
55d985c877149456490ff31f2da185d8b3534944accd58fe2b4ac734dbb1ec97
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
beruhazasfenntartasahozszukseges_1492722649.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-04-20 23:10:49)
0cb1fe5ea2ee9f0793b37e97897d6ab51c579128547e8012d225f71ab5b00b1d
beruhazasfenntartasahozszukseges_1492722659.pdf (Szerkesztés alatt, 83 Kb, 2017-04-20 23:10:59)
756ace928117a5b27a8a91bd642b31ec02617166768b408e7d5a8cf124fd6671
Egyéb dokumentumok
nyilatkozatarrolhogyaberuhazas_1495706776.pdf (Kér. kieg. szerk., 29 Kb, 2017-05-25 12:06:16)
8e6d7494cddafc5cddb0203f54f6b520c31768a8491196bd96918ecf8861015d
nyilatkozatarrolhogyaparkettaf_1495706785.pdf (Kér. kieg. szerk., 75 Kb, 2017-05-25 12:06:25)
db51cbc55183ede683aff5c028e901150c8e3de7874e25fd0fe6fae26619914a
mercedesvito-1_1492717620.pdf (Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2017-04-20 21:47:00)
36d28680e39c5ab6527d8f3413da6e50a79182db548d020559ba2d342b32a4b5
mercedesvito-_1492717625.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2017-04-20 21:47:05) fdb82c3e0f6fe256e7db70642c827608885e0b531bf8cfecb07a644aaf4ecbc4
tablagep_1492717629.pdf (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2017-04-20 21:47:09) fd9d19706e1f63e982d6553f76db8e4ccadc10b96a1d1fbd033c091195e9e5e5
videokamera_1492717943.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2017-04-20 21:52:23) 034366f0032aa458ec86901f3691d70c938ad17d811f9c39139483f18adc2ea1
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_nykk_1718_1493193269.pdf (Szerkesztés alatt, 456 Kb, 2017-04-26 09:54:29)
dce35cb4652590fc92cc4a9c66783ab5d37fed34a8fd396998d0a9e7147c1b59
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
nykk_birosagi_vegzes_170405_1492323465.pdf (Szerkesztés alatt, 385 Kb, 2017-04-16 08:17:45)
781d8c000594175cf374fd7be1e61ebe0147534d515fee1e64c6091c363b851f
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
nykk_tao_igazgatasi_dij_1718_1493211693.pdf (Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2017-04-26 15:01:33)
2f8d863a0e2c6261e75d7b5fcc1b5ff71b5b6f1bafb13c9c6ea2622b4d0afdaa
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nykk_adoigazolas_170406_1492323520.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-16 08:18:40)
a7862a1837cd7b469fdc46e9ddb7ae9f9f2ffd55df72bbdcb7b4f4dbfa21612d
2. számú nyilatkozat
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Aláírandó nyilatkozat letöltése
2.sz_nyilatkozat_nykk_1718_1493193281.pdf (Szerkesztés alatt, 468 Kb, 2017-04-26 09:54:41)
0675cb061bb43467c7ee5048e3791cbaa21879be8619c55636e5f86f2379d543
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
erdemi_dontes_nem_epitesi_engedely__1493370791.pdf (Szerkesztés alatt, 592 Kb, 2017-04-28 11:13:11)
890b4562ee8377852941ed50fd347569c709d4d156ddb2db95793bebbe6ee2c4
erdemi_dontes_nem_epitesi_engedely__1493710945.pdf (Szerkesztés alatt, 591 Kb, 2017-05-02 09:42:25)
00b12fe73854128316409a903ff3dd4351d21e20fcef5fd8569ef16b6bc7c254
Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 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
erdemi_dontes_nem_epitesi_engedely__1493370781.pdf (Szerkesztés alatt, 592 Kb, 2017-04-28 11:13:01)
890b4562ee8377852941ed50fd347569c709d4d156ddb2db95793bebbe6ee2c4
erdemi_dontes_nem_epitesi_engedely__1493710932.pdf (Szerkesztés alatt, 591 Kb, 2017-05-02 09:42:12)
00b12fe73854128316409a903ff3dd4351d21e20fcef5fd8569ef16b6bc7c254
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
egyuttmukodesimegallapodasberuhaz_1493202271.pdf (Szerkesztés alatt, 918 Kb, 2017-04-26 12:24:31)
b49929906edf07b2b6aa59607ccc61ca52a906e800d1e0ec5677dba968d8377e
elozeteshozzajarulasberuhazashoz_1493710747.pdf (Szerkesztés alatt, 207 Kb, 2017-05-02 09:39:07)
dc2a1191e1d48ac929960dfe59eae69bdefc04eb4d4c74c9989d6fa296fb8ea0
hasznositasimegallapodaseotvos-ny_1493710763.pdf (Szerkesztés alatt, 770 Kb, 2017-05-02 09:39:23)
74d17c4363ce00c6d12d2c582deb7765a7b164fcb692602757db02a8dfd39faa
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdoni_lap_eotvos_170412_1492714721.pdf (Szerkesztés alatt, 327 Kb, 2017-04-20 20:58:41)
a49283c249fee853446ad10b49dceb7d15022c0dad693bc107b070f1006c7cd2
tulajdoni_lap_westsik_170412_1492714776.pdf (Szerkesztés alatt, 311 Kb, 2017-04-20 20:59:36)
0bfdbc179aa798c8e208f5416012c2087cc112a9d0c4375c9d8091ad79bbd8cc
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
elozeteshozzajarulasberuhazashoz_1493202305.pdf (Szerkesztés alatt, 207 Kb, 2017-04-26 12:25:05)
a84e961a64bfefd5c2765174a56b032d5449f2716e6408c27751df30a23e7c99
elozeteshozzajarulasberuhazashoz_1493710818.pdf (Szerkesztés alatt, 207 Kb, 2017-05-02 09:40:18)
dc2a1191e1d48ac929960dfe59eae69bdefc04eb4d4c74c9989d6fa296fb8ea0
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
mercedesvito-1_1492716939.pdf (Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2017-04-20 21:35:39)
36d28680e39c5ab6527d8f3413da6e50a79182db548d020559ba2d342b32a4b5
mercedesvito-_1492716944.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2017-04-20 21:35:44) fdb82c3e0f6fe256e7db70642c827608885e0b531bf8cfecb07a644aaf4ecbc4
tablagep_1492717589.pdf (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2017-04-20 21:46:29) fd9d19706e1f63e982d6553f76db8e4ccadc10b96a1d1fbd033c091195e9e5e5
videokamera_1492717960.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2017-04-20 21:52:40) 034366f0032aa458ec86901f3691d70c938ad17d811f9c39139483f18adc2ea1
parkettacsiszolaslakkozasfalfe_1492719971.pdf (Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2017-04-20 22:26:11)
4e33d4ff6b06f778897566785234b81c87a6b949ae5a35f02b433c145b27af0c
parkettacsiszolaslakkozasfalfe_1492719982.pdf (Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2017-04-20 22:26:22)
a32787605fd7efc228df823bd24af28007c4f34299193010080d8737190b4d46
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
mercedesvito-1_1492716910.pdf (Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2017-04-20 21:35:10)
36d28680e39c5ab6527d8f3413da6e50a79182db548d020559ba2d342b32a4b5
mercedesvito-_1492716915.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2017-04-20 21:35:15) fdb82c3e0f6fe256e7db70642c827608885e0b531bf8cfecb07a644aaf4ecbc4
tablagep_1492717601.pdf (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2017-04-20 21:46:41) fd9d19706e1f63e982d6553f76db8e4ccadc10b96a1d1fbd033c091195e9e5e5
videokamera_1492717981.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2017-04-20 21:53:01) 034366f0032aa458ec86901f3691d70c938ad17d811f9c39139483f18adc2ea1
westsikparkettakorszerusitesmusz_1492722574.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2017-04-20 23:09:34)
cdb13c75dd5709c6cea570d0a323deff2fa281a44f23d5424ebc41b78ddc1fbe
eotvosparkettafelujitasmuszakit_1492722592.pdf (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2017-04-20 23:09:52)
4e1fa74bd523543fb92993653d1fb9a62114542aade795531e5fe9e248031169
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