
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 

MKOSZ versenyrendszerében indul-e?  Nem releváns

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 Kiegészítő sportfejlesztési támogatás, Tualjdonosi támogatás

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:

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

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

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Makrai László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 407 63 94  E-mail cím  makrai@nykk.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Leányvári Attila +36 70 369 82 01 lvattila@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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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

Nyíregyházi Egyetem Kosrálabda Csarnok EMMI EMMI 8 Felkészülés

Nyíregyházi Egyetem Atlétikai csarnok, kondicionáló
terem, atlétikai pálya

EMMI EMMI 2 Felkészülés

NYSC Sipkai Barna Szakgimnázium Nyíregyháza MJV Nyírségi Szakképzési
Centrum

5 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 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2017 2018 2019

Önkormányzati támogatás 0,15 MFt 0,15 MFt 0,4 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 12 MFt 8 MFt 9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 56 MFt 60 MFt 550 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 5 MFt 78 MFt

Összesen 68,15 MFt 73,15 MFt 637,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2017 2018 2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 10 MFt 37 MFt 40 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 3 MFt 3 MFt 3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 10 MFt 10 MFt 350 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 59 MFt 60 MFt 35 MFt

Összesen 82 MFt 110 MFt 428 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2017 2018 2019

Utánpótlásra fordított összeg 30 MFt 30 MFt 60 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 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

554 881 488 Ft 11 097 630 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

0 Ft 0 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)

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20-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 alakulást követően rövid időn belül meghatározó szerepe lett a város, megye, kosárlabda sportéletében.
Szerepeltünk a férfi kosárlabda bajnokság NB II. osztályában, és több utánpótlás korosztályos országos bajnokságban. Egyesületünk kisebbségi tulajdonosa az NB.I.B
osztályban felnőtt férfi csapatot működtető Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.-nek. A TAO törvény által megteremtett lehetőséggel élve, egyesületünk a 2011/12 bajnoki
évtől kezdve részt vesz az MKOSZ sportfejlesztési stratégiájának végrehajtásában. Jelenleg öt korosztályban működnek csapataink, ebből négy országos
bajnokságban indult. Bázisiskolánk a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium városunk legnagyobb iskolája, az ide járó gyerekek adják az
utánpótlás létszámunk nagy részét, más városi intézményből csak korlátozott számban tudunk utánpótlás korú gyerekeket toborozni. Az egy iskolára alapozott
működésünk miatt, tervezzük a Kosárpalánta program elindítását. Kiemelten kezeljük bázis iskolánk Diák Olimpiai részvételét. Felnőtt férfi csapatunk az idei megyei
bajnokságban a második helyen végzett. Az utánpótlás csapataink edzéseinek helyszíne a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Általános Iskola 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A Kosárpalánta Programba sikerült két más iskolát is bevonnunk az 2018/2019 szezonban. Az egyik a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium,
amely bázisiskolánk szomszédjában van helyileg. A másik sikeresen utánpótlás nevelési tevékenységünkbe bevont iskola a HIT Gyülekezete által tulajdonolt és
működtetett Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola. Mivel ez az iskola helyileg messze van eddigi bázisiskolánktól, annak
tulajdonosával és vezetésével közösen elhatároztuk, hogy az egyesületünk új bázisiskolája lesz. Az iskola felmenői rendszerében szeretnénk a helyi testnevelőkkel és
edzőinkkel egy a 8 éves kortól a Kosárpalánta korosztálytól, a 16 éves korosztályig felépített utánpótlás rendszert létrehozni. Ennek a tervnek a megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges az oktatási intézményben az idei sportfejlesztési programunk keretén belül felépíteni egy 50x26 méter alapterületű minden szükséges
sporteszközzel és kiszolgáló helyiséggel felszerelt és rendelkező tornacsarnokot, tekintettel arra, hogy az iskola nem rendelkezik tornateremmel. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A sportfejlesztési tervet a 2019/20. évi pályázati időszakra nyújtja be. A program négy negyedévre került felosztásra. Sportszakembereink a pontos szakmai terv
elkészítése után, a megvalósítására szükséges források biztosításával hajtják végre a programot. Folyamatosan biztosítjuk a tárgyi és létesítmény feltételeket.
Korosztályos csapataink felkészítése, bajnoki mérkőzéseken való szereplése a program alatt egyenletesen történik. Az új gyerekek toborzása a pályázati időszakban a
Kosárpalánta programban való részvétel mellet, az előkészítő csoportba az időszak első részében történik. A személyi jellegű kiadások - bérek, megbízási díjak - a
projekt időtartama alatt folyamatosak. Folyamatosan biztosítjuk a felkészítéshez és a versenyeztetéshez szükséges infrastruktúrát, edzőtáboroztatást és annak
költségeit. A szükséges sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése az időszak első felében történik. A TAO források megérkezéséig a költségeket önerőből
finanszírozzuk. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Az MKOSZ által meghirdetett sportágfejlesztési stratégiát és annak rövid távú esetleges kiegészítéseit figyelembe véve készítjük és készítettük el sportfejlesztési
programjainkat. Korában működtetett utánpótlás korú csapataink számát megtartva a 2017/18. pályázati évben sikerült azok számát és versenyzőink számát is növelni.
A 2018/2019. évben már U16 korosztályú fiú csapatunkat is nevezzük az országos bajnoki rendszerbe. A korábbi programjainkban leírt tömegesítés mellett egyre
jobban előtérbe helyezzük a minőségi képzést, amihez jó alapot nyújt a városban működő kosárlabda sportszervezetek közötti megállapodás. Ennek megfelelően U16
korosztályú csapatunkból többen kerülnek majd át a pályázati időszak után Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. akreditálás alatt álló akadémiai utánpótlás
rendszerébe. Két előkészítő csoportunkat benevezzük a Kosárpalánta versenyrendszerbe. Az általunk rendezett nemzetközi szintű Eötvös Kupa színvonala is évről
évre emelkedik a kiváló külföldi, a határon túli magyar diaszpóra városaiból érkező - szerb, szlovák, román - és a magyarországi utánpótlás neveléssel kiemelkedően
foglalkozó sportszervezetek, akadémiai csapatok meghívásával. 

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 lehetséges társadalmi hatásai: a sport egyik fő jellemzője az egészséges testi és lelki fejlődés biztosítása, a prevenció és a mentálhigiéné
fejlesztése. A hasznosan, a célok érdekében jól lebonyolított sportfejlesztési program segítségre van a nevelési folyamat alatt az egészséges életmódra kialakításában,
a fizikai képességek fejlesztésében és az erkölcsi és akarati tulajdonságok megerősítésében. Az egyesületünk aktív közösségi életet kínál különböző sport ( streetball,
teke, foci) és egyéb programokon (külföldi edzőtáborok) keresztül, mely során más országok kultúráját és szokásait is megismerhetik a sportolóink. Társadalmi
kockázatok: Szükséges figyelni a sportfejlesztési programunk végrehajtása során arra, hogy a hibás stratégiai döntések veszélyeztethetik a program eredményes
lebonyolítását, ami az abban részt vevő gyerekek további fejlődésére lehet kihatással. Sporttól való eltávolodás, egészségtelen életmód folytatása. Szükséges a
gyerekek, a fiatal sportolók mentális felkészítésére, támogatására figyelni a megfelelő értékrend és magatartási normák kialakulása érdekében.
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Személyi jellegű ráfordítások

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes személyi 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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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2019/20 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)

0 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2019/20 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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!

 Előző SFP folytatása?

2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Projektelem
elnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete és
vége (év,

hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

Új építési
beruházás

Tornaterem - ép. villamossági költségek Bethlen Gábor
Gimnázium,
Általános Iskola,
Óvoda és
Alapfokú
Művészeti Iskola
tornaterem építés

2019-07-01
2020-06-30

2020-06-30 68 450 045 Ft

Új építési
beruházás

Tornaterem - építészeti költség Bethlen Gábor
Gimnázium,
Általános Iskola,
Óvoda és
Alapfokú
Művészeti Iskola
tornaterem építés

2019-07-01
2020-06-30

2020-06-30 399 466 825 Ft

Új építési
beruházás

Tornaterem - statikai költségek Bethlen Gábor
Gimnázium,
Általános Iskola,
Óvoda és
Alapfokú
Művészeti Iskola
tornaterem építés

2019-07-01
2020-06-30

2020-06-30 93 705 746 Ft

Új építési
beruházás

Tornaterem-ép. gépészeti költségek Bethlen Gábor
Gimnázium,
Általános Iskola,
Óvoda és
Alapfokú
Művészeti Iskola
tornaterem építés

2019-07-01
2020-06-30

2020-06-30 184 496 399 Ft

Új építési
beruházás

Műszaki ellenőrzés Bethlen Gábor
Gimnázium,
Általános Iskola,
Óvoda és
Alapfokú
Művészeti Iskola
tornaterem építés

2019-07-01
2020-06-30

2020-06-30 7 461 190 Ft

Ingatlanhoz
fűződő
beruházás

Kivitelezési pályáztatási eljárás költségei Bethlen Gábor
Gimnázium,
Általános Iskola,
Óvoda és
Alapfokú
Művészeti Iskola
tornaterem építés

2019-07-01
2020-06-30

2020-06-30 7 461 190 Ft

Ingatlanhoz
fűződő
beruházás

Projektmenedzsment költségek Bethlen Gábor
Gimnázium,
Általános Iskola,
Óvoda és
Alapfokú
Művészeti Iskola
tornaterem építés

2019-07-01
2020-06-30

2020-06-30 15 000 000 Ft

776 041 395 Ft
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2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Projektelem elnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Új építési beruházás
Tornaterem - ép. villamossági
költségek
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

4400
Nyíregyháza
Gomba utca
7

28161/10 egyéb A sportszervezetünk utánpótlás bázisának szélesítése
és a minőségi képzés érdekében a jelenlegi bázis
iskoláján kívül sikeres megállapodást kötött a Bethlen
Gábor iskolával, így egy másik utánpótlás bázis
felépítését kezdte meg a 2018/2019 évben. A minőségi
képzés és a csapatok számának növelése érdekében
szükség van a tervezett beruházás során megépülő
tornateremre. Az iskola jelenleg nem rendelkezik fedett
sportlétesítménnyel, ezért indokolt a tervezett beruházás
végrehajtása

Új építési beruházás
Tornaterem - építészeti költség
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

4400
Nyíregyháza
Gomba utca
7

28161/10 egyéb A sportszervezetünk utánpótlás bázisának szélesítése
és a minőségi képzés érdekében a jelenlegi bázis
iskoláján kívül sikeres megállapodást kötött a Bethlen
Gábor iskolával, így egy másik utánpótlás bázis
felépítését kezdte meg a 2018/2019 évben. A minőségi
képzés és a csapatok számának növelése érdekében
szükség van a tervezett beruházás során megépülő
tornateremre. Az iskola jelenleg nem rendelkezik fedett
sportlétesítménnyel, ezért indokolt a tervezett beruházás
végrehajtása

Új építési beruházás
Tornaterem - statikai költségek
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

4400
Nyíregyháza
Gomba utca
7

28161/10 egyéb A sportszervezetünk utánpótlás bázisának szélesítése
és a minőségi képzés érdekében a jelenlegi bázis
iskoláján kívül sikeres megállapodást kötött a Bethlen
Gábor iskolával, így egy másik utánpótlás bázis
felépítését kezdte meg a 2018/2019 évben. A minőségi
képzés és a csapatok számának növelése érdekében
szükség van a tervezett beruházás során megépülő
tornateremre. Az iskola jelenleg nem rendelkezik fedett
sportlétesítménnyel, ezért indokolt a tervezett beruházás
végrehajtása

Új építési beruházás
Tornaterem-ép. gépészeti
költségek
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

4400
Nyíregyháza
Gomba utca
7

28161/10 egyéb A sportszervezetünk utánpótlás bázisának szélesítése
és a minőségi képzés érdekében a jelenlegi bázis
iskoláján kívül sikeres megállapodást kötött a Bethlen
Gábor iskolával, így egy másik utánpótlás bázis
felépítését kezdte meg a 2018/2019 évben. A minőségi
képzés és a csapatok számának növelése érdekében
szükség van a tervezett beruházás során megépülő
tornateremre. Az iskola jelenleg nem rendelkezik fedett
sportlétesítménnyel, ezért indokolt a tervezett beruházás
végrehajtása

Új építési beruházás
Műszaki ellenőrzés
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

4400
Nyíregyháza
Gomba utca
7

28161/10 egyéb A tervezett beruházás építési engedély köteles. A
beruházás során a műszaki ellenőr bevonása kötelező.

Ingatlanhoz fűződő beruházás
Kivitelezési pályáztatási eljárás
költségei
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

4400
Nyíregyháza
Gomba utca
7

28161/10 egyéb A közbeszerzési szakértő által kapott dokumentum
alapján a tervezett beruházás nem közbeszerzés
köteles. A jogszabály értelmében nyílt pályáztatási
eljárás lefolytatása kötelező.

Ingatlanhoz fűződő beruházás
Projektmenedzsment költségek
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

4400
Nyíregyháza
Gomba utca
7

28161/10 egyéb A beruházással kapcsolatos tevékenységek irányítása,
szervezése, a szükséges dokumentumok elkészítése, a
beruházás pénzügyi, gazdasági felügyelete

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

2019/20 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. 538 235 043 Ft 5 548 815 Ft 11 097 630 Ft 554 881 488 Ft 237 806 352
Ft

787 139 025 Ft 792 687 840 Ft
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2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás mellékletei

Projektelem elnevezés Mellékletek

Új építési beruházás
Tornaterem - ép. villamossági
költségek
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

3 tervezői árajánlat vagy szerződés (Megrendelő által jóváhagyott tervezési programra)

költségvetés

részletes, árazott költségvetés, költségvetési főösszesítővel (indikatív árajánlat, vagy tervezői költségbecslés, a készítő által
aláírva)

konszignáció

építész alaprajz

műszaki leírás

meglévő és tervezett rétegrend

teljesítmény nyilatkozat

építési engedélyezési szintű dokumentáció tervezői jogosultsággal rendelkező szakember aláírásával

meglévő és tervezett állapot alaprajz

épületenergetikai méretezés

műszaki tervek

kivitelezési és pénzügyi ütemterv/f inanszírozási terv

engedélyezési tervek

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció

sporttechnológiai kiviteli terv

gyártmányterv

felülvizsgálandó rendszer leírása (jogosult tervező aláírásával)

felülvizsgálati terv (jogosult tervező aláírásával)

helyszínrajz kerítésnyomvonal feltüntetésével műszaki leírás

rendszerterv

Új építési beruházás
Tornaterem - építészeti költség
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

3 tervezői árajánlat vagy szerződés (Megrendelő által jóváhagyott tervezési programra)

költségvetés

részletes, árazott költségvetés, költségvetési főösszesítővel (indikatív árajánlat, vagy tervezői költségbecslés, a készítő által
aláírva)

konszignáció

építész alaprajz

műszaki leírás

meglévő és tervezett rétegrend

teljesítmény nyilatkozat

építési engedélyezési szintű dokumentáció tervezői jogosultsággal rendelkező szakember aláírásával

meglévő és tervezett állapot alaprajz

épületenergetikai méretezés

műszaki tervek

kivitelezési és pénzügyi ütemterv/f inanszírozási terv

engedélyezési tervek

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció

sporttechnológiai kiviteli terv

gyártmányterv

felülvizsgálandó rendszer leírása (jogosult tervező aláírásával)

felülvizsgálati terv (jogosult tervező aláírásával)

helyszínrajz kerítésnyomvonal feltüntetésével műszaki leírás

rendszerterv

Új építési beruházás
Tornaterem - statikai költségek
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

3 tervezői árajánlat vagy szerződés (Megrendelő által jóváhagyott tervezési programra)

költségvetés

részletes, árazott költségvetés, költségvetési főösszesítővel (indikatív árajánlat, vagy tervezői költségbecslés, a készítő által
aláírva)

konszignáció

építész alaprajz

műszaki leírás

meglévő és tervezett rétegrend

teljesítmény nyilatkozat

építési engedélyezési szintű dokumentáció tervezői jogosultsággal rendelkező szakember aláírásával

meglévő és tervezett állapot alaprajz

épületenergetikai méretezés

műszaki tervek

kivitelezési és pénzügyi ütemterv/f inanszírozási terv

engedélyezési tervek

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció

sporttechnológiai kiviteli terv

gyártmányterv
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felülvizsgálandó rendszer leírása (jogosult tervező aláírásával)

felülvizsgálati terv (jogosult tervező aláírásával)

helyszínrajz kerítésnyomvonal feltüntetésével műszaki leírás

rendszerterv

Új építési beruházás
Tornaterem-ép. gépészeti
költségek
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

3 tervezői árajánlat vagy szerződés (Megrendelő által jóváhagyott tervezési programra)

költségvetés

részletes, árazott költségvetés, költségvetési főösszesítővel (indikatív árajánlat, vagy tervezői költségbecslés, a készítő által
aláírva)

konszignáció

építész alaprajz

műszaki leírás

meglévő és tervezett rétegrend

teljesítmény nyilatkozat

építési engedélyezési szintű dokumentáció tervezői jogosultsággal rendelkező szakember aláírásával

meglévő és tervezett állapot alaprajz

épületenergetikai méretezés

műszaki tervek

kivitelezési és pénzügyi ütemterv/f inanszírozási terv

engedélyezési tervek

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció

sporttechnológiai kiviteli terv

gyártmányterv

felülvizsgálandó rendszer leírása (jogosult tervező aláírásával)

felülvizsgálati terv (jogosult tervező aláírásával)

helyszínrajz kerítésnyomvonal feltüntetésével műszaki leírás

rendszerterv

Új építési beruházás
Műszaki ellenőrzés
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

3 tervezői árajánlat vagy szerződés (Megrendelő által jóváhagyott tervezési programra)

költségvetés

részletes, árazott költségvetés, költségvetési főösszesítővel (indikatív árajánlat, vagy tervezői költségbecslés, a készítő által
aláírva)

konszignáció

építész alaprajz

műszaki leírás

meglévő és tervezett rétegrend

teljesítmény nyilatkozat

építési engedélyezési szintű dokumentáció tervezői jogosultsággal rendelkező szakember aláírásával

meglévő és tervezett állapot alaprajz

épületenergetikai méretezés

műszaki tervek

kivitelezési és pénzügyi ütemterv/f inanszírozási terv

engedélyezési tervek

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció

sporttechnológiai kiviteli terv

gyártmányterv

felülvizsgálandó rendszer leírása (jogosult tervező aláírásával)

felülvizsgálati terv (jogosult tervező aláírásával)

helyszínrajz kerítésnyomvonal feltüntetésével műszaki leírás

rendszerterv

Ingatlanhoz fűződő beruházás
Kivitelezési pályáztatási eljárás
költségei
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

3 tervezői árajánlat vagy szerződés (Megrendelő által jóváhagyott tervezési programra)

költségvetés

részletes, árazott költségvetés, költségvetési főösszesítővel (indikatív árajánlat, vagy tervezői költségbecslés, a készítő által
aláírva)

konszignáció

építész alaprajz

műszaki leírás

meglévő és tervezett rétegrend

teljesítmény nyilatkozat

építési engedélyezési szintű dokumentáció tervezői jogosultsággal rendelkező szakember aláírásával

meglévő és tervezett állapot alaprajz

épületenergetikai méretezés

műszaki tervek

kivitelezési és pénzügyi ütemterv/f inanszírozási terv

engedélyezési tervek

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció

sporttechnológiai kiviteli terv
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gyártmányterv

felülvizsgálandó rendszer leírása (jogosult tervező aláírásával)

felülvizsgálati terv (jogosult tervező aláírásával)

helyszínrajz kerítésnyomvonal feltüntetésével műszaki leírás

rendszerterv

Ingatlanhoz fűződő beruházás
Projektmenedzsment költségek
Bethlen Gábor Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterem építés

3 tervezői árajánlat vagy szerződés (Megrendelő által jóváhagyott tervezési programra)

költségvetés

részletes, árazott költségvetés, költségvetési főösszesítővel (indikatív árajánlat, vagy tervezői költségbecslés, a készítő által
aláírva)

konszignáció

építész alaprajz

műszaki leírás

meglévő és tervezett rétegrend

teljesítmény nyilatkozat

építési engedélyezési szintű dokumentáció tervezői jogosultsággal rendelkező szakember aláírásával

meglévő és tervezett állapot alaprajz

épületenergetikai méretezés

műszaki tervek

kivitelezési és pénzügyi ütemterv/f inanszírozási terv

engedélyezési tervek

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció

sporttechnológiai kiviteli terv

gyártmányterv

felülvizsgálandó rendszer leírása (jogosult tervező aláírásával)

felülvizsgálati terv (jogosult tervező aláírásával)

helyszínrajz kerítésnyomvonal feltüntetésével műszaki leírás

rendszerterv
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

 csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma
2018/2019

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2019/2020)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2019/2020)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

Jelenlegi
szezon

tervadata

U9 0 0 50 4 Országos

U11 0 0 12 1 Országos

U12 0 0 14 1 Országos

U14 0 0 14 1 Országos

U16 0 0 20 1 Országos

U18 0 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 0 Nincs

Összesen 0 0 110 8
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft) Benchmarktól
eltérés vagy

külföldi
torna/edzőtábor

költség

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 0 Ft

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Tétel Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összesen Indoklás

Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Pozíció Végzettség Hónapok száma Bruttó bér Összesen Indoklás

2019/20 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Általános Képzés

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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
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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

Tárgyi utófinanszírozott 11 097 630 Ft 11 097 630 Ft 5 548 815 Ft 16 646 445 Ft

Összesen 11 097 630 Ft  16 646 445 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

• Kérelem összeállítása, menedzselése - az alábbi feladatok teljesítése: o Az előírt dokumentáció összeállításához szükséges információk
bekérése kérdéssor és szóbeli egyeztetések alapján o Közreműködés a formanyomtatvány kitöltésében; o Közreműködés a további csatolandó
dokumentumok (mellékletek) összegyűjtésében; o Közreműködés a szakmai terv elkészítésében (amennyiben szükséges); o Közreműködés a
kérelem elkészítése során felmerülő kérdések és megoldási lehetőségek tekintetében a hatáskörrel rendelkező szerveknél; o Dokumentáció
(Formanyomtatvány és kötelező mellékletek) összeállítása; o Közreműködés a megbízó által aláírt dokumentáció benyújtásában, o Szükség
szerint egyeztetés a Megbízó képviselőivel, szakembereivel, szakértőivel a dokumentáció összeállítása során felmerülő kérdésekről o
Folyamatos elektronikus kapcsolattartás a Megbízóval képviselőivel, szakembereivel, szakértőivel a pályázat koherenciája érdekében. o A
benyújtott kérelem után követése, kapcsolattartás az érintett döntéshozó és egyéb szervekkel; o Az esetleges hiánypótlás elkészítésében való
közreműködés; II. A támogatott program megvalósításával kapcsolódóan • Pozitív támogatási döntés esetén a Megbízó részvételével
közreműködés a potenciális támogatókkal való egyeztetés lefolytatásában; • Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a
támogatási igazolások beszerzésében • Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. •
Részvétel a közigazgatósági szerv által lefolytatott helyszíni ellenőrzésen (amennyiben releváns); Ill. A felhasználási program során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében • Az utógondozási szolgáltatás - amely a támogatási
szerződések megkötésétől az elszámolás benyújtásáig terjed - különösen a következő tevékenységeket foglalja magába: • Pénzügyi
elszámolás: o A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő
megfelelésének vizsgálata; o A jelen szerződés hatálya alatt együttes részvétel az ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzésein. • Aftercare
szolgáltatások: o A támogatási szerződés esetleges módosításának szakértői támogatása; o a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés;
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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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti

sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Nyíregyháza, 2020. 06. 02.
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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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 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 az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a 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 8 napon belül 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. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. 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;

17. 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.

18. 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;

19. 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;

20. 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;

21. 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;

22. 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, 2020. 06. 02. Makrai László 
elnök 

NYÍREGYHÁZI KOSÁRLABDA KLUB
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Makrai László, 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

☐ 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 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: Kiegészítő sportfejlesztési támogatás, Tualjdonosi támogatás

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja

szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet

részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében

juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is

ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4

☐ igen 
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☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6

Alulírott Makrai László, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó NYÍREGYHÁZI KOSÁRLABDA KLUB (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a
Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési
támogatásként nyújtható. 
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak: 

Ingatlan címe, helyrajzi
száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei

   

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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott
vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon
átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése .8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok

alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.

tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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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, 2020. 06. 02.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet

folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

4A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

5Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az

érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

6Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

7Lásd a 3. pont szerint!

8Lásd 5. lábjegyzet!
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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, 2020. 06. 02.

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).

Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2019/2020-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 – ide nem értve a

támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, 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, 2020. 06. 02. Makrai László 
elnök 

NYÍREGYHÁZI KOSÁRLABDA KLUB
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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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-09 09:01:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-09 09:00:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2019-07-24 14:43:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-04-25 14:47:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-24 10:38:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-24 10:39:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-24 10:39:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 26
Utolsó feltöltés:

2019-07-24 14:43:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2019-04-25 08:56:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-15 14:20:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-24 11:48:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-24 11:12:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-24 11:12:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-04-24 11:14:00

Mellékletek

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

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

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

(100 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását a
beruházáshoz.

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;

A beruházás fenntarthatósági tanulmánya, amely bemutatja a megvalósítani kívánt sportcélú létesítmény beruházás feltételeit,
körülményeit. és a működése során várható eredményeket.

Költségvetési főösszesítő

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-15 14:55:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-25 08:56:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2019-04-15 14:54:42

Költségvetési főösszesítő

Csatolja a Tao tv. 22/C. § (5) j) pontja, jb) alpontja szerinti hasznosítási megállapodást

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

Kelt: Nyíregyháza, 2020. 06. 02.
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 538 235 043 Ft 5 548 815 Ft 11 097 630 Ft 554 881 488 Ft 237 806 352 Ft 787 139 025
Ft

792 687 840 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 538 235 043 Ft 5 548 815 Ft 11 097 630 Ft 554 881 488 Ft 237 806 352 Ft 787 139 025
Ft

792 687 840 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 538 235 043 Ft 5 548 815 Ft 11 097 630 Ft 554 881 488 Ft 237 806 352 Ft 787 139 025
Ft

792 687 840 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (53 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

13422_19_afa_nyilatkozat_1556095134.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-24 10:38:54)
ae234945d798cbcbe1b3ec07d7b8d04b8f8070fdc61f2563e8d66f5f888d2175

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_1554793234.pdf (Szerkesztés alatt, 358 Kb, 2019-04-09 09:00:34)
1bcc8cb892deb9d2e63e5f4fc73bf1710a7303773958663414f1ced775bee410

Egyéb dokumentumok

arajanlat-palyazatieljaraslebo_1556269469.pdf (Szerkesztés alatt, 265 Kb, 2019-04-26 11:04:29)
cba8b069a20a0f3f3d6c9df49099558b4147288f124853bfef16290f806cdbc3

1_nyilatkozat_mobillelatokszama_1563972163.pdf (Hiánypótlás, 104 Kb, 2019-07-24 14:42:43)
9bc775076d044f37d3803ca3d4dc3bc286cf6639785c142e461ad529d21fd6de

2_nyilatkozat_utemezes_beadasarol_n_1563972164.pdf (Hiánypótlás, 117 Kb, 2019-07-24 14:42:44)
c4c79dde9dc6414bf648c51b4c4e327020487cc2aa317a003201e3445b6692fd

3_etdr_kerelem_1563972166.pdf (Hiánypótlás, 975 Kb, 2019-07-24 14:42:46) af2dbd812bbdc222a134c06cb936b55fa172b0f0a4305601f58e9ee37db83ef5

3_nyilatkozat_hasznalatbavetelieng_1563972166.pdf (Hiánypótlás, 274 Kb, 2019-07-24 14:42:46)
dafbca5f55bddc7b9841bfa04b485ad26c76e4f91d37ef963e5e38de70a0d770

3_tervezoi_nyilatkoza_hasznalatbave_1563972170.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2019-07-24 14:42:50)
bcb0263f8f2eb4e83a73c1848abffcabf46bab891c04a13a137050549e310bc9

4_elektromos_tervezoi_nyilatkozat_1563972170.pdf (Hiánypótlás, 47 Kb, 2019-07-24 14:42:50)
d67c75572268e2aac160d282817a3f05071bc633c0a45926cf50900708d7ab5e

4_nyilatkozat_kozmuvek_1563972173.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2019-07-24 14:42:53)
23eb32e2deac76890395f290c02a4c9b2acee4902e852e65ac09a4aae9d2f5d4

5_nyilatkozat_jardautpadka_1563972173.pdf (Hiánypótlás, 127 Kb, 2019-07-24 14:42:53)
e39570988a56d55004667eb2c6b07b1c464d985f4643c44ab41dcda1bb169ab2

6_nyilatkozat_kert_1563972173.pdf (Hiánypótlás, 102 Kb, 2019-07-24 14:42:53) 14e215c6f61143502b5d51b0d880a6beba85bad14deba22c724b99c3e37b965a

7_nyilatkozat_kivitelezokivalaszta_1563972174.pdf (Hiánypótlás, 118 Kb, 2019-07-24 14:42:54)
d5194427fd8830c30e0a7233ed7e3e04206a70fbd6a24cec6b02932d69df11e8

8_epiteszetikiegeszitomuszakilei_1563972175.pdf (Hiánypótlás, 415 Kb, 2019-07-24 14:42:55)
66447892aad8b4cd5794d41712c6d9ce21f152fd7c1a4427488396623c3cfe5d

8_grabosport_parquet_catalogue_2018_1563972181.pdf (Hiánypótlás, 4 Mb, 2019-07-24 14:43:01)
1abe67cfd029d32d89207e44cf92f814884e6a92f918c99b91db32a23e35d0ab

8_grapo_sport_fektetesi_tisztitasi__1563972192.pdf (Hiánypótlás, 5 Mb, 2019-07-24 14:43:12)
faa5b8fe31ab28616e9af160cf6cb6fd772ea54a92ba03b6beb381c76ef14da9

8_nyilatkozat_sportparketta_1563972192.pdf (Hiánypótlás, 126 Kb, 2019-07-24 14:43:12)
93c6b0b664cedb35f71a808fd1cccc68126356a178b18e33487ea7e83a57a244

9_nyilatkozat-mkosz_fenytechnika__1563972192.pdf (Hiánypótlás, 104 Kb, 2019-07-24 14:43:12)
5dc1934cbd3a3bafa9115b0833689474fdb2d9712026e9e03a06dc9216217e68

9_tornacsarnok_meretezes_hipak_paly_1563972195.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2019-07-24 14:43:15)
23c655c17c0ca6a4ee91aad88e45a7f046a07a95be564f47b2cb5d436c8e43fc

10_arajanlat-nyiregyhazabethlen_1563972195.pdf (Hiánypótlás, 96 Kb, 2019-07-24 14:43:15)
99d3ffbab6e59553265c25e0e55b0f66e12be0f7b66b6dfe8a08b3ae80a956b6

11_projektmenedzsmentszerzodester_1563972196.pdf (Hiánypótlás, 125 Kb, 2019-07-24 14:43:16)
328c5b2821fe96e80dc70d08d0c614e685acdc1d52fe8478493fad282f3c8ab7

11_projektmenedzsment_arajanlat_072_1563972196.pdf (Hiánypótlás, 177 Kb, 2019-07-24 14:43:16)
80015daca29c09a804ec3a4ab71fce1f7e9da215e559aca6efb2b81a7cbd55f7

1_nyilatkozat_lelato_szamarol_es_sp_1563972197.pdf (Hiánypótlás, 146 Kb, 2019-07-24 14:43:17)
48beeff652d088bd6c9c3ba80fb13881d9e66bd7e6411b924d136ac193531ef5

letesitmenykihasznaltsagiterv_1556097255.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-24 11:14:15)
2a41324e3fad37884514ef6ec996bf45d26ca821a367a1214ffb65240566801a

nyilatkozat_beruhazasfinanszirozas_1556098817.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-24 11:40:17)
5e71dc3eba356438ab3bc82a8b93c76083d7107a3997fe24f32fd968bb328d48

muszakiellenoriarajanlatart-mea_1556104019.pdf (Szerkesztés alatt, 336 Kb, 2019-04-24 13:06:59)
e32a98fcaa2589391e1c6a7345cc0cb417dc23a430cb9f72d48c2ba2f98d4e8a

arajanlat-projektmenedzsment-t_1556104039.pdf (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2019-04-24 13:07:19)
4bcda87bc8f3ba33bf0cce4c000629fef739d6a1888bd025ff8b01375e5515b2

arajanlat-muszell-tivaplanbt-2019_1556104043.pdf (Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2019-04-24 13:07:23)
cd5ff8897d7724df8edf90520552302f3569f5780c64fdcdb01a395bf4303325

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

13422_19_emmi_nyilatkozat_1556095160.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2019-04-24 10:39:20)
eca7868c9e4fae2977b0e6be88023b1a00319d0170e1636a3ff8adff92374c10

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

1.ponterdemidontes-ep.engedely_1555332863.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-15 14:54:23)
a402108ba259b935f03a75360ab0c8f8984ed34bdd09e14c0ed592a6531ec01e

1.ponthatarozatjogeroreemelese_1555332872.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-15 14:54:32)
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8fb330ecb9d076224b31201b659882a204d34ee43e0e792039afd868a1e9c305

epitesiengedelyjogutodlas_1555332872.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2019-04-15 14:54:32)
38eeea54f7e61d59d6dacbf352951fd40de39ce5dbd287cd6b489632f1dc69c5

epitesiengedely_1555332880.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-15 14:54:40) beb0db54cb455652af723681b1d19acdecd41b6e97f60d72591e7dce8a9fa07a

epitesihatosagieljigazolas_1555332882.pdf (Szerkesztés alatt, 635 Kb, 2019-04-15 14:54:42)
86274abd89e8373093d7464391ea155d71c44a886039e572c50e31f37a7ff150

A beruházás fenntarthatósági tanulmánya, amely bemutatja a megvalósítani kívánt sportcélú létesítmény beruházás feltételeit, körülményeit. és a
működése során várható eredményeket.

fenntarthatosagitanulmanybethlen_1556096278.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2019-04-24 10:57:58)
a54f39bd6431cf0a86834217a27133ae6e7f040a8f37bad2ef8b5d6a16724ebd

nyilatkozat_beruhazasfenntartasaro_1556097240.pdf (Szerkesztés alatt, 973 Kb, 2019-04-24 11:14:00)
4d5c95070e87a885529e4ffa51e9ffb08da18e62ee3d08021118f6bbb6effa43

Csatolja a Tao tv. 22/C. § (5) j) pontja, jb) alpontja szerinti hasznosítási megállapodást

megallapodas_hitgyulekezete-nykk_1556175409.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-25 08:56:49)
1245dc8a2461227ebe920dd7c48e8a0d43785c5271bedb6253a748932b498e9a

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_190403_1554793262.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-09 09:01:02)
28407345195cef90c42979321718c8e2027eaebe303f85cb28cc8ae0b1682d7c

(100 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

nykk_uf_igazgatasidijbefizetes_ba_1556196452.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2019-04-25 14:47:32)
9952406c414594d8e2d58754d9b7255d0b60378c24dbe9ea8b9e084eace6246c

sfp_igazgatasi_dij_13422_1920_nykk_1556102451.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-24 12:40:51)
2a32bb430f230004b61fb87afb9ce71d4329fcdb3896eeb8ab487113cc593bc6

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

koztart_opten_kerelem_004_13422_201_1563972237.pdf (Hiánypótlás, 75 Kb, 2019-07-24 14:43:57)
51b4015e65506d1dd72759f88ad61246d916d0753cdebe4f436780190340e5b7

koztart_opten_kerelem_002_13422_201_1556095248.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2019-04-24 10:40:48)
4c3cc6b788247c6cfc8af39fc698295f4820b8996f2d96e261e583b9bf559fd7

koztart_opten_kerelem_001_13422_201_1554540811.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2019-04-06 10:53:31)
939f22aa2fe31374fa7dace035b25421e113269b5ba4ece4446cb481c53c4ddf

koztart_opten_kerelem_001_13422_201_1554540811.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2019-04-06 10:53:31)
939f22aa2fe31374fa7dace035b25421e113269b5ba4ece4446cb481c53c4ddf

Költségvetési főösszesítő

koltsegterv_foosszesito_teljes_beru_1555332913.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-15 14:55:13)
1e35a20f0fc42a4642ad6936a758105e55f53527fcfeb8ba3a5ed178302eccc7

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

13422_19_2nyilatkozat_1556095186.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-24 10:39:46)
9b555e874e728acaa61f1a4d4162294ecbe25ce1729c8a23a4ba6869a4f574de

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

onero_igazolas_bankszamlakivonat_ra_1556175372.pdf (Szerkesztés alatt, 414 Kb, 2019-04-25 08:56:12)
9cbc1600e46c69287421a18af0e5998a25a746ee3149c2087e55d20b3af6d93d

nyilatkozat_onresz_forrasarol_nykk__1556097062.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-24 11:11:02)
2a2f1b4e11ee5ae2d44eddc261d5b4e18d663bf5b555e7df242abc00b7f769e0

nyilatkozat_beruhazasonerorol_1556097067.pdf (Szerkesztés alatt, 906 Kb, 2019-04-24 11:11:07)
599c9d60914be7b48e80e32cd91227cac6369073ce5e873413a180a5aa87bf40

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

bethlen_gabor_iskola_tullap_190405_1555330850.pdf (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2019-04-15 14:20:50)
085ccd92847394ba442fb19b6e64a6b505059a8a437539f9b2b5fddb442de5b4

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását a beruházáshoz.

nyilatkozat_beruhazastulajdonosih_1556097121.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-24 11:12:01)
49f2ca626e5ba1d155d0a04834c2b6f0830764154303b95c3607052b747c147d

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;

nyilatkozat_beruhazasjelzalogbeje_1556097136.pdf (Szerkesztés alatt, 1013 Kb, 2019-04-24 11:12:16)
0e5e6295cead570f1cfa10709867a0007b717b668fbf3f30f7f3190b4d8ded62

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
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