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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

NYIKSE

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

18210651-1-15

Bankszámlaszám

68800109-11090809-00000000

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

4481

Város

Nyíregyháza

Közterület neve

Muskotály

Közterület jellege

utca

Házszám

25/b

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

4481

Város

Nyíregyháza

Közterület neve

Muskotály

Közterület jellege

utca

Házszám

25/b

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 922 90 01

Fax

-

Honlap

www.nyikse.hu

E-mail cím

elnok@nyikse.hu

E-mail cím

elnok@nyikse.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Balogh Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 922 90 01
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Leányvári Attila

+36 70 369 82 01

lvattila@gmail.com

Balogh Balázs

+36 20 256 15 35

balogh1129@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Bánki Donát
Szakközépiskola

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nemzetgazdasági
Minisztérium

6

Felk. és
versenyeztetés

Krúdy Gyula Gimnázium

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

KLIK

6

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2000-05-08
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2000-05-08

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 MFt

Állami támogatás

0 MFt

9 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

4 MFt

3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

7 MFt

49 MFt

58 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

2 MFt

Összesen

8 MFt

62 MFt

63 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2 MFt

4 MFt

4 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1 MFt

2 MFt

Anyagköltség

1 MFt

2 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1 MFt

3 MFt

4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

49 MFt

48 MFt

Összesen

6 MFt

59 MFt

60 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

7 MFt

7 MFt

7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2017-08-16 16:07

3 / 31

be/SFPHP01-08228/2017/MKOSZ
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

2 256 853 Ft

45 137 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

12 719 765 Ft

254 395 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

54 748 498 Ft

1 094 970 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

18 127 647 Ft

362 553 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

536 485 Ft

10 730 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
Egyesületünk kosárlabda csapatai a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei felnőtt és U11 gyermek bajnokságban (Nyír-Jam) és az U18-as csapatunk a Megyei felnőtt
bajnokságban vesznek részt. Felnőtt csapatunk 19-43 év közötti sportszerető férfiakból áll akik gyermek koruk óta kosárlabdáznak és segítik támogatják a sportágat.
Csapatainkat az egyesület keretein belül üzemeltetjük. Bevételeinket tagdíjakból, a felajánlott SZJA 1%-ból és TAO támogatásból realizáljuk. Csapataink két helyen
folytatják felkészülésüket. Az egyik a Krúdy Gyula Gimnázium, a másik a Bánki Donát Műszaki Szakközép Iskolában. A létesítmények régi építésűek, de
parkettázottak, öltözőik, palánkjaik, a pályák mérete, felfestésük alkalmasak az edzések, mérkőzések lebonyolítására. A TAO támogatásnak köszönhetően az elmúlt
évben felújítottuk a Bánki Donát Szakközép Iskola tornacsarnokát, öltözőit, illetve az udvaron létesítettünk 4 db gumiborítású streetball pályát. A felnőtt és utánpótlás
csapatunk működése zavartalan. Nagy figyelmet szentelünk a felkészülés és versenyeztetés körülményeinek minőségére, valamint a gyerekek képzésének
folyamatosságára.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk szeretné népszerűsíteni a B33-as Bajnokságot, illetve minél több lehetőséget biztosítani arra, hogy bárki jó körülmények között kosárlabdázhasson a
szabadban. Ennek érdekében ebben a TAO évben a Bánki Donát Műszaki Szakközép Iskolában az udvaron található kézilabda pálya korszerű, gumi borítású
streetball pályává változott, ahol terveben van többi nyíregyházi kosárlabda egyesülettel összefogva egy nyári több helyszínes streetball bajnokság indítása. Ezért a
2017/18 Tao évben szándékunkban áll a pályához kapcsolódó lelátót is felújítani, hogy a nézők megfelelő körülmények között nézhesség a mérkőzéseket, és
szúrkolhassanak csapataiknak. A streetball pálya széleskörű kihasználása érdekében szeretnénk korszerű világítást telepíteni a streetball pályára. A tavaly felújított
Bánki Donát Műszaki Szakközép Iskola tornatermében található lelátó felújítását is tervezzük, mivel egyre több néző látogat ki a felnőtt NB2-es és utánpótlás
mérközésekre, szeretnénk a nézők kényelme érdekében ezt is korszerűsíteni. Ebben az évben például országos diákolimpiai döntő helyszíne is volt a bázis
tornatermünk. Az NB2-es csapatunk idei helyezéséből kiindúlva a közeljövőben tervezzük a felsőbb osztályba kerülést, ezért az NB1B, illetve NB1C szintnek eleget
téve, biztonsági kamerákat szeretnénk felhelyezni a tavaly felújítított termünkben.v

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete sportfejlesztési programját a 2017/2018. évi bajnoki szezonra nyújtja be. A projekt a hatályos
törvényi rendelkezéseknek megfelelően négy negyed évre van felosztva. A fejlesztési programban leírtak megvalósításában jelentősebb időszakok a 2017. 4.
negyedév és a 2018. év 1. és 2. negyedéve. A kiemelt időszakokban kívánjuk elsősorban megvalósítani a tárgyi eszköz beszerzéseket és a sportfelszerelések
megvásárlását is erre az időszakra tervezzük. Erre az időszakra esnek a sportszakmai program fontosabb eseményei, és a bajnoki szereplés. A projekt záró
szakaszában annak összefoglalását, és a program további folytatásának előkészületeit tervezzük. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése:2017.07.01-2018.06.30.
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: 2017.07.01-2018.06.30. Személyszállítási költségek: 2017.07.01-2018.06.30. Nevezési költségek: 2017.07.01-2018.06.30.
Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 2017.07.01-2018.06.30. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2017.07.01-2018.06.30.
Felkészítéssel,edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége: 2017.07.01-2018.06.30. A programban résztvevő sport
szakemberek személyi jellegű ráfordításai:2017.07.01-2018.06.30. A tervezett beruházás előkészítése, tervezése,2017.07.01-2018.06.30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Megyei felnőtt csapatunk több éve aktív szereplője a megyei kosárlabda életnek. Az utánpótlás korú játékosok igazolása a megyei felnőtt csapatba, megoldja a
továbbversenyeztetést, a középiskola után. Az egyesület tagjai korábban is versenyszerűen kosárlabdáztak, mai napig sportvezetőként, játékosként, játékvezetőként
aktív közreműködői e sportágnak. Szeretnénk ha megyei felnőtt csapatunkat jó működési szinten tartva biztosítani tudnánk a felnőtt korú,amatőr kosárlabdázók
versenyeztetését, edzését, illetve azon 18-20 év közötti fiatalok bajnoki rendszerben történő sportolását akik nem tudnak első osztályú csapatoknál elhelyezkedni, de
még nem szeretnék befejezni kosárlabda pályafutásukat. (U18 csapatunk kétszer is regionális döntőt játszott) Egyesületünk elkötelezett tagjai tavaly úgy gondolták,
hogy egy sikeres megyei felnőtt csapat mellett elkezdődhet sportszervezetünknél az aktív utánpótlásképzés. Sikeresen elindítottunk 1 előkészítő, 1 U12-es, 1 U18-as
as csapatot. A 17/18-as évadra tervezünk egy U16-os csapat elindítását, mely a városban kosárlabda sportágban működő sportszervezetek együttműködési
megállapodásában lefektetett stratégiai célok eredménye. Az utánpótlás nevelés elindításával teljesült az egyesület azon célja is, hogy a felnőtt játékosok egészséges
életmódra nevelése, az egészség megőrzése mellett a gyermekekkel is megszerettessük a kosárlabda játékot és biztosítsuk számukra a megfelelő szakembert,
képzésük feltételeit, és már kezdetektől a versenyeztetést. Ezért is szerepeltettük őket a megyei utánpótlás bajnokságban (Nyír-Jam). Továbbra is célunk az
utánpótlás nevelésben a magasabb szintű sportági képzés és versenyeztetési lehetőség biztosítása, a gyermekek beillesztése egy magasabb szintű edzés- és
versenyeztetési rendszerbe, a sportolói életforma kialakítása. Szeretnénk a következő szezonban is biztosítani a felnőtt és utánpótlás csapataink képzését,
versenyeztetését, utaztatását, az ehhez szükséges infrastruktúrát, anyagi feltételt. Amennyiben lehetőség nyílik rá, úgy utánpótlás korúak létszámát is tervezzük
megemelni, számukra komolyabb felkészülést nyújtani edzőtáborral, növekedésüket segítő vitaminokkal. A felnőtt csapatunknak idén csak az utazási, versenyeztetési
költségét fedeznénk támogatásból a többit saját tagdíjainkból biztosítjuk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Megyei felnőtt bajnokságban szereplő U18-as korosztályos UP csapatunk versenyeztetése a nagyon színvonalas megyei felnőtt bajnokságban lehetőséget ad arra,
hogy az élvonalban (NB-s bajnokságok) már szerepelni nem tudó vagy nem akaró, 18 éves fiatalok is folyamatosan játék és versenyzési lehetőséghez jussanak,
illetve a korábban magasabb szintű bajnokságban szereplő felnőtt játékosok is edzés és játéklehetőséghez jussanak. Ezáltal biztosítva egészségük megőrzését, az
egészséges életvitelt. Akik egyesületünk tagjai, felnőtt csapatunk játékosai, azok szoros kapcsolatban vannak a sportággal. Közreműködőként, segítőként,
szponzorként tovább segítik a megyei kosárlabda életet. Az utánpótlás nevelés egyik feladata a széles tömegbázis kiépítése, ami biztosítja a tehetségkiválasztást a
sportág népszerűségét. Ezért fontos, hogy az utánpótlás csapat számát és azok létszámát növeljük. Minél több fiatal szereti meg és űzi a kosárlabdát, a
későbbiekben annyival többen is játsszák majd magasabb szinten, vagy támogatják anyagilag, esetleg munkájukkal segítik ezt a sportágat. Az egyesület az
utánpótlás korú játékosainak számát növelve, azok képzését biztosítva bővíti a megyei utánpótlás csapatok számát. Az amatőr felnőtt bajnokságban és országos
utánpótlás bajnoki rendszerben történő versenyeztetés jelentősége sportszakmai szempontból, valamint társadalmilag és gazdaságilag vitathatatlan.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Pénzügyi asszisztens

Középfokú

Kommunikációs vezető

Felsőfokú

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Megbízási

80

12

150 000 Ft

35 250 Ft

2 223 000 Ft

Megbízási

80

12

150 000 Ft

35 250 Ft

2 223 000 Ft

160

24

300 000 Ft

70 500 Ft

4 446 000 Ft

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

Indoklás

Pénzügyi
asszisztens

A sportszervezet működésének pénzügyi dokumentációja és a sportfejlesztési program során kötelező számviteli dokumentáció nyilvántartása,
elkészítése

Kommunikációs
vezető

A sportszervezet tevékenységének mindenki számára elérhető bemutatása, az internet adta lehetőségek - social média - kihasználása annak
érdekében, hogy a törvényeknek megfelelő átlátható működést, gazdálkodást biztosíthassuk.

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)

2 189 147 Ft

22 569 Ft

45 137 Ft

2 256 853 Ft

2 256 853 Ft

4 491 137 Ft

4 513 706 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)

Honlapfejlesztés

Honlapfejlesztés

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép

db

2

160 000 Ft

320 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 8+1 személyes

db

1

12 000 000 Ft

12 000 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Laptop

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Eredményjelző(fix) PSMS160-PF40P (Egyedi)

db

1

3 619 500 Ft

3 619 500 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kabát

db

20

20 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sapka

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó póló

db

20

9 000 Ft

180 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Defibrillátor (Egyedi)

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Videokamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

17 789 500 Ft

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

Indoklás

Honlapfejlesztés

Sportszervezetünk működésének nyilvánosságát biztosító internetes felületének a jelenlegi informatikai fejlődés miatti követelményeknek való
megfelelés érdekében szükséges. A lap alap formában már 2012 óta üzemel, így aktuális a fejlesztése

Táblagép

Sportszervezetünk csapatainak NB2 férfi felnőtt és utánpótlás korosztályos bajnoki mérkőzésein az MKOSZ által bevezetett elektronikus
jegyzőkönyv kitöltésének szükséges eszköze, szeretnénk is használni minél előbb.

Busz 8+1
személyes

A különböző korosztályos csapatok bajnoki mérkőzésekre történő utazáshoz szükséges

Laptop

A sportfejlesztési program lebonyolítása során keletkezett és az elszámoláshoz szükséges dokumentáció elkészítése során használatos. A
pályázatban beszerezni tervezett eredményjelző kezeléséhez használatos eszköz.

Eredményjelző
PSMS160PF40P

A 2015/16 évi sportfejlesztési programunk során felújításra került a csapataink bajnoki mérkőzéseire használt Bánki Donát Műszaki Szakközép
Iskola tornaterme. A létesítményben jelenleg nem rendelkezünk fix telepítésű elektronikus eredményjelzővel, amely alkalmas országos
versenyrendszerben lebonyolított mérkőzések esetében az adatok (személyi hibák, dobók, stb.) megjelenítésére

Kabát

NB2 osztályú felnőtt férfi csapatunk játékosainak sportfelszerelése

Sapka

NB2 osztályú felnőtt férfi csapatunk játékosainak sportfelszerelése

Utazó póló

NB2 osztályú felnőtt férfi csapatunk játékosainak sportfelszerelése

Defibrillátor

Életmentő készülék

Videokamera

Felnőtt és korosztályos csapataink mérkőzéseinek rögzítése, ezzel segítve a felkészülést.
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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)

12 338 172 Ft

127 198 Ft

254 395 Ft

12 719 765 Ft

5 451 328 Ft

18 043 895 Ft

18 171 093 Ft

2017-08-16 16:07
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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

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium
tornaterem lelátó korszerűsítés, felújítás, bővítés

2018-05-01

2018-06-25

2018-06-28

7 915 773 Ft

TEF

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium
tornaterem biztonsági kamera rendszer telepítése

2018-05-01

2018-06-25

2018-06-28

4 489 450 Ft

TEF

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium
street ball pálya lelátó korszerűsítés, felújítás,
bővítés

2018-05-01

2018-06-25

2018-06-28

19 037 171 Ft

TEF

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium
street ball pálya világítás telepítése

2018-05-01

2018-06-25

2018-06-28

13 377 291 Ft

TEB

Tervezési díj

2017-10-01

2018-06-30

2018-06-30

31 750 000 Ft
76 569 685 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Bánki Donát Műszaki Középiskola
és Kollégium tornaterem lelátó
korszerűsítés, felújítás, bővítés

4400
Nyíregyháza
Korányi F.
20

2371/2

önkormányzati

A korábban 2015/16 évad sportfejlesztési program
tárgyi eszköz beruházás/fejlesztés jogcímen
végrehajtottuk a tornaterem felújításának 1 ütemét,
mely során új öltözők kerültek kialakításra, a régiek
felújítása mellett. A tornaterem lelátója kivételével
teljesen a mai kor követelményeinek megfelelve
felújításra került. A létesítményben játsszuk NB2 felnőtt
férfi és utánpótlás korosztályos bajnoki mérkőzéseinket.
Legutóbb országos diákolimpiai döntőnek is helyt
adtunk. A tornateremhez tartozó lelátó felújítását
tervezzük a létesítmény felújítás 2. ütemében. A
lelátóra a terem felújítása során csak deszka pad került
ideiglenesen. Most korszerű műanyag ülésekre történő
cseréje, a lelátó beton elemeinek felújítási munkálatai
szerepelnek a beadott tervezetben.

Bánki Donát Műszaki Középiskola
és Kollégium tornaterem biztonsági
kamera rendszer telepítése

4400
Nyíregyháza
Korányi F.
20

2371/2

önkormányzati

Felnőtt férfi csapatunk jelenleg az NB2 osztályban
szerepel. A bajnokság eddig lejátszott mérkőzésinek
eredmény alapján esélyünk van az MKOSZ
versenykiírása szerinti NB1C csoportba kerülésre.
Sportszervezetünk hosszabb távú stratégiájában
célként szerepel az NB1B csoportba jutás. A
mérkőzések biztonságos megrendezésének
feltételeinek megteremtéséhez, figyelembe véve az
MKOSZ biztonságtechnikai előírásait kívánjuk a
biztonsági kamera rendszer kiépítését megvalósítani

Bánki Donát Műszaki Középiskola
és Kollégium street ball pálya lelátó
korszerűsítés, felújítás, bővítés

4400
Nyíregyháza
Korányi F.
20

2371/2

önkormányzati

A 2016/17 évi beadott programunknak megfelelően az
abban elfogadott műszaki tartalommal folyamatban van
a kültéri streetball pálya megépítése. A streetball pálya
megépítése lehetőséget ad a Megyei Kosárlabda
Szövetség, a NYIKSE, a TSK és az NYKK
sportszervezetek által egy megyei több helyszínes
streetball torna megrendezésére. A pályákhoz tartozó
lelátó felújítását a versenyeken részt vevő nézők,
játékosok minél magasabb szintű kiszolgálása
érdekében kívánjuk elvégezni

2017-08-16 16:07
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Bánki Donát Műszaki Középiskola
és Kollégium street ball pálya
világítás telepítése

4400
Nyíregyháza
Korányi F.
20

2371/2

önkormányzati

A 2016/17 évi beadott programunknak megfelelően az
abban elfogadott műszaki tartalommal folyamatban van
a kültéri streetball pálya megépítése. A streetball pálya
megépítése lehetőséget ad a Megyei Kosárlabda
Szövetség, a NYIKSE, a TSK és az NYKK
sportszervezetek által egy megyei több helyszínes
streetball torna megrendezésére. A pályák szabadidős
használatának minél nagyobb óraszámban történő
kihasználása érdekében szükséges a pályák
megvilágítása érdekében az infrastruktúra
korszerűsítése miatt a világítás kiépítése.

Tervezési díj

4400
Nyíregyháza
Sóstói u.
31/B

1375/21

állami

Sportszervezetünk a Nyíregyházi Egyetem
szándéknyilatkozata alapján az Egyetem sportpályáin
egy csarnok építésének beruházását kívánja
megvalósítani a 2019/20 Tao évben. A beruházás
megvalósításához szükséges tervdokumentáció
elkészítésének költségeit kívánjuk finanszírozni, mert a
tervezésre egy évünk van.

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

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.

53 106 043 Ft

547 485 Ft

1 094 970 Ft

54 748 498 Ft

23 463 642
Ft

77 664 655 Ft

78 212 140 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

0

0

0

Nincs

U11

12

0

1

Megyei

U12

0

0

0

Nincs

U14

12

0

1

Országos

U16

16

0

1

Országos

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

12

0

1

Megyei

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

52

0

4

2017-08-16 16:07

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)

Táplálék kiegészítő

Táplálék kiegészítő

csomag

1

980 000 Ft

980 000 Ft

Gyógyszer

Gyógyszer

csomag

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Gyógyszer

Eurotape (Egyedi)

tekercs

120

2 000 Ft

240 000 Ft

Gyógyszer

Leukoplast (Egyedi)

tekercs

60

800 Ft

48 000 Ft

Gyógyszer

Kinesio tape (Egyedi)

tekercs

10

3 000 Ft

30 000 Ft

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

Indoklás

Táplálék kiegészítő

Korosztályos játékosaink felkészülésen és mérkőzéseken való optimális teljesítmény eléréséhez szükséges
vitaminok, táplálék kiegészítők

Gyógyszer

Egészség megőrzéshez és prevencióhoz szükséges.

Eurotape

Sérülések elkerülésének fontos eszközei

Leukoplast

Sérülések elkerülésének fontos eszközei

Kinesio tape

Sérülések elkerülésének fontos eszközei

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 548 000 Ft

Személyszállítási költségek

200 000 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

300 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

350 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

15 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

19 598 000 Ft

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

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése

Az utánpótlás korosztályos csapataink felkészüléséhez, versenyeztetéséhez szükséges sportfelszerelések, sporteszközök
beszerzése

Személyszállítási költségek

Csapataink felkészülés és mérkőzéseinek helyszíneire történő utazás költségei

2017-08-16 16:07
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Nevezési költségek

A bajnokságban, különböző tornákon való részt vétel költségei

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

A bajnokság és kupa mérkőzések mérkőzéseinek hivatalos személyek díjazásának költségei és egyéb
rendezési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei

A bajnokságban kiírt mérkőzéseken csak a rendező szerv által meghatározott engedély birtokában lehet részt
venni.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

A felkészülésre és versenyeztetésre használt megfelelő infrastruktúra sportszervezetünk tulajdonában nincs,
ezért ezek biztosítása bérelt létesítményekben történik

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés költsége

Az utánpótlás csapataink játékosainak felkészülése során megtartott edzőtáborok szállás, étkezés
költségeinek illetve a mérkőzések alkalmával a játékosoknak biztosított étkezés költségének kifizetésére
kívánjuk felhasználni

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai

Utánpótlás korosztályos bajnokságban benevezett csapataink felkészítését, edzéseit vezető szakképesítéssel
rendelkező edzők és a csapatok felkészülését, versenyeztetését segítő sport szakemberek szerződés szerinti
bérezésének költségei

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)

17 583 817 Ft

181 276 Ft

362 553 Ft

18 127 647 Ft

2 014 183 Ft

19 960 553 Ft

20 141 829 Ft
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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
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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

450 000 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

30 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

50 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

50 000 Ft

Összesen

580 000 Ft

Indoklás
A Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete felnőtt férfi csapata az MKOSZ által lebonyolított NB2 osztályú bajnokságban szerepel. A jogcímen a
bajnokságban való részvétel költségeit terveztük

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)

520 391 Ft

5 365 Ft

10 730 Ft

536 485 Ft

59 609 Ft

590 730 Ft

596 095 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

45 137 Ft

45 137 Ft

22 569 Ft

67 706 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

254 395 Ft

254 395 Ft

127 198 Ft

381 593 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1 094 970 Ft

1 094 970 Ft

547 485 Ft

1 642 455 Ft

Utánpótlás-nevelés

362 553 Ft

362 553 Ft

181 276 Ft

543 829 Ft

Versenyeztetés

10 730 Ft

10 730 Ft

5 365 Ft

16 095 Ft

Összesen

1 767 785 Ft

2 651 677 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program tervezése, megírása, az elfogadott program végrehajtásának koordinálása, az elszámoláshoz
szükséges dokumnetáció elkészítésében, az elszámolás elkészítésében való közreműködés, tanácsadás

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program tervezése, megírása, az elfogadott program végrehajtásának koordinálása, az elszámoláshoz
szükséges dokumnetáció elkészítésében, az elszámolás elkészítésében való közreműködés, tanácsadás

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program tervezése, megírása, az elfogadott program végrehajtásának koordinálása, az elszámoláshoz
szükséges dokumnetáció elkészítésében, az elszámolás elkészítésében való közreműködés, tanácsadás

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program tervezése, megírása, az elfogadott program végrehajtásának koordinálása, az elszámoláshoz
szükséges dokumnetáció elkészítésében, az elszámolás elkészítésében való közreműködés, tanácsadás

Versenyeztetés

A sportfejlesztési program tervezése, megírása, az elfogadott program végrehajtásának koordinálása, az elszámoláshoz
szükséges dokumnetáció elkészítésében, az elszámolás elkészítésében való közreműködés, tanácsadás
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Nyíregyháza, 2017. 08. 16.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Balogh Béla (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. 08. 16.
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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 Balogh Béla (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú
Sportegyesülete (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Nyíregyházi Kosárlabdát
Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (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. 08. 16.

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

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 Balogh Béla (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. 08. 16.

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. 08. 16.
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Balogh Béla
elnök
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete
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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.

2017-08-16 16:07

24 / 31

be/SFPHP01-08228/2017/MKOSZ
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:
2017-04-23 19:07:28
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:
2017-04-23 19:07:46
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:
2017-04-23 19:08:07
Feltöltés / Megtekintés

(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 06:57:43
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 14:12:05
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-02 12:23:03
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 14:12:31
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 16
Utolsó feltöltés:
2017-08-11 15:24:11
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 15:21:23
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 15:20:51
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:
2017-08-02 09:30:46
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 23:06:25
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:
2017-08-02 12:23:58
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: 8
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 05:46:25
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 05:46:03
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:
2017-04-24 18:58:46
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 18:59:42
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 19:00:40
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 19:01:20
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 14:42:30

Kelt: Nyíregyháza, 2017. 08. 16.
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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

Teljes szakember állomány

fő

0

3

4

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

2

3

50%

Edzőtáborok száma

db

0

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

1

1

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:

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

0

0

0%

U18

fő

0

0

12

0%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

0

0

0%

U14

fő

0

0

12

0%

Felnőtt

fő

0

25

25

0%

U11

0

0

12

12

0%

Egyéb indikátorok
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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

2 189 147 Ft

22 569 Ft

45 137 Ft

2 256 853 Ft

2 256 853 Ft

4 491 137 Ft

4 513 706 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

65 444 215 Ft

674 683 Ft

1 349 365 Ft

67 468 263 Ft

28 914 970 Ft

95 708 550 Ft

96 383 233 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

12 338 172 Ft

127 198 Ft

254 395 Ft

12 719 765 Ft

5 451 328 Ft

18 043 895 Ft

18 171 093 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

53 106 043 Ft

547 485 Ft

1 094 970 Ft

54 748 498 Ft

23 463 642 Ft

77 664 655 Ft

78 212 140 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

17 583 817 Ft

181 276 Ft

362 553 Ft

18 127 647 Ft

2 014 183 Ft

19 960 553 Ft

20 141 829 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

520 391 Ft

5 365 Ft

10 730 Ft

536 485 Ft

59 609 Ft

590 730 Ft

596 095 Ft

Összesen

85 737 570 Ft

883 892 Ft

1 767 785 Ft

88 389 247 Ft

33 245 615 Ft

120 750 970
Ft

121 634 862 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-08-16 16:07

Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
55 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (71 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_nyikse_1718_1493208725.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2017-04-26 14:12:05)
97c7675d53cbeed19849e20ad0269c1427c97ff74ca94f7def940c2216fdf00a
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_1492967266.pdf (Szerkesztés alatt, 512 Kb, 2017-04-23 19:07:46)
65b65068c4ccbab4f4ca461cd836d041911f5b4fc80b1f536f96046171520ec8
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
nyikse_tornateremkihasznaltsagabe_1493053256.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2017-04-24 19:00:56)
48f113f3a21b30050cbaa6426573d5225b9b12f2ba369440ca1355be3d84a36e
nyikse_kamerarendszerfenntartasfi_1493053264.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2017-04-24 19:01:04)
7a38a00d2280a29a46eab9f8f285a54f364aba59508f376c08e24af67a5eb49b
nyikse_streetballpalyalelatokih_1493053273.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2017-04-24 19:01:13)
19bf15d72cdb5d5f467d095ff982257e759a26fb1f95e7c1afdad92a36c3ec78
nyikse_streetballpalyavilagitas_1493053280.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2017-04-24 19:01:20)
42c51223eec6a39de233cb88ec7a9c05cc75bf6f930ba23ad81ad4a66c7d84ea
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
nyikse_streetballpalyavilagitasb_1493053070.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-24 18:57:50)
50af9934a90e1ae98468e68bb94a4b1018a2464bd4efb4c04aa0eb8dc29d0b0d
nyikse_streetballpalyalelatofelu_1493053102.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-24 18:58:22)
72bdac427608423b36126b63d7696d62a1f77674ba0a83ad1d2a9e018f3eef53
nyikse_kamerarendszerfinanszterv_1493053114.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-24 18:58:34)
39647256e43bb42588e0690815206790ca3c335775778dbd5ceaf69f4bdbfe22
nyikse_tornateremlelatoberuhazas_1493053126.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-24 18:58:46)
9618bf7015230db1a6ec991caf1eadfe44db2b9a4f9e02f2a61e1e49e81b4d87
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyikse_streetballpalyavilagitas_1493053204.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2017-04-24 19:00:04)
42c51223eec6a39de233cb88ec7a9c05cc75bf6f930ba23ad81ad4a66c7d84ea
nyikse_streetballpalyalelatokih_1493053224.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2017-04-24 19:00:24)
19bf15d72cdb5d5f467d095ff982257e759a26fb1f95e7c1afdad92a36c3ec78
nyikse_kamerarendszerfenntartasfi_1493053232.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2017-04-24 19:00:32)
7a38a00d2280a29a46eab9f8f285a54f364aba59508f376c08e24af67a5eb49b
nyikse_tornateremkihasznaltsagabe_1493053240.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2017-04-24 19:00:40)
48f113f3a21b30050cbaa6426573d5225b9b12f2ba369440ca1355be3d84a36e
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
nyikse_tornateremkihasznaltsagabe_1493053148.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2017-04-24 18:59:08)
48f113f3a21b30050cbaa6426573d5225b9b12f2ba369440ca1355be3d84a36e
nyikse_kamerarendszerfenntartasfi_1493053160.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2017-04-24 18:59:20)
7a38a00d2280a29a46eab9f8f285a54f364aba59508f376c08e24af67a5eb49b
nyikse_streetballpalyalelatokih_1493053169.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2017-04-24 18:59:29)
19bf15d72cdb5d5f467d095ff982257e759a26fb1f95e7c1afdad92a36c3ec78
nyikse_streetballpalyavilagitas_1493053182.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2017-04-24 18:59:42)
42c51223eec6a39de233cb88ec7a9c05cc75bf6f930ba23ad81ad4a66c7d84ea
Egyéb dokumentumok
bankisportpalyaalaprajz_1502351676.pdf (Kér. kieg. szerk., 327 Kb, 2017-08-10 09:54:36)
84592cdfead28da52b3049977bdc59db29da7b4f05a365a8b488a049c0e2a05b
bankitornateremalaprajz_1502351682.pdf (Kér. kieg. szerk., 221 Kb, 2017-08-10 09:54:42)
34975412fee54044452b4d36a80edda9e74afbfb1ee7c793f8e66ca17ca15bf7
bankitornateremlelatomuszakiter_1502351690.pdf (Kér. kieg. szerk., 224 Kb, 2017-08-10 09:54:50)
dd4feff0b52568cd820659419c63e707c17e0c774065baa9d8e07ac5e2c399a6
kihasznaltsagiterv_1502351697.pdf (Kér. kieg. szerk., 747 Kb, 2017-08-10 09:54:57) e48d465473a35fe319441e73d3203302ff338c891fe0eb610bf185fa12761597
nyilatkozat_nincs_egyeb_epitesi_eng_1502351704.pdf (Kér. kieg. szerk., 239 Kb, 2017-08-10 09:55:04)
d8b3121f060b54bb1e227e70fe50e43c0b1d40a6bbb23890993a57a570fde8e8
oneronyilatkozat_20170807_1502351716.pdf (Kér. kieg. szerk., 105 Kb, 2017-08-10 09:55:16)
ddbf13950e92324044ccc5b0d4997846c8b307eeb06a3d7482ac76e0fe1fd25e
tervezoiberuhazasiprogram_2017080_1502351722.pdf (Kér. kieg. szerk., 97 Kb, 2017-08-10 09:55:22)
a910d69cc9f824cf01ec65aa6fe49c2cedd16482391e2c581b5ece04cb8861da
kelemenestarsatervezoidijajanl_1493624918.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 09:48:38)
d845d991d134d02d1611dd2de82626445059cfb7b954c56736e063fcbf77dfae
tulajdonilap_1502457851.pdf (Kér. kieg. szerk., 13 Kb, 2017-08-11 15:24:11) ceda83ba09f796fcfa87b7ec27b927b1463ac2c526c453559a1a4826c5139754
sportorvosijavaslatvitaminokgyo_1493664046.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-01 20:40:46)
7e2525e9fc90c4386eaee52b032f30d2d9cb0193d7ea9a07db044f552528414a
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nyilatkozat_upeszkozlista_figyelmen_1501669410.pdf (Hiánypótlás, 250 Kb, 2017-08-02 12:23:30)
fb833a3be49f10655882f7801ad3e9f92c3be0e82bfcc7848215affac8494666
11-12maradvanyvisszafizetesigazo_1501669459.pdf (Hiánypótlás, 245 Kb, 2017-08-02 12:24:19)
d4ecaea5679e7fc0d4aeb8827807657f014151ff28911902b43c3ad4b45b02fb
maradvanyvisszafizetestigazoloba_1501757703.pdf (Hiánypótlás, 58 Kb, 2017-08-03 12:55:03)
5a8bba4803a86b47db019f0f9848d781683a35c7549112cdad2eeef75c3bdd1a
maradvanyvisszafizetestigazoloba_1501830525.pdf (Hiánypótlás, 63 Kb, 2017-08-04 09:08:45)
5478c4f9e1477df1cd989a4802527e8d1ffeed80753d7ddeec5be2e7188556a1
nyeszandeknyilatkozat_1492967737.pdf (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2017-04-23 19:15:37)
92cd7d53045c97b012737af3821ca3be95165f84dd200de244d89511cb9f5962
2017_2018utanpotlaseszkoz_1493696802.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 05:46:42)
927701ade66b1605cbb9f016176ad797f3b7c9ea5cafdee122e806583024dc43
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_nyikse_1718_1493208738.pdf (Szerkesztés alatt, 183 Kb, 2017-04-26 14:12:18)
300dd529133b156f0540a170fa40917d45d4146a1cf578f58966ae97f6c936a0
emminyilatkozat-170802_1501669383.pdf (Hiánypótlás, 287 Kb, 2017-08-02 12:23:03)
400e4a755dbe097772eee104a9619e9d8ee3ed99f83416c291bfcd452b408c73
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
nyikse_birosagi_vegzes_170418_1492967248.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2017-04-23 19:07:28)
6d8a390ffe279345aca03d5fe5f5ac989ff8940f55c3b522f02fdd37bedf265e
(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidijbefizetes45000nyik_1493528258.pdf (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2017-04-30 06:57:38)
cfa842fdb15f8b9974bdf0a5e9f54ec696090c63cfa30d518850ac32d2924e3e
igazgatasidijbefizetes10000nyik_1493528263.pdf (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2017-04-30 06:57:43)
01273a175edfbde619cc1f80b1f6dcd170d604c42a610fe526791398b8ebb2c3
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
nyilatkozat_torzsvagyon_banki_1718_1493210550.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2017-04-26 14:42:30)
74220de89492c8b7f53ffbf71e6787ecd94bbb8ad4c7b422c7998bd1042b26b0
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nyikse_adoigazolas_170418_1492967287.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-23 19:08:07)
08d814af70f6931626c62ed5e538d77210b69a0b0ff104f7e8b4b13347511e42
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_nyikse_1718_1493208751.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2017-04-26 14:12:31)
41de89c80ab416f5349f2db874180932e75edce64ec4fb17e4ed0264357b4623
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozat_nincs_egyeb_epitesi_eng_1501669438.pdf (Hiánypótlás, 239 Kb, 2017-08-02 12:23:58)
d8b3121f060b54bb1e227e70fe50e43c0b1d40a6bbb23890993a57a570fde8e8
erdemi_dontes_nemepitesiengedelye_1493154399.pdf (Szerkesztés alatt, 608 Kb, 2017-04-25 23:06:39)
466ec8b1b673547aba53822add091ad3953c57d38b3a5b76b75d3f9b0f01fddb
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_nemepitesiengedelye_1493154385.pdf (Szerkesztés alatt, 608 Kb, 2017-04-25 23:06:25)
466ec8b1b673547aba53822add091ad3953c57d38b3a5b76b75d3f9b0f01fddb
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
egyuttmukodesimegallapodasnyikse-_1493385629.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2017-04-28 15:20:29)
50f046a0dd92b5101d16d0325aba434a9419b6c5f6f36931196d1c6538b60cde
egyuttmukodesimegallapodas_1493385637.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 15:20:37)
55b412b27a12590f64badf46ebd903b61aadad29fa6a4ae896a7ddb5ba9b9fcc
gazdasagibizottsaghozzajarulasrol_1493385646.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2017-04-28 15:20:46)
0c6d038bbafea454cc47c6b7af45657da584e49c9931ca011b9405d34130ad5d
hasznositasimegallapodasmodositas_1493385651.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2017-04-28 15:20:51)
41f63755b306f6d8b461862d6f656c9d730edb53fde37929c2f9c92655c4b5a1
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilapbanki1718_1493210570.pdf (Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2017-04-26 14:42:50)
2da4e1872651e2a9c6cbe3846256b92f6d29a7329ac29872647b3089fb3bb028
tulajdonilap_1501659046.pdf (Hiánypótlás, 13 Kb, 2017-08-02 09:30:46) ceda83ba09f796fcfa87b7ec27b927b1463ac2c526c453559a1a4826c5139754
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
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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
egyuttmukodesimegallapodasnyikse-_1493385661.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2017-04-28 15:21:01)
50f046a0dd92b5101d16d0325aba434a9419b6c5f6f36931196d1c6538b60cde
egyuttmukodesimegallapodas_1493385672.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 15:21:12)
55b412b27a12590f64badf46ebd903b61aadad29fa6a4ae896a7ddb5ba9b9fcc
gazdasagibizottsaghozzajarulasrol_1493385674.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2017-04-28 15:21:14)
0c6d038bbafea454cc47c6b7af45657da584e49c9931ca011b9405d34130ad5d
hasznositasimegallapodasmodositas_1493385683.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2017-04-28 15:21:23)
41f63755b306f6d8b461862d6f656c9d730edb53fde37929c2f9c92655c4b5a1
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
kelemenestarsatervezoidijajanl_1493624895.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 09:48:15)
d845d991d134d02d1611dd2de82626445059cfb7b954c56736e063fcbf77dfae
defibrillatorok.hu_1493315940.pdf (Szerkesztés alatt, 362 Kb, 2017-04-27 19:59:00) 8c1b5a9eb174c73fe2ab38221ae068fc41653989796240bffd8cc4ffc444173f
arajanlatnyikse_streetballpalya_1493052877.pdf (Szerkesztés alatt, 738 Kb, 2017-04-24 18:54:37)
8081e0906daf2be568ecf430587d8e5155cfcf17810e894f3dd19f66f1d67c55
arajanlatbankireszleteskintile_1493052902.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2017-04-24 18:55:02)
9d392b77b7ab8f06630324fb3a352831abe370767773240867ef338d9a0335ec
kameraarajanlat_20170420_1493052914.pdf (Szerkesztés alatt, 351 Kb, 2017-04-24 18:55:14)
ff32af4a3316a25bcc08c45e59ce9c9c39c33e2230642e9cda518b1ac7edb05c
arajanlatbankireszletesbelsole_1493052925.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2017-04-24 18:55:25)
5151f561e32670866983054417f5bafd8010f2de5927a0c5dea2644331826cb1
2017_2018utanpotlaseszkoz_1493696785.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 05:46:25)
927701ade66b1605cbb9f016176ad797f3b7c9ea5cafdee122e806583024dc43
psms160nyiksearajanlat_170424_1493106952.pdf (Szerkesztés alatt, 373 Kb, 2017-04-25 09:55:52)
d67a95ab403ca51534f6ca199c4b510f21d20bfd1269572eb907bf0e3ff95941
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
defibrillatorok.hu_1493315949.pdf (Szerkesztés alatt, 362 Kb, 2017-04-27 19:59:09) 8c1b5a9eb174c73fe2ab38221ae068fc41653989796240bffd8cc4ffc444173f
arajanlatbankireszletesbelsole_1493052943.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2017-04-24 18:55:43)
5151f561e32670866983054417f5bafd8010f2de5927a0c5dea2644331826cb1
kameraarajanlat_20170420_1493052964.pdf (Szerkesztés alatt, 351 Kb, 2017-04-24 18:56:04)
ff32af4a3316a25bcc08c45e59ce9c9c39c33e2230642e9cda518b1ac7edb05c
arajanlatbankireszleteskintile_1493052972.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2017-04-24 18:56:12)
9d392b77b7ab8f06630324fb3a352831abe370767773240867ef338d9a0335ec
arajanlatnyikse_streetballpalya_1493052981.pdf (Szerkesztés alatt, 738 Kb, 2017-04-24 18:56:21)
8081e0906daf2be568ecf430587d8e5155cfcf17810e894f3dd19f66f1d67c55
2017_2018utanpotlaseszkoz_1493696763.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 05:46:03)
927701ade66b1605cbb9f016176ad797f3b7c9ea5cafdee122e806583024dc43
pannonscorems160mms256mkepek16_1493107061.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-25 09:57:41)
f6027e6c70966478fa4c2ef835033b4bca95d43b9cdd7165f8aa1f001005a36b
psms160nyiksearajanlat_170424_1493107085.pdf (Szerkesztés alatt, 373 Kb, 2017-04-25 09:58:05)
d67a95ab403ca51534f6ca199c4b510f21d20bfd1269572eb907bf0e3ff95941
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