
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

Gazdálkodási formakód  113

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  21064467-2-15

Bankszámlaszám  11744003-20613374-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati, és egyéb támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati, és egyéb 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:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

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 30 402 38 63  Fax  +36 42 444 005

Honlap  www.nyiregyhazisc.hu  E-mail cím  kozpont@nyiregyhazisc.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kőhalmi Richárd

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 424 20 83  E-mail cím  upsport@nyiregyhazisc.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szilvási István +36 20 541 97 47 istvan.szilvasi@gmail.com

Sitku Ernő +36 30 402 38 63 elsport@nyiregyhazisc.hu

Koleszár Zsolt +36 30 403 63 91 palyazat@nyiregyhazisc.hu

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

Arany János Általános Iskola és gimn. Nyíregyháza MJV. Önk. Nyíregyházi Tankerület 8 Felkészülés

Bem Józyef Általános Iskola. Nyíregyháza MJV. Önk. Nyíregyházi Tankerület 10 Felk. és versenyeztetés

Szőlőskert Nyíregyháza MJV. Önk. Nyíregyházi Tankerület 4 Felkészülés

Móra Ferenc Általános Iskola Nyíregyháza MJV. Önk. Nyíregyházi Tankerület 5 Felk. és versenyeztetés

Kertvárosi Általános Iskola Nyíregyháza MJV. Önk. Nyíregyházi Tankerület 8 Felk. és versenyeztetés

Zrínyi Gimnázium Nyíregyháza MJV. Önk. Nyíregyházi Tankerület 2 Felk. és versenyeztetés

Wesselényi Miklós Szakközép. Nyíregyháza MJV. Önk. Nyíregyházi Tankerület 8 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2001-04-23

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2001-04-23

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 259 MFt 158 MFt 249 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 167 MFt 286 MFt 121 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 197 MFt 167 MFt 176 MFt

Egyéb támogatás 272 MFt 155 MFt 156 MFt

Összesen 895 MFt 766 MFt 702 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 340 MFt 312 MFt 283 MFt

Működési költségek (rezsi) 27 MFt 45 MFt 45 MFt

Anyagköltség 48 MFt 41 MFt 49 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 276 MFt 214 MFt 179 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 196 MFt 123 MFt 145 MFt

Összesen 887 MFt 735 MFt 701 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 67,59 MFt 113,18 MFt 110 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 4 030 964 Ft 80 619 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 968 335 Ft 79 367 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

102 998 855 Ft 2 059 977 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (elkülönítetten kezelt)
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Nyíregyháza Városának 100%-os tulajdonú gazdasági társaságaként látja el a város utánpótlás korú gyermekeinek versenysportra nevelését. Jelenleg 6 sportágban,
összesen több mint 1 600 gyerek nevelését, képzését végezzük. Egyik legeredményesebb szakágunk a kézilabda. Ez köszönhető annak, hogy városunkban komoly
hagyományokkal rendelkezik a sportág mely így igen népszerű mind a felnőttek, mind a gyerekek körében. Hagyományainknak köszönhetően, sok tehetséges, nagy
tudású szakember él városunkban, akik az utánpótlás nevelés területén kamatoztathatják tudásukat. A rendszerben jelenleg 15 csapatunk van, 9- 19 éves korig. Az
elmúlt években számtalan országos döntős helyezést értek el csapataink az Erima gyermekbajnokságban Serdülő csapatunk, több alkalommal szerepelt az Országos
nyílt serdülő bajnokság döntőjében. Jelenleg több iskolai tornatermet valamint a Continental Arénát használjuk az edzések és mérkőzések helyszíneként. Ezekért, a
létesítményekért bérleti díjat vagyunk kénytelenek fizetni. Köszönhetően jelen lehetőségnek, nem csak az edzés létszámokat, az utánpótlás programba bevont
gyerekek számát, hanem az edzések gyakoriságát is tovább tudjuk növelni. Két középiskolával együttműködve, a 2013-14-es iskolai évben beindítottuk az U 14-es
csapataink számára 20 fős létszámmal a kézilabdázói képzésünket. Ezt a programot folytatni kívánjuk a belépő új korosztállyal. Itt elsődleges célunk, hogy profi
sportolókat neveljünk gyermekeinkből akik megállják majd helyüket mind a pályán, mind a civil életben. A jelenleg meglévő sportcsoportjainkon túl más korosztályban
nem kívánunk az idén újabbat indítani. A szivacskézilabda alapképzést városunkban mind a velünk szoros együttműködésben lévő Monbebe alapítvány, és Szivacs
Kézilabda Egyesület mind az iskolai testnevelők elvégzik így nem tervezzük fiatalabb korosztályban csapatok működtetését. Természetesen az idén is megrendezzük
hagyományos kupáinkat, tornáinkat. 

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

Jelen sportfejlesztési programunk részeként szeretnénk egy 20X40-es (28X50)-es öntött gumi borítású pályát kialakítani a Vasvári Pál gimnázium udvarán. A pályát a
vonatkozó sportági előírások figyelembe vételével, palánkkal, labdafogó hálóval és edzés szintű világítással szeretnénk ellátni. Az iskolában és vonzáskörzetében
egyre több gyermek, fiatal vesz részt rendszerünkben és szeretnénk a tornatermen kívül is korszerű, a meglévő bitumennel burkolt pályán kívül további, korszerű,
egészségesebb, a sportolók megterhelését csökkentő borítású pályát biztosítani nekik a mindennapos sportolási tevékenységükhöz. 

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

A sportági szakszövetség alapvető célkitűzéseivel összhangban, megvalósítjuk a folyamatos létszámbővítés és a fenntartható fejlődés alapjait. Lehetőséget
biztosítunk, minden a térségünkben élő és a kézilabdázás után érdeklődét mutató gyermek számára, hogy csatlakozzon rendszerünkhöz, abban az esetben is, ha az
egyébként sem magas tagdíjunkat sem tudják szüleik kifizetni. A kézilabda, mint pozitív élmény családi elfoglaltságként történő elfogadtatásáért több alkalommal is
teszünk az évben. Nem csak a kupáinkon, hanem a felnőtt mérkőzéseken is tervezzünk teljes családok részvételével, hanem az egy-egy iskolához kötődő
sportcsoportjaink számára szervezett kupák, tornák alkalmával is megpróbáljuk meghívni a gyerekeink hozzátartozóit is. Felnőtt és utánpótlás csapataink
mérkőzéseire bajnokságban vagy iskolai sportcsoportjaink valamelyikében résztvevő gyerekeink természetesen ingyenesen jöhetnek, míg főként az ő családjaik
számára családi jegy bevezetését tervezzük, amely legalább 2 felnőtt és gyerek belépését biztosítja kedvezményes áron (egy felnőtt belépő áráért). Ezen családi
jegyek értékesítését saját utánpótláskorú gyerekeinken keresztül fogjuk végezni. A sportág fejlődése és játékosaink egyéni fejlődése érdekében, minél több kupán,
tornán fogjuk szerepeltetni, mind fiú, mind lány csapatainkat. A szakmai színvonal növelése érdekében csapataink edzői, csoportvezetői ellátásához olyan fiatal
képzett edzőket fogunk tudni foglalkoztatni akik egyébként nagy valószínűséggel nem jutnának lehetőséghez máshol. Ennek oka nem képzetlenségükben, hanem
tapasztalathiányukban keresendő, ezért lehetőséget biztosítunk nekik, hogy az elméletben tanultakat gyakorlati tapasztalatokkal egészítsék ki, ezáltal képzettebb,
szakedzővé váljanak. Előző évi sportfejlesztési programunknak jelen fejlesztési tervünk szinte minden pontban folytatása, bővítése. A tavaly vállalt
létszámnövekményekkel és középiskolai képzési programunkkal összhangban arra alapozva tudjuk folytatni középiskolás korba érő gyermekeink számára a
kézilabdázói képzést intézményi szinten. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Családi jellegű kézilabda hétvégénkkel nem titkolt célunk, hogy a gyerekek megmutathassák szüleiknek és képzésben nem résztvevő társaiknak fejlődésüket, és
mivel a rendezvényen minden gyermek díjazásban részesül kézzelfogható nyoma is maradjon tevékenységüknek. Iskolákhoz kapcsolódó csoportjainknál, illetve a
fiatalabb korosztályban igazolt versenyzőként játszó gyermekeinknél az edzők tudatosan alkalmazzák a minden hétvégén 1-1 kiválasztott mérkőzés megtekintetését,
mint egyfajta házi feladatot feladni gyerekeinknek, hogy a szülők is leüljenek a gyerekekkel kézilabda válogatott, bajnoki mérkőzést nézni. Természetesen ezeket,
mindössze élménybeszámoló formájában kérik számon az edzők a gyerekeken. Ennek köszönhetően a kézilabda mint családi elfoglaltság nem csak más helyszínen
hanem az otthonokban is közös programot jelent majd a családoknak. Rendszerünk kialakításánál különösen nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy pénzügyileg és
szakmailag is fenntartható ugyanakkor fenntarthatóan fejlődő legyen. Költségeink ellentételezésére jelenleg tagdíjat szedünk az utánpótlás csapatainkban résztvevő
gyerekeinktől és és középiskolai programunkban résztvevő csoportjaink játékosaitól. Bár az idei évben jelen támogatási rendszer nélkül nem biztos, hogy nagyarányú
külső támogatók bevonása nélkül rentábilis lenne rendszerünk, ennek ellenére élve a lehetőséggel, az anyagi források hatékony felhasználásával képesek vagyunk
beindítani azokat a középiskolás korú csapatainkat akiknél nem csak sportszakmai hanem profi sportolói képzést nyújtunk. Ezt a program nélkül csak évek alatt
tudtunk volna megvalósítani. Az oktatás területén tapasztalható mindennapos testnevelés bevezetésére tett törekvésekkel összhangban a kézilabda, mint tömegsport
teljes mértékben alkalmas arra, hogy megvalósítsa, a törvényalkotók által elvárt kritériumokat. A támogatási rendszernek köszönhetően tudjuk versenyeztetni
utánpótlás csapatainkat mindazon kupákon, tornákon, amelyek szakembereink szerint szükségesek játékosaink egyéni fejlődéséhez. A fiatal képzett edzők számára,
munkájuk anyagi elismerése mellett lehetőséget tudunk biztosítani edzői karrierjük beindításához, folytatásához, utánpótlás csapataink edzőiként.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Egyéb Kovicsné Gáll
Enikő

Normál 8 12 300 000 Ft 63 000 Ft 4 356 000 Ft

Szakmai Ig. Medve Róbert EKHO 4 12 250 000 Ft 48 750 Ft 3 585 000 Ft

12 24 550 000 Ft 111 750 Ft 7 941 000 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

Kovicsné Gáll Enikő 1984-02-26 N.r.

Medve Róbert 1970-09-27 N.r.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

3 910 036 Ft 40 310 Ft 80 619 Ft 4 030 964 Ft 4 030 964 Ft 8 021 619 Ft 8 061 929 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 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
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Televízió db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai
eszközök

Videó kamera db 2 200 000
Ft

400 000 Ft

Informatikai
eszközök

Projektor db 2 500 000
Ft

1 000 000 Ft

Informatikai
eszközök

Számítógép szett 6 250 000
Ft

1 500 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 5 250 000
Ft

1 250 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató db 5 100 000
Ft

500 000 Ft

Informatikai
eszközök

multifunkcionális nyomtató db 2 350 000
Ft

700 000 Ft

5 550 000 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Televízió Mivel hosszú távú beruházást tervezünk elektronikai beszerzésünkben,így a termékek ár-értékarányát vettük alapul.
Szükségesnek találunk kettő televízió beszerzését, hogy a rögzített felvételek lejátszása használható legyen, akár több kisebb
csoport számára egyszerre, így időt spórolhatnánk meg a felkészülések alkalmával, mert önálló munkavégzést engedélyezne
edzőink számára a mindenkori alkalmazkodás nélkül.

Videó kamera Úgy véljük, hogy fontos fejlődést jelenthet egyesületünk játékosai fejlődésében, ha országos csapatok játékait hoznánk példaként
számukra. Ehhez szükségesnek találjuk egy videó kamera beszerzését, mely segít, hogy az adott meccsek számunkra bármikor
lejátszhatóvá váljon.

Projektor A vetítővászon egyik elengedhetetlen tartozéka a projektor mely segítségével a felvett képanyag lejátszható, nagyítható
pillanatkép készíthető.

Számítógép A csapataink adminisztrációjához szükséges feladatok ellátásához szeretnénk a személyzetnek biztosítani korszerű asztali
számítógép, mely több adat rögzítésére szolgál.

Laptop Egyesületünk igyekszik minden adatot, ami a működéssel, beruházással, utánpótlással kapcsolatos saját számítógépre menteni.
Mivel adatok tömkelegéről beszélünk, jó minőségű laptopra van szükségünk, mely alkalmas a néhai vendégszereplések
alkalmával utazásokra is.

Nyomtató Irodai, adminisztratív munkánk számára elengedhetetlen kellék egy jó minőségű nyomtató, mely színes, fekete fehér
nyomtatásra képes, illetve rendelkezik SCAN funkcióval, hogy egyesületünk adatai bármilyen formában elérhető legyen.

multifunkcionális nyomtató Irodai, adminisztratív munkánk számára elengedhetetlen kellék egy jó minőségű nyomtató, mely színes, fekete fehér
nyomtatásra képes, illetve rendelkezik SCAN funkcióval, hogy egyesületünk adatai bármilyen formában elérhető legyen.

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

3 849 285 Ft 39 683 Ft 79 367 Ft 3 968 335 Ft 1 700 715 Ft 5 629 367 Ft 5 669 050 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-01 15:21:43

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 0 0 2 2

U9 0 0 13 13

U10 0 0 3 3

U11 0 0 16 15

U12 0 0 0 0

U13 1 0 22 17

U14 9 2 25 18

U15 0 0 29 16

serdülő 54 17 53 21

ifjúsági 21 1 115 28

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 85 20 278 133
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-01 15:21:50

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 0 1 - -

U8 0 0 0 0

U9 0 1 0 1

U10 0 0 0 0

U11 0 - 0 1

U12 - 2 0 0

U13 0 - 0 1

U14 - 2 0 2

U15 - - - 1

serdülő 1 1 1 1

ifjúsági 0 1 0 1

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 1 8 1 8
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai mérés Debreceni Klinika
Sport Diagnosztikai
Centrum (Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő, U15 db 100 30 000 Ft 3 000 000 Ft

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Ifjúsági, Serdülő,
U11, U13, U14, U15,
U9

Nem
releváns

0 0 Ft 3 000 000 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Izotóniás italpor
(Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő,
U11, U13, U14, U15,
U9

csom 200 3 000 Ft 600 000 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Vitamin (Egyedi) Ifjúsági, Serdülő,
U11, U13, U14, U15,
U9

doboz 50 10 000 Ft 500 000 Ft

Diagnosztikai eszköz EH elektróda bármely
elektroterápiás
rendszerhez (Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő,
U11, U13, U14, U15,
U9

doboz 1 13 335 Ft 13 335 Ft

Diagnosztikai eszköz Gumielektróda
(Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő,
U11, U13, U14, U15,
U9

pár 4 7 239 Ft 28 956 Ft

Diagnosztikai eszköz Szivacstáska,
gumielektródához
(Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő,
U11, U13, U14, U15,
U9

pár 4 5 334 Ft 21 336 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Nyíregyházi Arany János Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium

U13 6 000 Ft 32 10 320 1 920 000 Ft

Bem József Általános Iskola U14 10 000 Ft 40 10 400 4 000 000 Ft

Móra Ferenc Általános Iskola Serdülő,
U14

10 000 Ft 20 10 200 2 000 000 Ft

Kertvárosi Általános Iskola Serdülő 8 000 Ft 32 10 320 2 560 000 Ft

Zrínyi Ilona Gimnázium tornacsarnoka Ifjúsági 10 000 Ft 8 10 80 800 000 Ft

Wesselényi Miklós Szakközépiskola Ifjúsági 10 000 Ft 30 10 300 3 000 000 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 
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2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Technikai vezető Bakosi Béla Normál 8 12 350 000 Ft 73 500 Ft 5 082 000 Ft

Edző 928 BARTHA DÉNES EKHO 4 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

Edző 153 BÉCSI JÁNOS Normál 8 12 400 000 Ft 84 000 Ft 5 808 000 Ft

Edző 955 BÍRÓNÉ NÁDASI
MARIANNA

Normál 8 12 350 000 Ft 73 500 Ft 5 082 000 Ft

Kapusedző 1101 GRANDJEAN
GÁBOR

Normál 4 12 175 000 Ft 36 750 Ft 2 541 000 Ft

Edző 1128 HALÁSZ LEVENTE EKHO 4 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

Gyógytornász Heim Gábor Normál 8 12 350 000 Ft 73 500 Ft 5 082 000 Ft

Technikai vezető Inneh Elizabet
Lenke

Normál 8 12 350 000 Ft 73 500 Ft 5 082 000 Ft

Edző 2030 KEREKES TAMÁS EKHO 4 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

Masszőr Ónodi Dávid EKHO 4 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

Edző 1485 RÁCZNÉ CSERÉS
ERZSÉBET

EKHO 4 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

Csapatorvos 62566 Szabó Gábor
László dr.

EKHO 4 12 175 000 Ft 34 125 Ft 2 509 500 Ft

Edző 623 TARNAVÖLGYI
GERGELY

EKHO 4 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

Edző 659 UNGVÁRI SÁNDOR EKHO 4 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

Edző 10934 VARGA LÁSZLÓ EKHO 4 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

UP ig. hely. Varga Zsolt EKHO 4 12 200 000 Ft 39 000 Ft 2 868 000 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

Bakosi Béla 1957-06-18 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U15

BARTHA DÉNES 1954.05.24. C Nem rel. U9

BÉCSI JÁNOS 1972.06.29. B Nem rel. Ifjúsági

BÍRÓNÉ NÁDASI MARIANNA 1974.11.07. C Nem rel. Serdülő

GRANDJEAN GÁBOR 1958.10.07. C Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

HALÁSZ LEVENTE 1980.05.15. C Nem rel. U13

Heim Gábor 1986-06-17 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U11, U13, U14, U15, U9

Inneh Elizabet Lenke 1999-03-21 Nem rel. Nem rel. U11, U13, U14, U9

KEREKES TAMÁS 1966.02.21. C Nem rel. Serdülő

Ónodi Dávid 1992-08-16 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U11, U13, U14, U15, U9

RÁCZNÉ CSERÉS ERZSÉBET 1958.04.18. C Nem rel. U14

Szabó Gábor László dr. 1977-09-08 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U11, U13, U14, U15, U9

TARNAVÖLGYI GERGELY 1983.06.12. C Nem rel. U14

UNGVÁRI SÁNDOR 1967.05.27. C Nem rel. U15

VARGA LÁSZLÓ 1985.08.20. C Nem rel. U11

Varga Zsolt 1974-09-22 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U11, U13, U14, U15, U9
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 14 101 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 7 163 627 Ft

Személyszállítási költségek 9 082 080 Ft

Nevezési költségek 400 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 3 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 72 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 14 280 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 11 991 600 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 51 262 500 Ft

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

Összesen 111 353 207 Ft

2018/19 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)

99 908 890 Ft 1 029 989 Ft 2 059 977 Ft 102 998 855 Ft 11 444 317 Ft 113 413 184 Ft 114 443 173 Ft
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Általános Képzés

2018/19 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
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 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

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 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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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 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 80 619 Ft 80 619 Ft 40 310 Ft 120 929 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

79 367 Ft 79 367 Ft 39 683 Ft 119 050 Ft

Utánpótlás-nevelés 2 059 977 Ft 2 059 977 Ft 1 029 989 Ft 3 089 966 Ft

Összesen 2 219 963 Ft  3 329 945 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A pályázat kezelési költségeinek fedezése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázat kezelési költségeinek fedezése.

Utánpótlás-nevelés A pályázat kezelési költségeinek fedezése.
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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, 2018. 08. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kőhalmi Richárd (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 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 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 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 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 a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

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. 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, mely
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 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 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.

g. 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;

18. 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.

19. 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;

20. 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;

21. 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, 2018. 08. 28.
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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 kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Kőhalmi Richárd (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Nyíregyházi

Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (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 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: Önkormányzati, és egyéb támogatás

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: Önkormányzati, és egyéb támogatás

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 hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
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.

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

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐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. hivatásossporttevékenység, 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]

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.

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.
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(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

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, 2018. 08. 28.

..........................................................
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, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

be/SFPHPM01-06097/2018/MKSZ

2018-08-28 16:08 20 / 28



Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Kőhalmi Richárd (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, 2018. 08. 28.

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 2018/2019-es 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 alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Közreműködői díj X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda

Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 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 Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. 08. 28. Kőhalmi Richárd 
Ügyvezető 

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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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: 2
Utolsó feltöltés:

2018-08-07 15:32:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-08-07 15:32:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-04-19 11:36:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 15:22:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 12:29:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 12:29:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 12:30:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 25
Utolsó feltöltés:

2018-08-17 13:30:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2018-08-16 16:51:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2018-08-16 16:50:00

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)

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Nyíregyháza, 2018. 08. 28.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 3 910 036 Ft 40 310 Ft 80 619 Ft 4 030 964 Ft 4 030 964 Ft 8 021 619 Ft 8 061 929 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 3 849 285 Ft 39 683 Ft 79 367 Ft 3 968 335 Ft 1 700 715 Ft 5 629 367 Ft 5 669 050 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 849 285 Ft 39 683 Ft 79 367 Ft 3 968 335 Ft 1 700 715 Ft 5 629 367 Ft 5 669 050 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

99 908 890 Ft 1 029 989 Ft 2 059 977 Ft 102 998 855 Ft 11 444 317 Ft 113 413 184
Ft

114 443 173 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

Összesen 107 668 210 Ft 1 109 981 Ft 2 219 963 Ft 110 998 155 Ft 17 175 997 Ft 127 064 170
Ft

128 174 151 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (49 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1524824951.pdf (Szerkesztés alatt, 301 Kb, 2018-04-27 12:29:11) 1c32afceb10d9529cc9069d94bd68dfe27f6ff8effd862a3c10d7cae2040ca73

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)

alairasicimpeldany2018.03.27._1524664513.pdf (Szerkesztés alatt, 697 Kb, 2018-04-25 15:55:13)
fefad6d9b8311490521a9f7406e9c02b8c93c338f88ec28382e7bff6c3f952f5

alairasicimpeldany2018.07.02_1533648765.pdf (Hiánypótlás, 378 Kb, 2018-08-07 15:32:45)
6850e9bfa765dd6353b7fce9748332e5a7208ce6b862beb316af0b7fcded27d4

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berletiaranyalairt_1534430965.pdf (Hiánypótlás melléklet, 391 Kb, 2018-08-16 16:49:25)
787fc9c13f3cee9e3666564649f3c07b2b29f18baf3e1c80e70b572455f826db

berletibemalairt_1534430971.pdf (Hiánypótlás melléklet, 394 Kb, 2018-08-16 16:49:31)
e7f387d9a550d3c5b327702447eaaf98fa90db5605aaff4409fa5dd69649c06b

berletikertvarosalairt_1534430977.pdf (Hiánypótlás melléklet, 396 Kb, 2018-08-16 16:49:37)
67398520b17b48bb1ce81bfa9fbe41f3f23e600154edf13aa084821244ad92cf

berletimoraalairt_1534430985.pdf (Hiánypótlás melléklet, 401 Kb, 2018-08-16 16:49:45)
2719c83612281ab316b981af71f95d153635246fc43580aa287b6ab3ce84b630

berletiwesselenyialairt_1534430993.pdf (Hiánypótlás melléklet, 394 Kb, 2018-08-16 16:49:53)
d22b23b2e05a8dbae12458cc634adc76d3f83771085df93f77f6fbbaa63ca822

berletizrinyialairt_1534431000.pdf (Hiánypótlás melléklet, 397 Kb, 2018-08-16 16:50:00)
3f347910506298836a9e078ddf65f24f3d383ecaac9dc7de0cdb6036cb60c473

Egyéb dokumentumok

nyilatkozatkezi_1530251768.pdf (Kér. kieg. szerk., 255 Kb, 2018-06-29 07:56:08) 981668ad8af07c90c174740c8e5e65229b7ede66732758d945125536b72ad494

szakorvosiindoklasok_1534495848.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2018-08-17 10:50:48)
cc617680b03fc9981870d0b8d5e1395c2df318f79eadc9dc61efe218bdd82b35

setajanlatnyiregyhaza_1534495870.pdf (Hiánypótlás melléklet, 178 Kb, 2018-08-17 10:51:10)
1996d49848818421734700247da0b0f6a941fb66119e0152967d53ee4c889c7c

set-upfelmeresek-nyiregy_1534495893.pdf (Hiánypótlás melléklet, 825 Kb, 2018-08-17 10:51:33)
aad3039360a5bef5f3b1f57daaad5a9cc4792f02929c3b9457b917435abfdf5d

szakorvosiajanlasdiagnosztikaivi_1534505440.pdf (Hiánypótlás melléklet, 436 Kb, 2018-08-17 13:30:40)
7c9548e1eeb4d90c4409f6322ef58552019349bfba959be5ede572438509f811

nyilatkozathazaijatekosokrolalai_1534430330.pdf (Hiánypótlás melléklet, 287 Kb, 2018-08-16 16:38:50)
95c921ed9dd72c13e6bd1fbc0ba7c8c370bef02b2ef871d38be57ccfe61c42fb

informatikaieszkozokindoklasalai_1534430512.pdf (Hiánypótlás melléklet, 840 Kb, 2018-08-16 16:41:52)
33ee0685af8ddf42eb1e15a9fd7cb03209425f56fdb7f941747be0dc08c2b824

arajanlatelektroterapiaskeszuleke_1534430549.pdf (Hiánypótlás melléklet, 393 Kb, 2018-08-16 16:42:29)
20cc458bee6d9d3a1e5297b84184a32f569f4848f78c60a2b13f3226e18e989b

indoklas-rendezes_1525166157.pdf (Szerkesztés alatt, 212 Kb, 2018-05-01 11:15:57)
64259c8ee21c49b8e4a88e3db874f4adf00c1cc2d45228b9d3c8b58ef3280796

fizikoterapiaseszkozkezelo1megb_1534430615.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2018-08-16 16:43:35)
5cf52716f9e4de970a9f7cffa68249c03e1e932c04545daeefcd5e0baaf6442e

indoklas-sporteszkoz_1525166157.pdf (Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2018-05-01 11:15:57)
dc2bff013a6edb6e74c44ecb54a6e9f0683785b5530856b0910a314c9b9ed5b3

fizikoterapiaseszkozkezelo2munk_1534430628.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2018-08-16 16:43:48)
792e76b0cb55d2a9f085b2393fb566286511e41a2d63dd008fd577455826272a

indoklas-szallitas_1525166157.pdf (Szerkesztés alatt, 316 Kb, 2018-05-01 11:15:57) 3c2f7326901b1e41cf21a7f43bf7b9b941ccb96f7752d209d7ac85c7a15d0929

oklevellingnefizioterapeuta_1534430656.pdf (Hiánypótlás melléklet, 55 Kb, 2018-08-16 16:44:16)
0a5c33dec94e099a8ed9c58d2202fb47df871a24621b33211bad196601b3f3a1

indoklas-verseny_1525166157.pdf (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2018-05-01 11:15:57)
0c1af9b8e7a29ed3bb7fe0d80b3595cbbb250f5d7223360fa1324c663b7c178d

oklevelheimg.gyogytornasz_1534430666.pdf (Hiánypótlás melléklet, 736 Kb, 2018-08-16 16:44:26)
03242001d4913e4467f62a405fb5b6dfebe934c00e15503bf896b8dc742d7fca

indoklas-felkeszites_1525166158.pdf (Szerkesztés alatt, 571 Kb, 2018-05-01 11:15:58)
58051843a6fb1d92a1c89aa17dc53806bade5811cc27acd27136e360353c61f4

arajanlatizotoniasitalporvitami_1534430752.pdf (Hiánypótlás melléklet, 788 Kb, 2018-08-16 16:45:52)
7e8f6c88be0d95f4f61112357b9d653670f5a3eca65fed0171784e3a0f447dcd

indoklas-nevezes_1525166158.pdf (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2018-05-01 11:15:58) 21999bcf7480b4d8f38175e35f1155523ac98e7c8cd51c8251e0e1f8485f4100

indoklas-izotoniasitalporvitam_1534430770.pdf (Hiánypótlás melléklet, 237 Kb, 2018-08-16 16:46:10)
5bcd764c7352f9629c01e1448278bf2f1645bf7c2255bf5b528f6cd82227bd78

nyilatkozat-benchmark_1525166162.pdf (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2018-05-01 11:16:02)
f45cde9aa5a365178d083b5bcee4959abe2b04ecc83f0c34d9ff000cba97d548

indoklas-elektroterapiasdiagnosz_1534430810.pdf (Hiánypótlás melléklet, 265 Kb, 2018-08-16 16:46:50)
0e27e0fd78199f0fa2b6211931b9a2a1d8b40e1950861958366977384f01898c

arajanlatelektroterapiahozszukseg_1534430841.pdf (Hiánypótlás melléklet, 257 Kb, 2018-08-16 16:47:21)
bc83e8209ec65ca7f2be4c47ae7990fe3987dd80753bf0c7db36445235cbbbcf
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etkezesbenchmarkalairt_1534431103.pdf (Hiánypótlás melléklet, 334 Kb, 2018-08-16 16:51:43)
3e48e1471217bb3ba2ebebd1626b864cc1a983adc2c5869ff563e182bc5f73fb

tervezettrendelesizotoniasitalpo_1534431169.pdf (Hiánypótlás melléklet, 180 Kb, 2018-08-16 16:52:49)
5addc88d93be662182ea4559e043aa9f8684ae6ec76aec7bf5e263f899567f95

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1524824981.pdf (Szerkesztés alatt, 929 Kb, 2018-04-27 12:29:41) 20341dd673423c8f8f16d700d7e3f825471a811f5cbf7f4818a716f2d0263097

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

cegkivonat2018.04.26_1524734734.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-26 11:25:34)
fd7147eb2cc4606a1b9004a187fb530ccb69a0da553e59b6cb0c922fc2b85a09

cegkivonat2018.07.23_1533648760.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-08-07 15:32:40) 6bf445396fe45ccd5b5e5de670b9de5ea6fb062ea30a2fdd353bab6ecb537f53

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

igazgatasiszolgaltatasidij_1524835377.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2018-04-27 15:22:57)
48514f30c2d981b63649c418fac0037541ecc942f9a8966a59c31a58c2f0db8d

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

koztart_opten_kerelem_001_06097_201_1524130572.pdf (Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2018-04-19 11:36:12)
ecc810fe9b8c078786b734e640c89a609ea36152c8579da68694eb5fa2a30076

koztart_opten_kerelem_001_06097_201_1524130572.pdf (Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2018-04-19 11:36:12)
ecc810fe9b8c078786b734e640c89a609ea36152c8579da68694eb5fa2a30076

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2.sz.nyilatkozat_1524825008.pdf (Szerkesztés alatt, 787 Kb, 2018-04-27 12:30:08)
2888ca3ee645a226ee547578a2fe700a3c3728c927da9ba9fe37d37aa8d3b935

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

sportmunkatarsmunkakorijav_1524661546.docx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2018-04-25 15:05:46)
d2cea18d9691f5bf57a19249e9c467cc7f754c5619e40d46e93b8305313af93b

technikaivezetomunkakorijav_1524661549.docx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2018-04-25 15:05:49)
2f17a59b15b136b401a8b4b760815795aabe5e063efa0106b7393605210b583e

oklevelheimg.gyogytornasz_1524663078.pdf (Szerkesztés alatt, 736 Kb, 2018-04-25 15:31:18)
ca408f8c04584b097cc6b947acca6b02a1a7e33b9c4c83241f518158bff0bd20

oklevelszabog.csapatorvos_1524663093.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-25 15:31:33)
a7dc3f8dfd6b28d1f725c1143ae6824703d2644eccf0d472db72abfb7666cee9

kovicsnealairt_1534430398.pdf (Hiánypótlás melléklet, 252 Kb, 2018-08-16 16:39:58)
bc0ffafe75a891dd44d739c33d429e0cb96a94886e9ed707908eb5d2a6562d65

munkakorikovicsne_1534430413.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-08-16 16:40:13)
9a19aefd853c9dbbfcda890e5d54235842e5552f376bf2a547bd74dc97bf1d76

nyilatkozatgrandjeantovabbkepzes_1534431052.pdf (Hiánypótlás melléklet, 195 Kb, 2018-08-16 16:50:52)
edc65c64bf2a0437001bfaa3e2fc8711c10b28532df538eb889fcfef2c708695

megbizasiszerz.onodi_1534431073.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2018-08-16 16:51:13)
6bee553c931598078fbcd2b1211864b8a11fb4443a23d28d4cf51ca075ad3e35
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