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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FOOTBALL CLUB Szolgáltató Kft.
A kérelmező szervezet rövidített neve: NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FOOTBALL CLUB Kft.
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám -
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám: 1 2 5 1 0 6 0 9  - 2  - 1 5

Bankszámlaszám: 1 2 0 4 2 8 0 9  - 0 1 3 6 8 6 7 2  - 0 0 1 0 0 0 0 8

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
4 4 0 0

Nyíregyháza(helység)

Sóstói utca
(út, utca)

24/A.(házszám)

3642805606
Telefon:

www.nyiregyhazaspartacus.hu

Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
4 4 0 0

Nyíregyháza(helység)

Sóstói utca
(út, utca)

24/A.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Dr. Jakab Péter 
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető

36304489091
Mobiltelefonszám:

drjakabpeter@szpari1928.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Dr. Jakab Péter 

36304489091
Mobiltelefonszám:

drjakabpeter@szpari1928.huE-mail cím:

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

Ügyiratszám : be/SFPHP08-6663/2014/MLSZ

Érkezett : ________________

113 Jogosult

NB II-es felnőtt
- nincs -

- nincs -
- nincs -

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Spo rtsze rve ze t e se té n MLSZ tagsági azo no s ító , spo rtisko la e se té n pe dig NS I azo no s ító .



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

0 MFt 0 MFt 75 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

106 MFt 172 MFt 200 MFt

7 MFt 82 MFt 100 MFt

2 MFt 0 MFt 0 MFt

115  MFt 254  MFt 375  MFt

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

55 MFt 129 MFt 250 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

46 MFt 13 MFt 18 MFt

2 MFt 51 MFt 60 MFt

3 MFt 12 MFt 18 MFt

106  MFt 205  MFt 346  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP08-6663/2014/MLSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP08-6663/2014/MLSZ

 2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

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

Ügyiratszám : be/SFPHP08-6663/2014/MLSZ

Nyíregyházi Spartacus küzdelmes időszakot, nehéz két évet, majd ezt követően egy sikeres egy évet tudhat maga mögött. 2012 nyara után végre stabilizálódni
látszódik a helyzet. Akkor érkezett a klubhoz Révész Bálint tulajdonos, az új klubvezetés lépésről lépésre konszolidálta az anyagi helyzetet, hogy erre alapozva 1-2
éven belül az NB I-be jutást célozhassa meg - pár fordulóval a 2013-14-es szezon zárása előtt a Szpari nagyon jó eséllyel pályázik az élvonalba jutásra. 
A mindennapi működtetés biztosítása legalább annyira fontos volt ebben az időszakban, mint a szakmai építkezés, a legnagyobb eredmény, hogy az egyesület életben
maradt. A menedzsment új klubmodellt szeretne felépíteni, amely révén profitorientált gazdasági társaságként működhet a Szpari. Azaz ne pusztán a tulajdonosi
támogatás tartsa el a klubot, hanem a költséghatékonyságot és a felelős gazdálkodást szem előtt tartva legyenek önálló bevételei, s profitot termelő szolgáltatásai is
az egyesületnek (jegybevétel, reklám, szponzoráció, Tv-közvetítés, támogatói és VIP-kör építése, merchandising, játékoseladás, stb.). Örömteli hír, hogy Nyíregyháza
város önkormányzata is díjazta a tulajdonosok erőfeszítéseit, s 2014 áprilisában öt évre szóló támogatási megállapodást kötött a klubbbal. 
A Nyíregyházi Spartacus FC a Városi Stadionban rendezi mérkőzéseit, s többségében itt zajlanak az edzések is. A stadion és létesítményei a Nyíregyházi
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. tulajdonában vannak, a klub bérleményben használja. A stadion élvonalbeli és nemzetközi mérkőzések rendezésére is alkalmas:
10.500 férőhelyes, mind ülőhely, amelyből 4.200 férőhely fedett. Emellett, a stadion területén belül rendelkezésre áll a műfüves edzőpálya, valamint az öltözőhelyiségek
és irodák is. 
A Szpari új vezetése és a város önkormányzata 2014 áprilisában arról is megállapodott, hogy a jövőben egy közös cég irányítása zajlik az utánpótlás-nevelés. Bozsik
Akadémia Labdarúgó Nonprofit Kft. néven új céget hoznak létre, melynek ügyvezetőjét a Szpari vezetője nevezi ki, és a szakmai munkát is a Spartacus felügyeli.

A klub célja 2014 tavaszán most már egyértelműen az NB I-be jutás, és olyan játékoskeret kialakítása nyáron, amely a 2014-2015-ös szezonban az 1-12. helyek
valamelyikén végez, lehetőleg minél több saját nevelésű, vagy városi/megyei kötődésű játékossal a keretben.

A

nyíregyházi stadion pályájának felújítása nagy szakértelmet és gondos kivitelezést igényel. Hazánkban jelenleg nincsen olyan stadion-pálya, ami korszerű, fűtött,
drénezett lenne. Emiatt különösen nagy gondosságot igényel egy ilyen pálya megtervezése és rekonstrukciója. Ehhez olyan nemzetközileg elismert és jó referenciákkal
rendelkező csapat bevonására van szükség, mely önmagában garancia a hibátlan kivitelezésre.
A Spartacus FC jelenleg másodosztályú csapat, célja viszont az első osztályba történő bekerülés. Az MLSZ hosszú távú célkitűzéseiben is szerepel, hogy az első
osztályú csapatoknak fűtött pályával kell rendelkezniük. Nyíregyháza célja, hogy feljusson az első osztályba, melynek infrastrukturális feltételeit most hosszú távra
szeretné megteremteni.
A magyar kormány által meghirdetett stadion felújítási programban a nyíregyházi stadion is szerepel. A mintegy egymilliárd forintnyi támogatással a stadion lelátói és
kiszolgálói egységei új, modernebb és sportszakmailag is megfelelő köntöst kaphatnak. A munkálatok várhatóan 1-1,5 évig tartanak, amelynek eredményeként a
stadion kiváló infrastrukturális hátteret biztosít az egyesületnek. Emellett a klub vállalta, hogy a TAO-rendszeren keresztül, saját önerő bevonásával is talajcserét hajt
végre a stadion centerpályáján. A célok között szerepel az is, hogy 2014 nyár végére Örökösföldön 4 új füvespálya létesül a már meglévő 1 műfüves mellé, így egy
komplex edzőközpont segíti a klub felnőtt és utánpótlás csapatainak szakmai munkáját.

A stadion az 1950-és években épült, a rendelkezésre álló tervek régiek, kizárólag papír alapon vannak meg, sok helyen olvashatatlan számokkal. A teljesen pontos
költségvetés készítésére nem alkalmasak. A 2002-ben történt atlétikai pálya rekonstrukció tervei szintén kizárólag papír alapon állnak rendelkezésre, de az sem
teljesen részletezett. Emiatt a benyújtott költségvetés egy általános, nemzetközi költségvetésen alapul.

A

Nyíregyházi Spartacus FC a 2014-15-ös bajnoki szezonra kívánja benyújtani sportfejlesztési programját. A tulajdonosváltások miatt a 2011-12-es szezonra nem készült
sportfejlesztési program. 2012-ben kevés ideje volt az új menedzsmentnek az igények felmérésére, a célrendszer meghatározására, emiatt a sportfejlesztési program
és a TAO-pályázat nem tartalmazott minden olyan elemet, amelyre szükség lenne.
A 2013-2014-es szezonra benyújtott sportfejlesztési program első ütemében a versenyeztetéshez és felkészítéshez szükséges eszközök beszerzése
(sportfelszerelések, sporteszközök, orvosi és diagnosztikai eszközök) történt meg, valamint a működéshez szükséges egyéb tárgyi és személyi feltételek (rezsi,
anyag- és bérköltség, bérleti díjak) biztosítása az egész bajnoki szezonra és támogatási időszakra szóló. 

A mostani, 2014-15-ös szezonra benyújtott sportfejlesztési program döntően az előző támogatási időszak céljait ismétli meg: 1. versenyeztetéshez és felkészítéshez
szükséges eszközök beszerzése, 2. működéshez szükséges egyéb tárgyi és személyi feltételek (rezsi, anyag- és bérköltség, bérleti díjak) biztosítása, 3. sportszakmai
fejlesztésekhez szükséges személyi és tárgyi eszközök beszerzése (új pozíciók betöltése, életteni és taktikai mérő- és elemző rendszerek). 
Ezzel párhuzamosan, a szükséges határozatok, beszerzések és ütemtervek után várhatóan elindul a centerpálya rekonstrukciója is. 

Nyíregyházi Spartacus FC ismeri, elfogadja és követi az MLSZ stratégiai programját. A klub célja, hogy a szövetség stratégiai és fejlesztési programjával összhangban
építse fel és hajtsa végre saját programjait, fejlesztéseit, egyben önálló ötletekkel, tervekkel, programokkal egészítse ki.
A Szpari számára a következő stratégiai célok a kiemeltek: 1. sportág népszerűsítése, 2. infrastrukturális fejlesztések, 3. szakmai képzés, 4. stadionbiztonság, 5. fair
play, 6. felelős, átlátható, profitorientált gazdálkodás, 7. utánpótlás képzés, tehetséggondozás (Nyírsulival együtt, élvonalba jutás esetén önállóan is), 8., marketing és
kommunikáció.
Az infrastrukturális adottságok magyar viszonylatban a jobbak közé tartoznak Nyíregyházán, bár a felkészülés és edzési lehetőségek terén szükség van fejlesztésekre,
beruházásokra. A Városi Stadion biztonságilag megfelelő, egyben kiváló marketing és reklámértékkel, adottságokkal bír. Az elmúlt 30 év tapasztalata szerint az
élvonalbeli szereplés hatására megtöbbszöröződik a nézőszám, a város és a megye is a csapat mellé áll, a magas nézőszám pedig kiváló marketing és reklám
hozzáadott értéket jelenthet a klub számára.
Az új klubmenedzsment számára fontos, hogy az MLSZ által kiírt és vezetett szakmai és infrastrukturális fejlesztések, programok elérhetőek és felhasználhatóak
legyenek, ehhez megfelelő klubmodellt kíván építeni, hogy kellő apparátussal láthassa el ezeket a feladatokat.

Hiába a legmodernebb stadion és a legkorszerűbb orvosi háttér,ha a csapat nem szerepel eredményesen,akkor nem jönnek a szurkolók,a támogatók,nem lesz vonzó
és eladható az egyesület.A klub ezért lépésről lépésre építkezik.A Szpari működtetése a jelenleg futó NB II-es szezonban biztosított, sőt,a várossal folytatott
tárgyalásoknak köszönhetően feljutás esetén már az élvonalbeli működtetéshez szükség összeg jelentős része is rendelkezésre áll.A közgyülés által elfogadott
határozat szerint öt évre,750 millió forintról szóló támogatási szerződést köt a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel Nyíregyháza önkormányzata.A támogatásnak komoly
feltételei vannak.A következő szezonban az NB-I-ben az 1-12.helyen kell végeznie a csapatnak,és az átlag nézőszámnak meg kell haladnia a 3500-at.A 2015–2016-os
bajnokságban az 1-10.,majd a 2016–2017-esben az 1-8.,a 2017–2018-asban az 1-6.,míg a 2018–2019.éviben az 1–5.hely megszerzése a támogatás kifizetésének a
feltétele,a hazai átlag nézőszám évente ötszázzal nő,4000-ről 5500-ra.A szponzori támogatással,amit havonta előlegként fizet az önkormányzat,a Nyíregyháza
Spartacus FC Kft.-nek a bajnoki évek végén kell elszámolnia és ha a kitűzött bajnoki helyezést nem éri el a csapat,a kapott pénzt vissza kell fizetnie.Amennyiben a
helyezést eléri az együttes,de a hazai nézőszámot nem,akkor százalékos arányban csökkentik a támogatást,viszont 10 százalékot meghaladó mértékű nézőszám
csökkenésnél visszajár a teljes évi szponzori összeg.
A nyíregyházi labdarúgócsapatnak a támogatásért cserében népszerűsítenie kell majd a várost,illetve önkormányzati cégeit és idegenforgalmi attrakcióit a
futballmérkőzésein.

A fentiekből látszódik,hogy komoly szakmai,valamint marketing és kommunikációs feladatai lesznek klubunknak. A sikeres szereplés és az szereplés megalapozhatja a
nézőszám növekedését,valamint azt,hogy a klub mögött álló gazdasági társaság üzleti alapon,profitorientált szemlélettel működjön,s a tulajdonosi támogatás mellett a
marketingből,a létesítmény és szolgáltatásaiból,a játékoseladásból és a reklámértékből is származzon bevétel.Ez nem valósulhat meg egyik hónapról a másikra,s
fontos feltétele az eredményesség is.Ez jelenti a sportfejlesztési program számára a kockázatot,hiszen a mai magyar élvonalban egyre több a komoly támogatói körrel



és biztos anyagi,szakmai és infrastrukturális háttérrel rendelkező csapat,a Spartacusnak jóval több és erősebb versenytárssal kell megküzdenie,mint az elmúlt pár
évben az NB II-ben.
4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.



6

ügyvezető nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

klubigazgató nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

vezetőedző 8 12 368 800 Ft 73 760  Ft 5 310 720  Ft

pályaedző 8 12 295 040 Ft 59 008  Ft 4 248 576  Ft

pályaedző 8 12 295 040 Ft 59 008  Ft 4 248 576  Ft

kapusedző 8 12 221 280 Ft 44 256  Ft 3 186 432  Ft

erőnléti edző nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

technikai vezető nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

irodavezető nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

marketing vezető nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

gazdasági vezető nem releváns 8 12 258 160 Ft 72 285  Ft 3 965 340  Ft

pénzügyi asszisztens nem releváns 4 12 129 080 Ft 25 816  Ft 1 858 752  Ft

orvos nem releváns 4 12 129 080 Ft 25 816  Ft 1 858 752  Ft

gyúró nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

szertáros nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

karbantartó nem releváns 4 12 129 080 Ft 25 816  Ft 1 858 752  Ft

sajtófőnök nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

pszichológus nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

kommunikációs szakértő nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

klubjogász nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

pénzügyi asszisztens nem releváns 8 12 258 160 Ft 51 632  Ft 3 717 504  Ft

156 252 5 181 640  Ft 1 056 981  Ft 74 863 452  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

38 001 752 Ft 38 001 752 Ft 76 003 505 Ft

38 001 752 Ft 38 001 752 Ft 76 003 505 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

klubigazgató

irodavezető

pszichológus

kommunikációs szakértő

klubjogász

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak
okát.

Ügyiratszám : be/SFPHP08-6663/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás módja Napi
munka
óra

Kif.
hó   

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
                    

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Igen Egyéb EKHO

2014/15 Nem Edző UEFA "Pro" EKHO

2014/15 Nem Edző UEFA "A" EKHO

2014/15 Nem Edző UEFA "A" EKHO

2014/15 Nem Edző UEFA "B" EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Igen Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb Normál

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Igen Egyéb EKHO

2014/15 Igen Egyéb EKHO

2014/15 Igen Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció
megnevezése      

Indoklás

2014/15
A klub várhatóan az élvonalban szerepel a következő szezonban, amely a futballcsapatok kapcsánlényegesen több
adminisztrációs feladatot is igényel. Ezek koordinálása, valamint kiemelten az MLSZ illetékes bizottságaival történő napi szintű
kapcsolattartás a technikai igazgató hatáskörébe tartozna.

2014/15
A klubvezetés eddig minimális létszámból vált, s egy munkatársra több feladatkör is jutott. Ezeket szeretnénk szétbontani a
következő szezonban, így szükségessé vált olyan irodavezető alkalmazása, aki a menedzsment adminisztrációs és protokolláris
háttérmunkáit irányítaná és elvégezné.

2014/15
A szakmai stáb bővítése már régóta tervezett cél klubunknál, különösen az orvosi és mentális háttér tekintetében. Úgy gondoljuk,
hogy az élsportban és a versenyeztetésben egyre fontosabb a mentális és sportpszichológia felkészítés is, amelyre a jövőben
szakembert kívánunk alkalmazni.

2014/15

Egy jól működő klubnál ma már nem elégséges a meccseken kiszolgálni a sajtó munkatársait. Folyamatos kommunikációra van
szükség az országos és helyi médiumokkal, a szurkolókkal, a támogatókkal, valamint a szakszövetséggel. Ennek irányítása, a
kommunikációs csatornák használata, a tartalomelőállítás, valamint a klub image-nek építése kiemelt feladat egy - remélhetőleg
élvonalbeli - egyesület életében, s külön szakember alkalmazázást igényli.

2014/15
Egy futballklub számára fontos, hogy jogilag is szabályos keretek között működjön, valamint legyen jogi képviselete sportszakmai
és gazdasági ügyekben is. A profi labdarúgás komoly jogi kötelezettséggel is jár (pl. klublicenc, TAO, játékosok szerződései),
ennek irányítása és koordinálása jogász végzettségű szakembert igényel.

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.



6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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fitness és kondícionáló eszközök 70 % 7 000 000 Ft

bólya szett 70 % 130 000 Ft

koordinációs gát 70 % 110 000 Ft

instabil edzséseszközök 70 % 1 000 000 Ft

vibrációs tréner 70 % 1 000 000 Ft

fotocellás sebességmérő berendezés 70 % 1 000 000 Ft

gyógyszerek vitaminok táplálékkiegészítők70 % 2 000 000 Ft

gumikötél gyorsaságfejlesztő hám 70 % 300 000 Ft

pulzusmérő óra 70 % 1 850 000 Ft

fagyasztó szekrény 70 % 1 400 000 Ft

hordozható nagykapu és labdák 70 % 1 600 000 Ft

focikapu háló 70 % 100 000 Ft

laktátmérő papírok 70 % 1 200 000 Ft

Laptop 70 % 200 000 Ft

tapaszok kinezio tape-k 70 % 4 000 000 Ft

sportmez garnitúra 70 % 5 500 000 Ft

edzés szerelés garnitúrák 70 % 3 000 000 Ft

gálaszerelés garnitúrák póló melegítő 70 % 2 500 000 Ft

széldzsekik és kabátok 70 % 1 200 000 Ft

sporttáskák 70 % 800 000 Ft

mágnestábla digitális és hagyományos 70 % 500 000 Ft

újraélesztő készülék 70 % 450 000 Ft

rúgófal és speciális eszközök 70 % 880 000 Ft

honlap fejlesztés sfp nyomonkövetésére 70 % 100 000 Ft

telemetriás élettani és taktikai edzéstámogató rendszer IQRS70 % 19 541 790 Ft

stadion élőfüves centerpálya gyepcsere öntözőrendszer és pályafűtés70 % 158 458 210 Ft

215 820 000 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

66 134 831 Ft 154 314 607 Ft 220 449 438 Ft

66 134 831 Ft 154 314 607 Ft 220 449 438 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó,
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014/15-ös időszakban:

3

stadion élőfüves centerpálya gyepcsere öntözőrendszer és pályafűtés

4400
Myíregyháza
Sóstói
24. 1391 72x111 100 000 Ft 100 000 Ft

Felújítandó ingatlanok részletezése

Tárgyi beruházások részletes indoklása

Ügyiratszám : be/SFPHP08-6663/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   

T.i.     Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)            

Üzembe helyezés
tervezett időpontja          

U.f. É.k.
en.

2014/15 Sportszer 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-07-31

2014/15 egyéb 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-09-30

2014/15 pályatart. 2014-07-31

2014/15 pályatart. 2014-08-31

2014/15 egyéb 2014-08-31

2014/15 egyéb 2014-08-30

2014/15 egyéb 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-09-30

2014/15 Sportszer 2014-07-31

2014/15 Sportszer 2014-08-31

2014/15 pályatart. 2014-08-31

2014/15 pályatart. 2014-08-31

2014/15 egyéb 2014-08-30

2014/15 egyéb 2014-09-30

2014/15 pálya f.ú. 2015-06-30

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Beruházás
megnevezése
                              

Felújítás típusa Cím (irányítószám,
város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám             

Ism. beruh. Mérete           Használat
jogcíme

Bérleti díj
Ft/óra
előző
időszak     

Bérleti díj
Ft/óra
tárgyidőszak

M.j.

2014/15 Nagy f.p. Nem Bérlet



fitness és kondícionáló eszközök

bólya szett

koordinációs gát

instabil edzséseszközök

vibrációs tréner

fotocellás sebességmérő berendezés

gyógyszerek vitaminok táplálékkiegészítők

gumikötél gyorsaságfejlesztő hám

pulzusmérő óra

fagyasztó szekrény

hordozható nagykapu és labdák

focikapu háló

laktátmérő papírok

Laptop

tapaszok kinezio tape-k

sportmez garnitúra

edzés szerelés garnitúrák

gálaszerelés garnitúrák póló melegítő

széldzsekik és kabátok

sporttáskák

mágnestábla digitális és hagyományos

újraélesztő készülék

rúgófal és speciális eszközök

honlap fejlesztés sfp nyomonkövetésére

telemetriás élettani és taktikai edzéstámogató rendszer IQRS

stadion élőfüves centerpálya gyepcsere öntözőrendszer és pályafűtés

3 1 2

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Évad Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2014/15 Szakmai munkához szükséges eszközök, sportszerek beszerzése.

2014/15 Kondicionáló és diagnosztikai eszköz.

2014/15 Szakmai képzéshez szükséges sporteszköz.

2014/15 Szakmai képzéshez szükséges sporteszköz.

2014/15 Szakmai képzéshez szükséges sporteszköz.

2014/15 Szakmai képzéshez szükséges sporteszköz.

2014/15 Szakmai képzéshez szükséges sporteszköz.

2014/15 Szakmai képzéshez szükséges sporteszköz.

2014/15 Szakmai képzéshez szükséges sporteszköz.

2014/15 Háttértámogatáshoz szükséges eszközök, kellékek.

2014/15 Szakmai képzéshez szükséges sporteszköz.

2014/15 Szakmai képzéshez szükséges sporteszköz.

2014/15 Szakmai képzéshez és rehabilitációhoz szükséges sporteszköz.

2014/15 Létesítmény fejlesztéséhez, adminisztrációhoz és klub működtetéséhez szükséges IT- és kommunikációs eszközpark létrehozása.

2014/15 Szakmai képzéshez szükséges sporteszköz.

2014/15 Szakmai képzéshez, edzésekhez, versenyeztetéshez szükséges eszközök.

2014/15 Szakmai képzéshez, edzésekhez, versenyeztetéshez szükséges eszközök.

2014/15 Szakmai képzéshez és rehabilitációhoz szükséges kellékek.

2014/15 Szakmai képzéshez, edzésekhez, versenyeztetéshez szükséges eszközök.

2014/15 Szakmai képzéshez, edzésekhez, versenyeztetéshez szükséges eszközök.

2014/15 Szakmai képzéshez, edzésekhez, versenyeztetéshez szükséges eszközök.

2014/15 Szakmai képzéshez, edzésekhez, versenyeztetéshez szükséges eszközök.

2014/15 Szakmai képzéshez, edzésekhez, versenyeztetéshez szükséges eszközök.

2014/15 Az MLSZ kérelmi elbírálási előírása lehetővé tesz olyan honlapfejlesztést, amelyen követhető a sportfejlesztési program
megvalósulása. Klubunk élni kíván ezzel a lehetőséggel.

2014/15

A professzinális labdarúgáshoz professzionális orvosi, élettani háttérre, valamint elemzésekre, mérésekre van szükség. A nemzetközi
labdarúgásban egy ilyen komplex platform ma már alapfelszereltségnek számít, hazánkban is alkalmazzák már pár helyen, és
klubunk határozott célja egy ilyen rendszer beszerzése, amely egyaránt szükséges a szakmai képzéshez, az edzésekhez és a
versenyeztetéshez is.

2014/15

A stadion centerpályáján évek óta nem történt felújítás, s az évek alatt a sok használat rontott a talaj minőségén. Emellett várhatóan
az élvonalba jut csapatunk, amely szintén indokolttá teszi a talaj komplex cseréjét, öntözőberendezéssel, alácsövezéssel a
füthetőség és a vízelvezethetőség megoldásával. Ez egy nagyon jelentős, több hónapos, komoly önerőt is igénylő beruházás lenne,
amely jól illeszkedik a Szpari sportfejlesztési programjához, s a klub infrastrukturális terveihez.

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme I.v. Bérleti díj

Ft/óra
I.v.

h.
M.j.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )

2. I.v. h. Igé nybe  ve tt hó napo k száma

3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kismé re tű / Nagymé re tű füve s  pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kismé re tű / Nagymé re tű műfüve s  pálya, Edző cs . - Edző csarno k

7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . IB: Ingatlanho z  kapcso ló dó  be ruházás , IF: ingatlanho z  kapcso ló dó  fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó  tárgyi e szkö z  be ruházás , ide  ne m é rtve  a spo rtsze re ke t, TEF: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó
tárgyi e szkö z  fe lújítás

10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok

Tehetségbónusz táblázat

Ügyiratszám : be/SFPHP08-6663/2014/MLSZ

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja

11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

0  Ft

0  Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0  Ft

0 Ft

0  Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

Ügyiratszám : be/SFPHP08-6663/2014/MLSZ

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti
napi óraszám

Adózás
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel (óra /
hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az évadban
(hónap)

Éves költsé
g

Kategória

Jogcím 2014/15 2015/16 2016/17

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)

13. Az  MLSZ által s ze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé s i díja ne m számo lható  e l.



0 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFPHP08-6663/2014/MLSZ

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után



760 035 Ft 760 035 Ft

3 086 292 Ft 3 086 292 Ft

3 846 327 Ft

Közreműködői költségek

1 923 164 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére
kötelezően fordítandó összeg:

1 140 053 Ft 0 Ft

4 629 438 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

5 769 491 Ft 0 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFPHP08-6663/2014/MLSZ

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem.
díj

2014/15 Sportfejlesztési program elkészítése, előrehaladási jelentések, költségvetések, elszámolások
készítése, adminisztráció, kapcsolattartás beruházókkal, szakmai és felügyeleti szervekkel Személyi jellegű

2014/15 Sportfejlesztési program elkészítése, előrehaladási jelentések, költségvetések, elszámolások
készítése, adminisztráció, kapcsolattartás beruházókkal, szakmai és felügyeleti szervekkel Tárgyi jellegű

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:



16 20 25.0  %

3 5 66.7  %

1 2 100.0  %

0 1 0.0  %

0 0 0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

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

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

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

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő
Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő

U18 Fő

U17 Fő

U16 Fő

U15 Fő

Egyéb indikátor:
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Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, 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, 16. § (2) 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  (helység), 2014  (év) 12  (hó) 16  (nap) 



Ügyiratszám : be/SFPHP08-6663/2014/MLSZ

Alulírott  Dr. Jakab Péter , mint  a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől

további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett

köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon

elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául

szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon   feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.

d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,  

e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú
csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre
jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a
valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az
elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és
folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor
ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

Kelt: Nyíregyháza  (helység), 2014  (év) 12  (hó) 16  (nap) 
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 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).

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(55 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

Nyilatkozat letöltése  De Minimis Nyilatkozat

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

Kelt: Nyíregyháza  (helység), 2014  (év) 12  (hó) 16  (nap) 

file:///kerelem2014/documents/NYILATKOZAT_de_minimis.docx


Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 55 000 Ft

38 001 752 Ft 1 140 053 Ft 38 001 752 Ft 76 003 504 Ft

154 314 607 Ft 4 629 438 Ft 66 134 831 Ft 220 449 438 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

192 316 359 Ft 5 769 491 Ft 104 136 583 Ft 296 452 942 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

38 001 752 Ft 1 140 053 Ft 38 001 752 Ft 76 003 504 Ft

154 314 607 Ft 4 629 438 Ft 66 134 831 Ft 220 449 438 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

192 316 359 Ft 5 769 491 Ft 104 136 583 Ft 296 452 942 Ft

Projekt költségvetése összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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