
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás kosárlabda Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  NyKS

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet 

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  521

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  18806502-1-15

Bankszámlaszám  10702071-66956132-51100005

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás saját erő, önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Kieg.támogatás, Apáczai DSE,

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4400  Város  Nyíregyháza

Közterület neve  Semmelweis  Közterület jellege  utca

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  I

Ajtó  2

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  4400  Város  Nyíregyháza

Közterület neve  Semmelweis  Közterület jellege  utca

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  I

Ajtó  2

Telefon  +36 42 453 808  Fax  +36 42 454 183

Honlap  www.nyiregyhazikosarsuli.hu E-mail cím  farkasinszki@farkasinszkikft.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Farkasinszki Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 942 41 81  E-mail cím  farkasinszki@farkasinszkikft.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Farkasinszki Gyula +36 20 942 41 81 farkasinszki@farkasinszkikft.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Apáczai Csere János Általános
Iskola

Magyar Állam Nyíregyházi Tankerület 2 Felkészülés

Szent Imre Gimnázium Debrecen-Nyíregyháza
Egyházmegye

Debrecen-Nyíregyháza
Egyházmegye

33 Felk. és
versenyeztetés

Vörösmarty Mihály Általános
Iskola

Egri Főegyházmegye Egri Főegyházmegye 12 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2001-04-18

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2001-04-18

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

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

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 2,5 MFt 2,5 MFt 2,5 MFt

Állami támogatás 0,5 MFt 0,5 MFt 0,4 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 5,9 MFt 6,4 MFt 6,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 91,5 MFt 95,3 MFt 98,3 MFt

Egyéb támogatás 12,3 MFt 9,15 MFt 10,25 MFt

Összesen 112,7 MFt 113,85 MFt 118,35 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 30,2 MFt 34,3 MFt 44,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,55 MFt 1,57 MFt 1,82 MFt

Anyagköltség 10,5 MFt 11,2 MFt 13,4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 8,2 MFt 8,4 MFt 8,7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 62,25 MFt 58,2 MFt 49,59 MFt

Összesen 112,7 MFt 113,67 MFt 118,01 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 108 MFt 112 MFt 116,19 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,55 MFt 1,57 MFt 1,82 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 6 687 120 Ft 133 742 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

15 931 256 Ft 318 625 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

3 524 673 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

70 853 680 Ft 1 417 074 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 2 751 799 Ft 55 036 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Engedjék meg, hogy bemutassam néhány szóban egyesületünket. Egyesületünk 2001. – ben alakult azzal a céllal, hogy azoknak a fiatal kosárlabdázóknak
biztosítson megfelelő hátteret a sportoláshoz, akik a NYÍRSULI létszámába, keretébe már nem fértek bele. Az egyesület már megalakulásakor kiemelten közhasznú
besorolást kapott, és szándékainak megfelelően Gődény György elnökletével 2006.-ig biztosította a fiatal kosaras palánták fejlődéséhez szükséges szakmai és tárgyi
feltételeket. (2001-2006 között a női kosárlabda a Nyíregyházi Főiskola SE szervezeti keretein belül tevékenykedett önálló, az Nyíregyházi Főiskola SE - től független
gazdálkodással, jogi személyiség nélkül) A már említett 2006. évben megalakult az egyesület női szakosztálya is, melyet a megalakuláskor származtatott jogi
személyiséggel ruházott fel az elnökség az önálló gazdálkodás elősegítése céljából. Ekkor volt a legtöbb sportolója az egyesületnek. A sportolói létszám meghaladta
a 250 főt. A következő években azonban újabb egyesület alakult Nyíregyházán (Gombi Kosársuli), illetve a szakmai hátteret biztosító edzők is előre léptek a
„szamárlétrán” és a fiúk lassan elmaradtak. Így 2008. évben Farkasinszki Gyula elnökségével az egyesület már csak a női kosárlabdázással foglakozott.
Szakosztályát önálló jogi személyiséggel ruházta fel és Újfehértói Kosársuli néven továbbra is üzemelteti. Jelenleg mintegy 210 fiatal pattogtatja a labdát edzéseinken,
illetve a bajnokságokban. Az egyesület fejlődése során megpróbált más külföldi csapatokkal is kapcsolatot felvenni és ez eddig a Nagyvárad női kosárlabdázóival
illetve Kassa és Igló csapatával sikerült is. A Nagyváradiakon keresztül jutottunk el Kolozsvárra is, illetve a nálunk megrendezett tornákon találkoztunk más határon túli
magyar települések korosztályos csapataival is. Egyesületünk évről évre indít csapatokat a korosztályos országos versenyrendszerekben, ahol elismerésre méltó
eredményeket érnek el versenyzőink. Amíg a hazai versenyben a kosárlabdázásnak a többi sportággal (bővebben tekintve a szabadidős tevékenységekkel) szemben
kell eredményesen szerepelnie az elérhető erőforrásokért, sportolókért és a média figyelméért, addig a nemzetközi versenyben a többi ország kosárlabda
játékosaival, csapataival kell felvenni a küzdelmet. 2014 évben a TAO támogatásból épült kettő kosárlabdapályás tornaterem megfelelő hátteret biztosít a színvonalas
szakmai munkához. 

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

Nincs tervezve ingatlan beruházás. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2017. július 01. - 2018. június 30.-ig a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Versenykiírásai és versenynaptára alapján ütemezve. 

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

Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasztásának lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja.
Fontos, hogy még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni és a kosárlabdázás valamely fajtáját élethosszig játsszák,
támogassák, kövessék. A mozgásszegény életmód szükségessé teszi, hogy már kisiskolás kortól elkezdődjön a gyermekek szervezett keretek között történő
mozgástanulása. A grundok és a biztonságos játszó- és játékterek megszűnésével elvesztették a gyermekek az autodidakta mozgástanulás lehetőségét és újabb
„konkurenciák” is megjelentek a lehetőségek között. (számítógép, stb.) A sportág népszerűségét és a meglévő csapatok vonzerejét kihasználva célunk, az általános
iskolák alsó tagozatos tanulóinak minél nagyobb számban történő bevonása labdás ügyességi edzésekbe, helyi kezdeményezésű és bonyolítású versenyekbe.
Fontos, hogy a nehezedő gazdasági környezet ellenére éreztessük a szülőkkel és a gyerekekkel az önerő szükségességét, ezért az egyesület működésének jelentős
forrásáról, a tagdíjfizetésről lemondani nem szándékozunk, és nem is tudunk. A szociálisan nehéz helyzetben lévő családoknak az egyesülettel szorosan
együttműködő „A kosárlabdázás utánpótlásáért Alapítvány” nyújthat támogatást a költségek, elsősorban a tagdíj előteremtésében. Ez azért is fontos lépés, mert az
utóbbi évek tapasztalata alapján kijelenthető, hogy sok (~ 20) gyerek hagyta abba az anyagi nehézségek miatt a kosárlabdázást. Célunk, hogy az előkészítőbe
sportoló gyerekek számát mintegy megduplázzuk és a következő években 30-50 gyereket vonjunk be évente a kosárlabdázás vérkeringésébe. Ezeknek a
gyerekeknek később a képességeiknek és tudásuknak megfelelő versenyeket kell szerveznünk, illetve a tudásuknak megfelelő bajnokságokban a szereplésüket
biztosítanunk szükséges. Ha nem jutnak a gyerekek és a szülők sikerélményhez, akkor várható lemorzsolódásuk. A kosárlabdázás nem egy egyszerű sport. Ahhoz,
hogy valaki eredményes legyen nagyon hosszú ideig, és nagyon sokat kell dolgozni. Ezen időintervallumon belül kell megtalálni azt az összhangot, ami nem megy az
eredményesség rovására, ugyanakkor mindenki számára biztosítja akár az alacsonyabb szintű kosárlabdázás élményét. Nem biztos, hogy már 8-10 éves korban
meg kell határozni, hogy kiből lehet jó játékos. 

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

A kosárlabdázás teljes spektrumában gondolkozunk és hisszük, hogy aki játékosként nem juthat el a válogatottságig az is lehet hasznos tagja a kosárlabda
társadalomnak. Amíg a pályán teljesít addig edzőpartnerként, ellenfélként segíti a többiek felkészülését, fejlődését. Később –ahogy azt már korábban is említettem-
lehet belőle edző, játékvezető, sportvezető, vagy csak egyszerűen a sportágat szerető és támogató szurkoló. Éppen ezért az előkészítőben nagyon nagy a
felelőssége az edzőknek, hogy a gyerekeket és a szülőket megnyerjék ennek a játéknak. Ezt követően 8 éves kortól az előkészítő csoportokban elkezdett munkára
építve, magasabb szintű sportági képzés és versenyeztetési lehetőség biztosítása. Technikailag helyes sportági alapok lerakása. A gyermekek beillesztése az
edzésrendszerbe, sportolói életforma kialakítása. Később a 14 éves kor felett a sportági speciális képzés következik, a kiválasztás, tehetségek keresése oldalági
beiskolázásra hangsúly fektetése (a középiskolába bekerülő, addig nem ismert ügyes gyerekek felkutatása). Ez a legérzékenyebb időszak a játékos fejlődése
szempontjából, itt dől el, hogy kiből lesz jó játékos! Ezért hangsúlyos a funkcionális technika oktatása, minőségi munka, a részletek begyakorlása, poszt szerinti
képzés kezdete (2-es és 4-es poszt technikájának oktatása), majd a speciális poszt szerinti finomtechnika kialakítása. A játék részekre bontása, fokozatos
összerakása, csapattaktika építésének kezdete, fő hangsúly a 3:3 szituációs rendszerben történő oktatásra helyezendő. Nagyok a különbségek a fejlődésben, ezért
nagyon eltérő terhelése a játékosoknak. Motoros képességfejlesztés csakis a biológiai kor és a felkészültség szintjének figyelembevételével, ahol nagy hangsúlyt kell
fektetni a nyújtó-lazító feladatokra, az akciók gyorsaságának, dinamizmusának fejlesztésére, mozgás és helyzetfelismerésre gyorsaság szituációs helyzetekben,
továbbá komplett csapattaktika felépítése, a zónavédekezés oktatása. Energikussági faktor – harcosság, agresszivitás, határozottság, vezetési készség –
erősödésének segítése „profi” életmód – táplálkozás, pihenés, időbeosztás - kialakításának kezdete. Ekkor kezdődik a dobásbiztonság kialakítása kommunikációs
rendszer felépítése motoros képességfejlesztésben a sportág-specifikusság előtérbe kerül, ugyanúgy, mint az egészséges agilitás, versenyszellem, a kreativitás,
gyors és jó döntéshozatal képessége, az anticipáció képessége, a céltudatosság, a tanulni akarás.
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 2 150 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bosu® db 6 60 000 Ft 360 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Lebert Buddy System db 6 20 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ Assist support db 6 40 000 Ft 240 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Gumiszíj db 18 6 000 Ft 108 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Reakciós labda db 12 3 000 Ft 36 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ Rapid Fire db 4 60 000 Ft 240 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ agility coins szett 4 8 000 Ft 32 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ Recoil db 6 20 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ Speed Chute db 3 15 000 Ft 45 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Elasztikus ellenállás
(őv, szíj)

db 10 25 000 Ft 250 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Dot Drill mat db 3 15 000 Ft 45 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Premium Slant Board db 2 35 000 Ft 70 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Lateral Pro Trainer db 12 40 000 Ft 480 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Overspeed Training db 4 100 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Game Speed 360 db 4 30 000 Ft 120 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Just Jump System db 2 200 000 Ft 400 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Erőplató db 1 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Brower TC-Gate
(fotocell)

db 2 130 000 Ft 260 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Lézer Terápiás eszköz db 1 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Ultrahang Terápiás
eszköz

db 1 800 000 Ft 800 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Combo gépek (több
funkció)

db 1 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Orvosi és terápiás
ágyak

db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ Drible Stick db 4 30 000 Ft 120 000 Ft
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2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Fitlight db 0 3 150 000 Ft 0 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Polar Team Pro db 1 4 075 000 Ft 4 075 000 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Vertimax Raptor db 1 700 000 Ft 700 000 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Vertimax V8 db 1 1 980 000 Ft 1 980 000 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Game Ready db 2 1 700 000 Ft 3 400 000 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Tárolószekrény
sportszerek,
sporteszközök
tárolására

db 1 830 000 Ft 830 000 Ft

22 281 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Táblagép Elsősorban a digitális jegyzőkönyv használata.

Bosu® Proprioceptív és korrekciós gyakorlatok végrehajtásához.

Lebert Buddy System Több korosztály egyidejű használata miatt.

SKLZ Assist support Mind a 6 palánkra történő használat.

Gumiszíj Több korosztály egyidejű használata miatt.Az ár az átlagárat tartalmazza.

Reakciós labda Több korosztály egyidejű használata miatt.

SKLZ Rapid Fire Több korosztály egyidejű használata miatt.

SKLZ agility coins Több teremben történő egyidejű használat.

SKLZ Recoil Több korosztály egyidejű használata miatt.

SKLZ Speed Chute Több korosztály egyidejű használata miatt.

Elasztikus ellenállás (őv, szíj) Több korosztály egyidejű használata miatt.

Dot Drill mat Több korosztály egyidejű használata miatt.

Premium Slant Board Több korosztály egyidejű használata miatt.

Lateral Pro Trainer Több korosztály egyidejű használata miatt.

Overspeed Training Több korosztály egyidejű használata miatt.

Game Speed 360 Több korosztály egyidejű használata miatt.

Just Jump System Több korosztály egyidejű használata miatt.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Erőplató Diagnosztikai célokra

Brower TC-Gate
(fotocell)

Több korosztály egyidejű használata miatt.

Lézer Terápiás eszköz Rehabilitációs célokra

Ultrahang Terápiás
eszköz

Rehabilitációs célokra

Combo gépek (több
funkció)

Rehabilitációs célokra

Orvosi és terápiás ágyak Rehabilitációs célokra

SKLZ Drible Stick Labdásügyesség és koordináció fejlesztésére

Fitlight Agilitty tesztek és téri tájékozódó képesség fejlesztésére. Ar ár dollárban értetődő 287 Ft/USD árfolyamon.

Polar Team Pro Diagnosztikai célokra

Vertimax Raptor Ellenálásos edzés végzéséhez.

Vertimax V8 Ellenálásos edzés végzéséhez.

Game Ready Sérülés kezelés és regenerációs célokra. Az ár Euróban értendő 312 Forint/Euro áron. At ár a kiegészítőket tartalmazza amelyek: -
Rechargeable Battery Pack -Wrap Bag -Ankle Wrap -Straight Knee Wrap -Hip/Groin Wrap -Back Wrap -Straight Elbow Wrap/Calf Wrap
-Carry Bag

Tárolószekrény
sportszerek,
sporteszközök
tárolására

A sportszerek és sporteszközök szakszerű tárolásához szükséges tárolószekrény.

2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

15 453 319 Ft 159 313 Ft 318 625 Ft 15 931 256 Ft 6 827 681 Ft 22 599 625 Ft 22 758 938 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEF Apáczai Csere János Általáno sIskola portudvar
felújítása

2017-08-21 2017-08-31 2017-08-31 5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Apáczai Csere János Általáno
sIskola portudvar felújítása

4400
Nyíregyháza
Erdősor
7

1396 állami Az iskola sportudvara eléggé ’’leharcolt’’ állapotban van,
szükséges a jelen kornak megfelelő felújítása.

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

Nem

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

Nem

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 3 489 426 Ft 35 247 Ft 0 Ft 3 524 673 Ft 1 510 574
Ft

5 000 000 Ft 5 035 247 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 23 0 2 Országos

U11 48 0 3 Országos

U12 26 0 2 Országos

U14 22 0 1 Országos

U16 15 0 1 Országos

U18 17 0 1 Országos

U20 0 0 0 Nincs

U23 5 0 1 Országos

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 156 0 11
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Gyógyszer csomag 100 5 000 Ft 500 000 Ft

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő doboz 180 3 500 Ft 630 000 Ft

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő csomag 90 8 000 Ft 720 000 Ft

Gyógyszer Gyógyszer db 30 1 000 Ft 30 000 Ft

Gyógyszer Gyógyszer db 150 2 000 Ft 300 000 Ft

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

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

Gyógyszer Gyógyszer

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő

Táplálék kiegészítő Vitamin készítmény

Gyógyszer Sport Tape alá szivacs

Gyógyszer Sport Tape

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 15 018 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 2 180 000 Ft

Személyszállítási költségek 7 450 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 6 560 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 320 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5 262 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 900 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 36 430 700 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 280 000 Ft

Összesen 76 600 700 Ft

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

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Edzésekre, mérkőzésekre szökséges eszközök, felszerelések ára.

Személyszállítási költségek Mérkőzésekre, edzésekre utazás költségei.

Nevezési költségek Lehetséges tornákon a nevezési díjak.
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Rendezési, felkészítési, képzési költségek Tornák, bajnoki mérkőzések rendezési díjai.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei A nevezési díjban szereplő létszámok feletti játékosok versenyengedély díjai,
illetve új játékosok leigazolásának díjai.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A felkészülés és a versenyek helyszíne.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége

Edzőtáborok szállás, étkezés díjai.

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Sportszakemberek bére és járulékai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és
motorkerékpár

Sporteszközök szállítási költségei.

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

68 728 069 Ft 708 537 Ft 1 417 074 Ft 70 853 680 Ft 7 872 631 Ft 78 017 774 Ft 78 726 311 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

2 850 000 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 25 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 70 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 30 000 Ft

Összesen 2 975 000 Ft

Indoklás

A versenyeztetés költségei éves díja. 

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

2 669 245 Ft 27 518 Ft 55 036 Ft 2 751 799 Ft 305 755 Ft 3 030 036 Ft 3 057 554 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 133 742 Ft 133 742 Ft 66 871 Ft 200 613 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

318 625 Ft 318 625 Ft 159 313 Ft 477 938 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 417 074 Ft 1 417 074 Ft 708 537 Ft 2 125 611 Ft

Versenyeztetés 55 036 Ft 55 036 Ft 27 518 Ft 82 554 Ft

Összesen 1 924 477 Ft  2 886 716 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A pályázat elkészítése, elszámolásának segítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázat elkészítése, elszámolásának segítése.

Utánpótlás-nevelés A pályázat elkészítése, elszámolásának segítése.

Versenyeztetés A pályázat elkészítése, elszámolásának segítése.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Nyíregyháza, 2017. 09. 19.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Farkasinszki Gyula (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

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

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

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

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

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

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

15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

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

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

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

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

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

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

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

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

18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

20. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Nyíregyháza, 2017. 09. 19. Farkasinszki Gyula 
elnök 

Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás kosárlabda Egyesület
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Farkasinszki Gyula (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás kosárlabda

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

Utánpótlás kosárlabda Egyesület (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

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: saját erő, önkormányzati támogatás

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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

Kelt: Nyíregyháza, 2017. 09. 19.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Farkasinszki Gyula (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Nyíregyháza, 2017. 09. 19.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

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

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

– tájékoztatom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,

valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Nyíregyháza, 2017. 09. 19. Farkasinszki Gyula 
elnök 

Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás kosárlabda Egyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 19:13:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 19:14:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 19:16:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 19:21:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 19:11:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 13:41:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 19:12:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 13:43:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-06 12:33:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-06 12:34:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 15:03:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-05 19:15:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-05 19:18:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-08-15 08:08:05

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)

(45 000 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

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával,
vagy a jogerős építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben
megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Nyíregyháza, 2017. 09. 19.
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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 5 7 40%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 5 6 20%

Edzőtáborok száma db 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 1200 1200 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 0 0%

U18 fő 0 2 0%

U17 fő 2 14 600%

U16 fő 17 18 6%

U15 fő 18 19 6%

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 6 486 506 Ft 66 871 Ft 133 742 Ft 6 687 120 Ft 6 687 120 Ft 13 307 368 Ft 13 374 239 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 18 942 745 Ft 194 559 Ft 318 625 Ft 19 455 929 Ft 8 338 255 Ft 27 599 625 Ft 27 794 184 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 453 319 Ft 159 313 Ft 318 625 Ft 15 931 256 Ft 6 827 681 Ft 22 599 625 Ft 22 758 938 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 489 426 Ft 35 247 Ft 0 Ft 3 524 673 Ft 1 510 574 Ft 5 000 000 Ft 5 035 247 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

68 728 069 Ft 708 537 Ft 1 417 074 Ft 70 853 680 Ft 7 872 631 Ft 78 017 774 Ft 78 726 311 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 2 669 245 Ft 27 518 Ft 55 036 Ft 2 751 799 Ft 305 755 Ft 3 030 036 Ft 3 057 554 Ft

Összesen 96 826 565 Ft 997 485 Ft 1 924 477 Ft 99 748 527 Ft 23 203 761 Ft 121 954 803
Ft

122 952 288 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (24 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozatalairt_1493053896.pdf (Szerkesztés alatt, 511 Kb, 2017-04-24 19:11:36)
4924164d8945e319b85d2a95b427678351aeaff2c084cce63a1281fc26f55bca

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)

alairasi_cimpeldany_nyks_1493054051.pdf (Szerkesztés alatt, 624 Kb, 2017-04-24 19:14:11)
874c4164ca75f6771cdf06f66236be8627333ef3a811fc6b1dbc003ca686b831

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

termeltbevetelek_1504692809.pdf (Kér. kieg. szerk., 889 Kb, 2017-09-06 12:13:29)
ad6e51192daa441a989beed4effa74df583ce62461e500336d3da867a82911da

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

onresznyilatkozatapaczaidsi_1504027482.pdf (Kér. kieg. szerk., 202 Kb, 2017-08-29 19:24:42)
c1f8e6018a2e32797fa386b0fc106e582cf6289b6c05ca190b589cbc3953489a

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositasimodnyilatkozat_1505669869.pdf (Kér. kieg. szerk., 522 Kb, 2017-09-17 19:37:49)
06719904150d10e65c56ccabbaff53fdc6de3d85a66148ff178e909670ce047e

egyuttmukodesapaczai-nyks_1505723327.pdf (Kér. kieg. szerk., 424 Kb, 2017-09-18 10:28:47)
b51455569f04445d2063ae5a27e2aa67c01737b82d320337844217d5c7a72540

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

uzemeltetesinyilatkozat_1504027233.pdf (Kér. kieg. szerk., 251 Kb, 2017-08-29 19:20:33)
778a811194927d04ac288c383c6f8100fbf4df49b1816f2ab8ac7d94c6010b0e

Egyéb dokumentumok

hozzajarulasberuhazashoztankerule_1504631816.pdf (Kér. kieg. szerk., 263 Kb, 2017-09-05 19:16:56)
132d09c3c8c92ba05d6a239f8d2e3f1c55b737e477252a8a3a019d7ba3ea59f2

benchmarkbannemszereploberuhazan_1505669900.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-09-17 19:38:20)
7d73fd545e64d2e99c7644c80377fa4c4abad215217dafbf1a076e58d1ca1a42

hatarontulitornak_1505734980.pdf (Kér. kieg. szerk., 578 Kb, 2017-09-18 13:43:00)
73683c933bdef9f93edd3041a8ed3541ae4610483a38d071c0c1f7856a777d94

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozatalairt_2_1502777207.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-08-15 08:06:47)
fe576ff90829e06ffc238da80011606588bf292e6f9cbe5002d614a01ee5eb9c

emminyilatkozatalairt_1493053912.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 19:11:52)
b261cd8744e8fd2e6685f6baaca126003abdb6f37050b75dbef9abf193d79dce

emminyilatkozatalairt_3_1505734873.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-09-18 13:41:13)
eff7514b2fe20e4a94f903fabfeaf1f968b8c8dc6b851d4853d977f6c13eab06

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

birosagnyks_17.04.05._1493053988.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-24 19:13:08)
8cba05a954fa8f58228905b525f066e10287ff0e2458d775e7369d26519d1fb2

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1493054468.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-24 19:21:08)
1fbff023ce842db98c97889c5efb551f9edd98448d1a2b0566d1957e17e846b5

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

nykskoztartozasmenetes17.04.24._1493054168.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2017-04-24 19:16:08)
25d484fa4e967d73eca650a43aa3c5e7aca285d9316222adc88c895db5427e0c

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2alairt_1493053924.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-24 19:12:04) c1ae931b20a037530de2a8fd6c41935e70318f4cf6b9e47814075cf4af8c588f

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

erdemi_dontes_epitesi_engedely_1504631906.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-09-05 19:18:26)
2105e1e13134a2a670a4bd5d1707561b915291834f7c5321c862691010d74064

Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős
építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység
nem építésiengedély-köteles
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erdemi_dontes_epitesi_engedely_1504631714.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-09-05 19:15:14)
2105e1e13134a2a670a4bd5d1707561b915291834f7c5321c862691010d74064

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

berletnyilatkozat_1504694048.pdf (Kér. kieg. szerk., 643 Kb, 2017-09-06 12:34:08) 3ffae7a5357eb20c350f45bdc42d81a728515d123d65d317557ab3a2bfdb38ea

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

tulajdonilap17.09.18._1505739803.pdf (Kér. kieg. szerk., 730 Kb, 2017-09-18 15:03:23)
2ab31507de6134dc07a62b88691cafc46cf22883d1dc3be1a8ac5e0feb47aff6

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

jelzalognyilatkozat_1504694027.pdf (Kér. kieg. szerk., 634 Kb, 2017-09-06 12:33:47)
4dab8d38da647120f321dbf38b315d396ce108def5f4526a9ea10611e9bc0177

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

aktualutepitoajanlatapaczai_1502777285.pdf (Kér. kieg. szerk., 801 Kb, 2017-08-15 08:08:05)
9165daa7dd19a7398e5666c303d0691af2c125e88a929c5a61ec6ffe6d16e188

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

aktualutepitoajanlatapaczai_1502780341.pdf (Kér. kieg. szerk., 801 Kb, 2017-08-15 08:59:01)
9165daa7dd19a7398e5666c303d0691af2c125e88a929c5a61ec6ffe6d16e188
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