be/SFPHP01-08072/2017/MKOSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

SIÓFOKI KOSÁRSULI EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

SKSE

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

18785733-1-14

Bankszámlaszám

50800290-15307671-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8600

Város

SIÓFOK

Közterület neve

SZŐLŐVIRÁG

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8600

Város

SIÓFOK

Közterület neve

SZŐLŐVIRÁG

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 474 52 44

Fax

+36 84 330 718

Honlap

www.siofokikosarsuli.hu

E-mail cím

siofokikosarsuli@freemail.hu

E-mail cím

szalai70@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

SZALAI ISTVÁN ATTILA

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 474 52 44
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

SZALAI ISTVÁN ATTILA

E-mail cím

+36 20 474 52 44

szalai70@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Krúdy Gyula Szakközépiskola

Siófok Város

Siófoki Szakképzési Centrum

16

Felk. és
versenyeztetés

Széchenyi István Általános
Iskola

Siófok Város

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

2

Felkészülés

Beszédes József Általános
Iskola

Siófok Város

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

2

Felkészülés

Perczel Mór Gimnázium

Siófok Város

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

2

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2008-10-14
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2008-08-04

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

8,2 MFt

8 MFt

85 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,5 MFt

0,7 MFt

0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

17,7 MFt

24 MFt

200 MFt

Egyéb támogatás

2,2 MFt

2,4 MFt

4 MFt

Összesen

28,6 MFt

35,1 MFt

289,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

7,4 MFt

13 MFt

15,8 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

3,3 MFt

8,4 MFt

Anyagköltség

8 MFt

9,3 MFt

180 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

6 MFt

8,1 MFt

83 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

25,4 MFt

34,7 MFt

288,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

22 MFt

32 MFt

282 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

3,3 MFt

8,4 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

2 301 709 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

8 980 866 Ft

170 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

19 803 318 Ft

385 253 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

821 897 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A 2016. évi célkitűzéseinket sikerült szinte teljes mértékben megvalósítanunk. Az Egyesületünk működése stabil, kiegyensúlyozott mely alapját képezheti a nyugodt
szakmai munkánknak. A TAO-s támogatásoknak köszönhetően sikerült működési feltételeinket optimalizálni, az eddigi tárgyi eszközbeszerzéseink lépésről lépésre
hozzájárultak az egyre rendezettebb körülmények közötti működésünkhöz / lsd. kisbusz, parketta csere, kondicionáló berendezések, eredményjelző tábla, új
palánkok, mezek, cipők, melegítők, labdák, stb. A személyi bérrendezések által pedig edzőink most már nemcsak erkölcsi, hanem anyagi megbecsülésben is
részesülnek. Az MKOSZ által meghírdett bajnokságokban a 2016/2017 évben 3 korosztályos csapattal veszünk részt: Kadett korosztály Serdülő korosztály
Gyermek korosztály A gyermek korosztályunk a 7. helyen végezett Székesfehérvári régióban versenyezve. A kadett korosztályunk sajnos nem hagyta el győztesen az
alapszakasz folyamán a parkettát, de mérkőzésről-mérkőzésre fejlődő tendenciát mutattak, de sajnos nem tudtunk mit kezdeni az NB1-es csapatokkal.Alsóházi
rájátszásban ahol hasonló képességű csapatok ellen küzdöttünk 50%-os mérleget produkálva/4győzelem-4vereség/végeztünk. Serdülő csapatunk az alapszakasz
folyamán lépésről lépésre fejlődve,haladt előre a bajnoki tabellán.Az alapszakasz befejeztével 8. helyezést érte el, 2 helyezéssel lemaradva az országos 32 csapatos
főtábláról.Rájátszásban kiharcolta a csapat a régiós döntöbeni szereplést.Lány csapatunk meghívást kapott a Székesfehérvári házibajnokságba,ahol mérkőzésrőlmérkőzésre fejlődve egyre szebb és eredményes játékot mutatnak. Felnőtt csapatunk a körülményekhez képest/sok volt a sérülés a szezon során/jól szerepelt az idei
évben. Örömteli, hogy az idősebb játékosok, milyen segítőkészséggel viseltetnek a 16-17-18-19 éves játékosok iránt, segítik, tanítják őket a játék minden fortélyára,
ezzel is segítik a korosztályos csapatok igazi közösséggé való szerveződését,a játékok hangulatának emelését. . A 2016-17-ös tanévben sikerült tovább bővítenünk a
játék alapjaival ismerkedők bázisát, a tavalyi esztendőhöz hasonlóan részt vettünk a Dobd a kosárba! országos programban.amit már két iskolában bonyolítunk le.
Idén is nemcsak az 1-2 osztályosok látogatják foglalkozásainkat, hanem a 3-4.-esek is. Az idősebbekkel a megyei jamboree-n is jó helyezést sikerült kiharcolnunk.
Számunkra nagyon hasznos ez a program sorozat, hiszen sikerül a résztvevők közül több gyermeket megnyerni

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Siófoki Kosársuli Egyesület kosárlabda sportot kedvelő sportbarátokból alakult, közös időtöltés céljából. Az évek során azonban a város egyik vezető
sportegyesületévé vált, a korosztályos fiú csapatok mellett a 2016/17-es évadban már lány csapatot is sikerült indítani és a jövőben a lánycsapatot más korosztályos
csapattal szeretnénk bővíteni. Elmondható, hogy a városban a kosárlabda sport egyre népszerűbb, versenyzőink, tagjaink száma mára a 120 főt is meghaladja. Az
edzéseink a város különböző részein, az oktatási intézmények tornatermeiben folynak. Az évek során a Krúdy Iskola torna csarnokát a támogatásoknak
köszönhetően saját megvalósításban sikerült olyan állapotba hozni, hogy az versenyzésre alkalmas, azonban a tornacsarnokhoz tartozó öltöző, vizesblokk rész nem
felel meg az elvárásoknak. Ez miatt a tavalyi szezonban egy bírói reklamáció miatt egyesületünk észrevételezést is kapott. Így a vezetőség körében felmerült a
lehetőség, hogy a terembérletek magas költsége, a helyszínek megközelítése, időpontok szervezése, megfelelő infrastruktúra biztosítása érdekében lehetőséget
keresnénk egy saját csarnok kialakítására. Így a megnövekedett létszám miatti fokozottabb időbeosztást és terem beosztást igénylő feladat helyett, az edzőink a
munkára, a sportra tudnák fordítani figyelmüket Régi vágyunk a Kiliti városrész fiataljait nagyobb mértékben bevonni a kosárlabda sport lehetőségébe, azonban a
távolság, késői edzések miatt ez nehézkes. Előzetes egyeztetéseknek köszönhetően az Önkormányzattal történt tárgyalások után ajánlatott kaptunk a Siófok és Kiliti
közötti önkormányzati terület átadására, a jelenleg is üzemelő műfüves focipálya szomszédságában. Így olyan helyszínt tudnánk biztosítani, amely minden részről
könnyedén megközelíthető. Így saját üzemeltetésben nem kellene bérleti díjat fizetni, valamint a Kiliti városrész fiataljait az elhelyezkedés miatt nagyobb számban
tudnánk bevonni programunkba.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt megvalósítását előzetes felmérés alapján a következő szerint ütemezzük csarnok építésnél: 1. szakaszban önkormányzati terület tulajdonjogának
tisztázása, engedélyek beszerzése-2017.december 31-ig. 2. szakaszban Kiviteli tervek elkészítése, kivitelezés 2018. június 30-ig. Egyéb fejlesztések üteme: A
felajánlásokat folyamatosan igyekszünk kommunikálni a gazdálkodó szervezetek felé, ezek nagy része általában december hónapban érkezik be számlánkra. Ezért a
program első részében a bérek, járulékok, a mindennapi működéshez szükséges kifizetéseket eszközöljük, majd a támogatások 70%-ának beérkezése után tudunk
nagyobb kifizetéseket teljesíteni, mezek, egyéb beszerzések terén, ami 2018. év tavaszi időszakát jelenti, az árajánlatok bekérése után, történhet beszerzés.

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 Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége egy olyan szakmai program kidolgozásába fogott, amely valamennyi korosztály – az általános iskola alsó tagozatától
kezdve a felnőtt kosárlabda válogatottakig – számára hosszú időre meghatározza a gyerekek – később játékosok- fizikai, technikai, taktikai és mentális felkészítését.
Mindennek célja egyrészt a sportág bázisának szélesítése, másrészt a hazai és nemzetközi eredményesség növelése. A célokat, amelyek elérése érdekében a
szakmai programot kidolgozták: a sportág népszerűsítése és bázisának szélesítése, minél több jól képzett kosárlabdázó nevelésével a hazai bajnokságok
színvonalának növelése, az adminisztratív intézkedések mellett ezzel is elősegítve, hogy a legfelsőbb osztályban az idegenlégiósok helyett minél több fiatal magyar
játékos szerepeljen versenyeinken. Ebbe a programba Siófoki Kosársuli jelen programja a következők szerint illeszkedik: Programunkat a legkisebbek felé ez elmúlt
két évben egyre jobban kiszélesítettük, így már a legkisebb korosztálytól tudjuk „feltölteni” a nagyobb korosztályokat az életkorok előrehaladtával. A 2016/17-es
évadban egyre nagyobb teret kapott a lánycsapat számának növekedése, így a régióban tovább nő a versenyeztethető csapatok száma, a sport népszerűsége. Az
újabb kisbusz vásárlással a logisztika, gyermekek szállítása egyszerűsödik, a szülőknek nem ró terhet a vállukra, viszont biztonságban tudhatják gyermekeiket. A
csarnok beruházás előnnyel járna számunkra, az ovisok, kisiskolások részére folyamatos programokkal tudnánk helyszínt biztosítani, városi rendezvényekhez
kapcsolódóan programokat szervezni, bonyolítani. Az utánpótlásnevelés finanszírozási forrása biztosítja a szakedzők munkájához a költséget. Munkájuknak sokat
köszönhet az egyesület, az elmúlt 2-3 évben a rendszeresen sportoló gyermekek száma a háromszorosára nőtt Egyesületünkben, köszönhető ez edzőink
lelkiismeretes és szakszerű munkájának. Fontos tény az is, hogy a mezek, cipők juttatása szintén anyagi terheket vesz le a szülők válláról, így ezeket továbbra is
szeretnénk a játékosoknak juttatni. Összességében elért eredményeink, évről évre növekvő támogatottságunk azt mutatja, hogy munkánkat értékelik ez mind
anyagilag, mind pedig a nézők, programjainkon résztvevők számában megmutatkozik. Az általunk nevelt kosárlabdázok a felnőtt kor elérése után is aktívan, vagy
hobbi szinten sportol velünk,amely fontos eredmény számunkra, hogy a sport szeretete folyamatosan jelen maradjon sportolóink életében.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A kosárlabda sport Siófok városban az évek során egyre népszerűbb. A helyi oktatási intézményekben egyre több fiatal választja délutáni elfoglaltságként, elért
eredményeink egyre jobban alakulnak, így a támogatottság is évről évre növekszik. A fiatalok sportra nevelése egészségügyi szempontból és közösségi szempontból
is fontos, hogy a fiatalok ne az utcán legyenek céltalanul, hanem egy olyan helyet biztosítsunk számukra ahol eredményt érhetnek el és szívesen töltik itt idejüket. A
tagok számának növekedése azt mutatja, hogy évről évre sikeres munkát végzünk. A megnövekedett létszám miatt egyre nehezebb üres termet, időpontot találni az
oktatási intézmények sportcsarnokába.Az Önkormányzat a területet biztosítaná az építkezés céljára, az engedélyeztetés 2018. kora tavaszig lebonyolítható, az
építkezés akkor elkezdődhet, a program végéig megvalósítható. Előnye a bérleti díjak csökkenése, a saját működtetés esetén egyéb rendezvényre is hasznosítható.
Kockázatot jelenthet a létszám csökkenés, azonban egyenlőre folyamatosan nő, sőt a lány csapatok létszámának növekedése számunkra is meglepő volt, az időbeni
elosztás szerint az utánpótlás biztosítható minden korosztályban.A sportfejlesztési program a csarnok építés nélkül teljes biztonsággal megvalósítható, támogatóink
száma folyamatosan nő, a társasági adó mértékének csökkentése bár a felajánlott összegek nagyságában csökkenhet, azonban a csapataink sikereit látva, egyre
több támogató szervezetet sikerült meggyőzni munkánk hasznosságáról, így a támogatások összességében nem csökkennek.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Adminisztrátor

Középfokú

Könyvelő

Középfokú

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Általános

80

12

150 000 Ft

40 850 Ft

2 290 200 Ft

Általános

80

12

150 000 Ft

40 850 Ft

2 290 200 Ft

160

24

300 000 Ft

81 700 Ft

4 580 400 Ft

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

Indoklás

Adminisztrátor

Az egyesület adminisztrációs és teljes körű ügyintézési feladatainak ellátása. Igazolások, nevezések és a napi működéssel kapcsolatos
feladatok ellátása.

Könyvelő

Az egyesület teljes könyvelési feladatainak ellátása valamint az egyesület működésével kapcsolatos jelentések, bevallások, statisztikák teljes
körű elkészítésének és beadásának feladata.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 278 691 Ft

23 017 Ft

0 Ft

2 301 709 Ft

2 301 709 Ft

4 580 400 Ft

4 603 417 Ft

2017-11-21 16:32
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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

Busz 8+1 személyes

db

1

11 990 000 Ft

11 990 000 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Táblagép

db

2

150 000 Ft

300 000 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Laptop

db

1

280 000 Ft

280 000 Ft

12 570 000 Ft

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

Indoklás

Busz 8+1
személyes

A meglévő gépjárműparkkal nem tudjuk teljes körűen megoldani a szállítási feladatainkat, mivel a legrégibb autónk karbantartási költsége
nagyon magas, így szükségünk lenne egy új 9 személyes gépjárműre.

Táblagép

Az utánpótlás edzők részére a kapcsolattartásra, edzésprogram tervezésre, stb...

Laptop

A vezetőedző részére a kapcsolattartásra, edzésprogram tervezésre, stb...

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)

8 721 057 Ft

89 809 Ft

170 000 Ft

8 980 866 Ft

3 848 943 Ft

12 740 000 Ft

12 829 809 Ft

2017-11-21 16:32
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

20

0

Nincs

U11

4

10

0

Nincs

U12

14

7

1

Országos

U14

17

5

1

Országos

U16

12

3

1

Országos

U18

8

2

0

Nincs

U20

1

0

0

Nincs

U23

1

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

57

47

3

2017-11-21 16:32

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Megnevezés

Táplálék kiegészítő

Táplálék kiegészítő

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

doboz

120

Egységár

6 000 Ft

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)
720 000 Ft

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

Indoklás
Az utánpótlás korosztály vitamin szükségletének biztosítása a téli időszakban.

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 400 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

720 000 Ft

Személyszállítási költségek

3 300 000 Ft

Nevezési költségek

300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 650 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

10 850 400 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

21 420 400 Ft

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

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése a benchmark alapján.

Személyszállítási költségek

Az egyesület tulajdonát képező kisbuszok költségei, valamint az idegenbeli
mérkőzésekre igénybe vett buszok bérleti díjai.

Nevezési költségek

A verseny, mérkőzés nevezési költsége az MKOSZ Díjfizetési szabályzatában
meghatározottak szerint.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

A versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának támogatása az MKOSZ
Díjfizetési szabályzatában meghatározottak szerint.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Az edzések és mérkőzések idejére igénybe vett tornatermek, tornacsarnokok bérleti
díjai.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége

A 2017-18-as szezonban szervezett táborok, mérkőzések étkezési és szállás
költsége.

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Az egyesület munkájában részt vevő sportmunkatársak megbízási díjai, munkabérei
és ezek járulékai.

2017-11-21 16:32
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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)

19 220 031 Ft

198 033 Ft

385 253 Ft

19 803 318 Ft

2 200 369 Ft

21 805 653 Ft

22 003 686 Ft

2017-11-21 16:32
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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

250 000 Ft

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

400 000 Ft

tagsági díj

15 000 Ft

a pályahitelesítés díja

40 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

150 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

50 000 Ft

Összesen

905 000 Ft

Indoklás
A megnövekedett létszám arányában a bajnokságok, kupákon való részvételek száma is megnövekedett, a versenyek részvételi díja mellet az általunk rendezett
mérkőzések alkalmával a versenybírói költségek is növekedtek.Tagdíjhoz a Sportszervezetek Országos Szövetségének tagja lett egyesületünk, a tagsági díjat
szeretnénk elszámolni.

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)

813 678 Ft

8 219 Ft

0 Ft

821 897 Ft

91 322 Ft

905 000 Ft

913 219 Ft

2017-11-21 16:32
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

170 000 Ft

179 755 Ft

89 809 Ft

259 809 Ft

Utánpótlás-nevelés

385 253 Ft

396 266 Ft

198 033 Ft

583 286 Ft

Összesen

555 253 Ft

843 095 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A ajánlatok bekérése és döntésre előkészítése.

Utánpótlás-nevelés

Az utánpótlás nevelés ráfordításainak nyomon követése, beszerzések és a napi szintű működés felügyelete.

2017-11-21 16:32
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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: SIÓFOK, 2017. 11. 21.
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Nyilatkozat 2
Alulírott SZALAI ISTVÁN ATTILA (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: SIÓFOK, 2017. 11. 21.
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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 SZALAI ISTVÁN ATTILA (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó SIÓFOKI KOSÁRSULI EGYESÜLET
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a SIÓFOKI KOSÁRSULI 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: önkormányzati támogatás

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: önkormányzati 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: SIÓFOK, 2017. 11. 21.
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aláírás

2017-11-21 16:32

18 / 26

be/SFPHP01-08072/2017/MKOSZ
1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott SZALAI ISTVÁN ATTILA (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.

SIÓFOK, 2017. 11. 21.

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: SIÓFOK, 2017. 11. 21.
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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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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 11:43:08
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 12:21:55
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 11:45:57
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-01 10:39:09
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 13:20:26

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-11-17 12:52:41

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 13:21:41
Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-11-17 17:35:14

Kelt: SIÓFOK, 2017. 11. 21.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Teljes szakember állomány

fő

0

3

4

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

3

4

33%

Edzőtáborok száma

db

0

2

3

50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

2

3

50%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

2

3

50%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

1

3

200%

U18

fő

0

6

10

67%

U17

fő

0

12

14

17%

U16

fő

0

14

17

21%

U15

fő

0

9

11

22%

Egyéb indikátorok
U14

fő

12

21

75%

U12

fő

15

18

20%

U11

fő

12

20

67%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

2 278 691 Ft

23 017 Ft

0 Ft

2 301 709 Ft

2 301 709 Ft

4 580 400 Ft

4 603 417 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

8 721 057 Ft

89 809 Ft

170 000 Ft

8 980 866 Ft

3 848 943 Ft

12 740 000 Ft

12 829 809 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 721 057 Ft

89 809 Ft

170 000 Ft

8 980 866 Ft

3 848 943 Ft

12 740 000 Ft

12 829 809 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

19 220 031 Ft

198 033 Ft

385 253 Ft

19 803 318 Ft

2 200 369 Ft

21 805 653 Ft

22 003 686 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

813 678 Ft

8 219 Ft

0 Ft

821 897 Ft

91 322 Ft

905 000 Ft

913 219 Ft

Összesen

31 033 458 Ft

319 078 Ft

555 253 Ft

31 907 789 Ft

8 442 342 Ft

40 031 053 Ft

40 350 131 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
45 000 Ft

25 / 26

be/SFPHP01-08072/2017/MKOSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (14 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1493543314.pdf (Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2017-04-30 11:08:34) 34275d9c262353de8f3ff3d2793ccc1add8417cb112c46eed4e917f4767d13ea
afanyilatkozat_1510834826.pdf (Hiánypótlás, 103 Kb, 2017-11-16 13:20:26) e4b8d7fdfb7715f859a820565cefeb2e0d94c530f8762db23922d28481191cb9
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)
alairasmintaszalaikosarsuli_1493202115.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2017-04-26 12:21:55)
d0cfe5e77a5ea2f7fc066bc333f2522630bbcfe7b22ab7a7169aee9085e002dc
Egyéb dokumentumok
bankikivonat_emmi.maradvany_1510936514.pdf (Kér. kieg. szerk., 297 Kb, 2017-11-17 17:35:14)
229577ab45bab538acfbd68641a3867b391e1dcb4bb8a79b7d1b9be158234b9d
taomaradvanyvisszafizetes1_1510823353.pdf (Hiánypótlás, 105 Kb, 2017-11-16 10:09:13)
6d5dd5014645043e1e8df256f124f25163887733f9c6125f9b603e9ec9f91d18
taomaradvanyvisszafizetes2_1510823364.pdf (Hiánypótlás, 105 Kb, 2017-11-16 10:09:24)
61a25d2a0500a9c0b4e10fecd3abcad3f2077c29690ad3cb718d834ea7c8ad96
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat7_1510919561.pdf (Kér. kieg. szerk., 349 Kb, 2017-11-17 12:52:41)
37b32c26afbed80694824486162329e2d9999036863bc1c7575aacbbfa1fa193
emminyilatkozat_1493543415.pdf (Szerkesztés alatt, 592 Kb, 2017-04-30 11:10:15)
ce1b7d2e3c69e843902ad99b12860347f4d71c2e3d8d9ca6176345ed582409f0
emminyilatkozat_1510834873.pdf (Hiánypótlás, 321 Kb, 2017-11-16 13:21:13) 5ba252ed08aa2bf38e64e81332067d0d2fa8e4b3a2d0ef5f79ad987ef7a26d67
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_kosarsuli_1493199788.pdf (Szerkesztés alatt, 827 Kb, 2017-04-26 11:43:08) c81508cb07fdf114a0c83c0f63eccc558a210822a14f3d342826c869867c93dd
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1493627949.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-05-01 10:39:09)
a91fd8e75a3d2b273e262a88eebdf21026cd047406b100f6bb5d73d6d4904f06
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztmenteskosarsuli_1493199957.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2017-04-26 11:45:57)
27f45f3a15468dd649c36d71906da6edf80322be7d277f74dbb5ed3613624b4c
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1493543460.pdf (Szerkesztés alatt, 679 Kb, 2017-04-30 11:11:00) c3a9df6e89d6f2929da9bcae0aae5383680488b44e33f2042b89be1a21691336
2szamunyilatkozat_1510834901.pdf (Hiánypótlás, 386 Kb, 2017-11-16 13:21:41) c5b03cfe742f0f1978e0ab8f6881ea141703990b2b33aa95291a733e9cd2dab5
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