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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

CVSE

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

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

19893187-2-18

Bankszámlaszám

11747044-20009070-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás, szponzori támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás, állami 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:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9500

Város

Celldömölk

Közterület neve

Kolozsvár

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9500

Város

Celldömölk

Közterület neve

Kolozsvár

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 267 27 80

Fax

+36 95 420 378

Honlap

www.cvse.hu

E-mail cím

cvse@cellkabel.hu

E-mail cím

balazsb@cellkabel.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Balázs Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 267 27 80
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Kovács-Horváth Andrea

+36 20 990 96 20

andrea.horvath@eco-cogito.hu

Benkő-Horváth Manuéla

+36 20 455 41 10

manuela.horvath@eco-cogito.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

CVSE-Swietelsky Aréna

Celldömölki Város és Spo

Városgondnokság Celldömölk

2

Versenyeztetés

Város Sportcsarnok

Celldömölk Város Önkormányzata

Városgondnokság Celldömölk

10

Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1934-06-23
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1934-06-23

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

22 MFt

19 MFt

19 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

10 MFt

12 MFt

12 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

14 MFt

36 MFt

60 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

46 MFt

67 MFt

91 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

28 MFt

36 MFt

38 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

3 MFt

3 MFt

Anyagköltség

3 MFt

9 MFt

9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

8 MFt

13 MFt

13 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

4 MFt

5 MFt

5 MFt

Összesen

43 MFt

66 MFt

68 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

3 MFt

3 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

1 497 008 Ft

15 046 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

52 014 532 Ft

1 040 291 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

7 220 144 Ft

90 021 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

272 867 Ft

5 457 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

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
Az alapítvány: A jelenlegi kosárlabda élet kialakulása szorosan összefügg az Kemenesaljai Egészséges Életmódért Alapítvány munkájával. Az alapítvány története
1985 szeptemberében kezdődött egy baráti társaságból alakult hobbi kosárlabdacsapattal. A játékosok létszáma rövid idő alatt 20 főre emelkedett, akik ezután már
heti rendszerességgel találkoztak. Az évek folyamán cserélődtek a csapattársak, így a mai kosárlabda élvonalában sportoló, helyi származású játékosok is
megfordultak nálunk. Csapatunk nevezett különböző környékbeli amatőr kosárlabda kupákra, bajnokságokra, valamint 11 éve mi is rendszeresen szervezünk
kosárlabda rendezvényeket a helyi önkormányzat és cégek, vállalkozások támogatásával. Hála e sportág egyre növekvő népszerűségének, a rendezvényeken 5-6
helyi és egyre több környékbeli (Szombathely, Sárvár, Mosonmagyaróvár, Répcelak, Bük, Győr, Tapolca) csapat is indul. Pár éve a nagy érdeklődésre való tekintettel
már női mérkőzéseket is bonyolítunk. 2004 augusztusában váratlanul elhunyt csapattársunk emlékének adózva neveztük el a minden évben megrendezésre kerülő
tornát ’’Hérincs Zsolt Emlékkupának’’, mely a 2006-os évtől vándorkupa lett. Továbbá ebben az évben úgy döntöttünk, hogy hivatalos formát adunk
tevékenységünknek. Így alapítványunk megalakulásának ideje 2006. április 24., melynek célja az egészséges életmód és a fiatalság segítése a sportolásban, a helyi
kosárélet, játékos sportvetélkedők szervezése. KEMKO Celldömölk: A kosaras találkozókat egyre több fiatal látogatta, ezért 2007-ben megfogalmazódott Zámbó
Ferenc alapítványi elnök fejében, hogy hozzanak létre egy kosársulit. Az edző Csói Gábor lett, aki pont ekkor folytatta testnevelői, edzői tanulmányait. Az így
verbuválódott fiatalokkal 3 év edzés után elindultak a Szombathely városi-városkörnyéki férfi kosárlabda bajnokságban. Az indulással egy időben a csapat kivált az
alapítványból, de egymást kölcsönösen segítve folytatták a munkát. A bajnokságban a legjobb eredményünk a két alkalommal elért 3. helyezés. CVSE KSz: 2013-ban
a CVSE szakosztálya lettünk, ami anyagi helyzetünket is javította. Ennek következtében emelni tudtuk az utánpótlás munka színvonalát és a felnőtt játékosokról is
levett némi terhet. Utánpótlás: Már a kezdetekben, 2007-ben fontos hangsúlyt kaptak a fiatalok. Általános- és középiskolások is pattogtathatták a labdát. A
közelmúltban egyre népszerűbb lett a lányok körében is a sportág, ezért 2017/18-as szezonban a megyei bajnokságban indítani szeretnénk őket.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A helyi kosárlabda élet fellendülése miatt egyre többen töltik a szabadidejüket ezzel a sporttevékenységgel. Azonban Celldömölkön erre nagyon kevés lehetőségük
van, mivel a pályák mindegyike iskolai területen található, ezért a használatuk időhöz kötött. Több szülő is jelezte felénk, hogy jó lenne egy olyan hely, ahova ki tudna
menni a gyerekekkel játszani. Emiatt nagyszerű lehetőségnek tartjuk az MKOSZ KOSÁRLIGET elnevezésű programját, melyhez csatlakozni szeretnénk.Az ingatlan
beruházás megvalósítása elsődleges helyszínének a Celldömölk, 970/2 hrsz-ú, a természetben Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. szám alatt található Berzsenyi Dániel
Gimnázium udvara tűnhet alkalmasnak, azonban a projekthelyszín véglegesítéséhez további gazdasági és műszaki szempontú vizsgálatok szükségesek. További
alternatív megvalósítási helyszínként a Celldömölk, 1796/56 hrsz-ú, a természetben a Celldömölk, Sági u. 65. szám alatt található SZMSZC Eötvös Lóránd
Szakgimnázium és Szakközépiskola kerülhet szóba.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportfejlesztési programunkban vállalt tevékenységeket 2017. július 1 - 2018. június 30. között tervezzük megvalósítani.

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 2013-14-es pályázati támogatásból épülő kosárlabda csarnok nagy lendületet adott céljaink megvalósításában. Szervezetünk elsődleges célja, hogy az újonnan
épülő csarnok segítségével nőtt az utánpótlás játékosaink létszáma, melyet tovább szeretnénk emelni, hogy több korosztályt tudjunk bajnokságban szerepeltetni.
Ezzel nem csak a versenysportot kívánjuk erősíteni, hanem a térség fiataljainak egészségesebb, sportosabb életét is szeretnénk elősegíteni. Aki nem válik felnőtt
igazolt játékossá, több lehetősége lesz a sportág környékén maradni, hiszen edzőkre, bírókra, a médiában dolgozókra és szurkolókra is szüksége lesz az
egyesületünknek. A Celldömölk vonzáskörzetében élő, de a sportágat csak hobbiként űző játékosoknak is biztosítunk heti egy játéknapot, amin kortól és nemtől
függetlenül bárki részt vehet. Ez a létszám közel 15 főre tehető és növekedés tapasztalható. A további létszámemelkedés esetén városi amatőr bajnokság indítható,
ami nagy előrelépés lenne a tömegbázis növekedése szempontjából, hiszen sok szülő vesz részt ezeken a napokon, jó példát állítanának a fiatalok elé, így tovább
adnák a játék szeretetét gyermekeiknek. A jelenlegi felnőtt keret tagjai is a helyi fiatalok közül kerültek ki. Közülük ketten már NB1-B-s csapatokban és egyetemi
bajnokságban is megfordultak. Ők is nálunk tanulták meg a kosárlabda alapjait, pedig a mostanihoz képest akkor még gyermekcipőben járt az utánpótlásképzés. A
tömegesítés fő célcsoportja a 9-14 éves korosztály. Ennek céljából kidolgoztunk egy helyi sportágfejlesztési tervet, mely a „Piros labda” elnevezést kapta. A
kezdeményezés lényege, a kosárlabda népszerűsítése az általános iskolák bevonásával. Célunk a játékosok számának növelése, társadalmi integráció, értékátadás,
egészségtudat kialakítása, a gyermekek közösségi életének szervezése. A tervezés ugyan megindult, a helyi szervezetekkel megtörtént az egyeztetés, viszont az
ehhez szükséges anyagi forrás hiányában felfüggesztettük a megvalósítást. A későbbiekben szeretnénk folytatni a megkezdett programot. Miért van erre szükség?
Tapasztalataink szerint, az alsós iskolások nagy mozgásigénye, melyet kincsként kellene kezelni, nem megfelelően van kihasználva. A felnőtt sport terén is
szeretnénk előbbre lépni. Amint anyagi helyzetünk lehetővé teszi, férfi csapatunkat NBII-es bajnokságban indítanánk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Amennyiben sportfejlesztési programunk támogatást kap és terveink megvalósulnak, a városban és térségében jelentős előnyök jelentkeznek, mint társadalmi, mint
gazdasági téren. Társadalmi hatás: Celldömölk a kisvárosok általános demográfiai problémájával küzd. A gyermekek létszáma évről évre csökken az általános
iskolákban. A középiskolások nagy része más várost választ tanulmányaik folytatására és a végzős egyetemisták nagy hányada sem tér vissza szülővárosába. Ebben
nagy segítség lehet a sport, hiszen az itt hosszú évek alatt összekovácsolódott barátságok, a csapat összetartó ereje sok szállal köti a játékosokat a városhoz. A
fiatalok egyre romló egészségügyi mutatói és az Y generáció egyre mozgáshiányosabb életmódja nagy szükséget mutat a helyi kosársport fejlődésére. A városi
szabadtéri sportpályák évek óta üresek, de a kosárlabda utánpótlás fejlődésével egyre több fiatal pattogtatja itt is a labdát. Az így keletkezett igényt szeretnénk magas
szinten kielégíteni, ezért részt veszünk az MKOSZ KOSÁRLIGET elnevezésű programjában. A kosárlabda azért is kiváló eszköz erre, mert alacsony létszámban is
élvezetesen játszható és gyakorolható, szemben a többi látványsportághoz képest. A fiatalok közösségekbe gyűjtésével a drog prevencióban is nagy szerepet játszik
egyesületünk. Nagyon fontos, hogy a CVSE a társadalom minden generációját igyekszik megmozgatni, az óvodástól a nyugdíjasig, ami egy öngeneráló folyamat a
tömegesítés tekintetében. A sportág magasabb szintre emelése a város lakosságának szórakozási lehetőségeit is nagyban növeli, amire egy kisvárosban nagyon is
szükség van. Gazdasági hatás: Az új sportcsarnok építésével és a városban található Vulkánfürdő szállodával való kibővítésével nagymértékben fellendülhet a
kosárlabdához köthető sportturizmus. Az így keletkező idegenforgalmi bevételek növelik a város bevételét. Ezáltal a helyi gazdasági erők szívesebben
bekapcsolódnak a szponzorációba. A fiatalok ezen keresztül több példaképpel találkozhatnak és elköteleződhetnek a sportág iránt. A fent említett társadalmi és
gazdasági előnyök rövidtávon aktualizálódnak, így a többi adódó lehetőséget mielőbb ki kell használnunk és a céljainkat a legrövidebb időn belül meg kell
valósítanunk.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

ügyvezető

Végzettsé
g

Adózás
módja

Felsőfokú

Általános

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

84

12

200 000 Ft

47 000 Ft

2 964 000 Ft

84

12

200 000 Ft

47 000 Ft

2 964 000 Ft

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

Indoklás
A CVSE ügyvezetői feladatainak ellátása, az utánpótlás és az megyei I-es csapattal kapcsolatos feladatok koordinálása.

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)

1 466 992 Ft

14 970 Ft

15 046 Ft

1 497 008 Ft

1 497 008 Ft

2 979 046 Ft

2 994 016 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

0 Ft

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

Indoklás

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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
Kategória

TEB

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Kosárliget kialakítása

2018-04-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2017-07-31

U.
f.

É.
k.

2017-08-15

Tervezett beruházási
érték (Ft)

72 746 038 Ft
72 746 038 Ft

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

Kosárliget kialakítása

Beruházás címe

9500
Celldömölk
Nagy Sándor tér
13

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

970/2

önkormányzati

A helyi kosárlabda élet fellendülése miatt egyre többen
töltik a szabadidejüket ezzel a sporttevékenységgel.
Azonban Celldömölkön erre nagyon kevés lehetőségük
van, mivel a pályák mindegyike iskolai területen
található, ezért a használatuk időhöz kötött. Több szülő
is jelezte felénk, hogy jó lenne egy olyan hely, ahova ki
tudna menni a gyerekekkel játszani. Emiatt nagyszerű
lehetőségnek tartjuk az MKOSZ KOSÁRLIGET
elnevezésű programját, melyhez csatlakozni
szeretnénk.

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

50 454 096 Ft

520 145 Ft

1 040 291 Ft

52 014 532 Ft

22 291 942
Ft

73 786 329 Ft

74 306 474 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-08-24 19:38
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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

12

0

Nincs

U11

0

6

0

Nincs

U12

0

9

0

Nincs

U14

15

1

1

Országos

U16

0

7

0

Nincs

U18

1

8

0

Megyei

U20

2

3

0

Megyei

U23

0

0

0

Nincs

U25

4

1

0

Megyei

Összesen

22

47

1

2017-08-24 19:38

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

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

Indoklás

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

349 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

950 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 566 160 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 995 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 860 160 Ft

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

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

A sporteszköz, sportfelszerelés aljogcímen belül az utánpótlás-nevelésben résztvevő gyermekek számára
sportfelszerelést kívánunk beszerezni.

Személyszállítási költségek

Személyszállítási költségek aljogcímen az utánpótlás csapataink különböző tornákon való részvételével
összefüggésben felmerülő személyszállítási költségeket kívánjuk elszámolni.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

A CVSE-Swietelsky Aréna mellett a Városi Sportcsarnok ad helyet az utánpótlás csapataink edzéseinek
lebonyolításához.

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai

Ezen az aljogcímen az utánpótlás csapatok felkészítését végző edzők számára kifizetett béreket kívánjuk
elszámolni.

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)

7 057 922 Ft

72 201 Ft

90 021 Ft

7 220 144 Ft

802 238 Ft

7 950 181 Ft

8 022 382 Ft

2017-08-24 19:38
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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

2017-08-24 19:38
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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

2017-08-24 19:38
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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

175 000 Ft

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

80 000 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

40 000 Ft

Összesen

295 000 Ft

Indoklás
Felnőtt csapatunk a megyei bajnokságban versenyszerűen szerepel, ebből kifolyólag hazai mérkőzéseket rendezünk. Az év során több alkalommal rendezünk
tornákat, amelyekre meghívásos alapon várjuk az ellenfeleket. A tornák lebonyolítása során bírói, játékvezetői díjak merülnek fel. 2017-ben továbblépünk utánpótlás
korú játékosaink fejlesztésében, ezért számukra több tornát is rendezünk. Terveink között szerepel, hogy őket is elindítjuk a megfelelő bajnokságban.

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)

264 681 Ft

2 729 Ft

5 457 Ft

272 867 Ft

30 319 Ft

300 457 Ft

303 186 Ft

2017-08-24 19:38
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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

15 046 Ft

30 091 Ft

14 970 Ft

30 016 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1 040 291 Ft

1 040 291 Ft

520 145 Ft

1 560 436 Ft

Utánpótlás-nevelés

90 021 Ft

145 409 Ft

72 201 Ft

162 222 Ft

Versenyeztetés

5 457 Ft

5 457 Ft

2 729 Ft

8 186 Ft

Összesen

1 150 815 Ft

1 760 861 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban a támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában, a velük való egyeztetés lefolytatása, a támogatási szerződések megkötése, és a támogatási
igazolások nyilvántartása. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépések megtételére, kommunikációs folyamatok támogatása,
a menedzsment szakértői támogatása a program megvalósításának teljes időszakában. Közreműködés a program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, valamint az elszámolás összeállításában.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban a támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában, a velük való egyeztetés lefolytatása, a támogatási szerződések megkötése, és a támogatási
igazolások nyilvántartása. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépések megtételére, kommunikációs folyamatok támogatása,
a menedzsment szakértői támogatása a program megvalósításának teljes időszakában. Közreműködés a program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, valamint az elszámolás összeállításában.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban a támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában, a velük való egyeztetés lefolytatása, a támogatási szerződések megkötése, és a támogatási
igazolások nyilvántartása. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépések megtételére, kommunikációs folyamatok támogatása,
a menedzsment szakértői támogatása a program megvalósításának teljes időszakában. Közreműködés a program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, valamint az elszámolás összeállításában.

Versenyeztetés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban a támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában, a velük való egyeztetés lefolytatása, a támogatási szerződések megkötése, és a támogatási
igazolások nyilvántartása. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépések megtételére, kommunikációs folyamatok támogatása,
a menedzsment szakértői támogatása a program megvalósításának teljes időszakában. Közreműködés a program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, valamint az elszámolás összeállításában.

2017-08-24 19:38
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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: Celldömölk, 2017. 08. 24.

2017-08-24 19:38
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Nyilatkozat 2
Alulírott Balázs Béla (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki
alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig;
18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
20. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Celldömölk, 2017. 08. 24.
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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 Balázs Béla (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Celldömölki Városi és Vasutas
Sportegyesület (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, állami 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, szponzori 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: Celldömölk, 2017. 08. 24.

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

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Balázs Béla (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Celldömölk, 2017. 08. 24.

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
A 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.

Jogcím

Bruttó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

Nettó*

*Jogcímenként egy válaszható.

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.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar 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: Celldömölk, 2017. 08. 24.
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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:
2017-04-28 11:10:36
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:
2017-04-28 11:10:56
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:
2017-04-28 11:11:07
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 15:18:33
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 14:26:00
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 14:26:16
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 14:26:27
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:23:13
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:22:57
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:22:44
Feltöltés / Megtekintés

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

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:22:25
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:15:23
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:21:52
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:22:10
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:19:23
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:20:22
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:20:42
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:20:57
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:21:07
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:21:29

Kelt: Celldömölk, 2017. 08. 24.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

1 466 992 Ft

14 970 Ft

15 046 Ft

1 497 008 Ft

1 497 008 Ft

2 979 046 Ft

2 994 016 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

50 454 096 Ft

520 145 Ft

1 040 291 Ft

52 014 532 Ft

22 291 942 Ft

73 786 329 Ft

74 306 474 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

50 454 096 Ft

520 145 Ft

1 040 291 Ft

52 014 532 Ft

22 291 942 Ft

73 786 329 Ft

74 306 474 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 057 922 Ft

72 201 Ft

90 021 Ft

7 220 144 Ft

802 238 Ft

7 950 181 Ft

8 022 382 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

264 681 Ft

2 729 Ft

5 457 Ft

272 867 Ft

30 319 Ft

300 457 Ft

303 186 Ft

Összesen

59 243 691 Ft

610 046 Ft

1 150 815 Ft

61 004 551 Ft

24 621 507 Ft

85 016 013 Ft

85 626 059 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-08-24 19:38

Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
55 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (20 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_nyilatkozat_1493727960.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-05-02 14:26:00) e7c17c7fbda4f9af8614eb2e82714db0589aa0b37937bb44993e34acf77d3e2d
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_1493370656.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2017-04-28 11:10:56)
963caa75beb570d1f838d35d25e0d71f8117360074315b97c64c185ae882cd9e
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
ures_1493371267.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:21:07) 5d27dc8fbf79701f378dd449d026a54756f15ee65129dbb12cbd97be4d0054b8
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
ures_1493371222.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:20:22) 5d27dc8fbf79701f378dd449d026a54756f15ee65129dbb12cbd97be4d0054b8
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
ures_1493371257.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:20:57) 5d27dc8fbf79701f378dd449d026a54756f15ee65129dbb12cbd97be4d0054b8
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
ures_1493371242.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:20:42) 5d27dc8fbf79701f378dd449d026a54756f15ee65129dbb12cbd97be4d0054b8
Egyéb dokumentumok
ures_1493371393.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:23:13) 5d27dc8fbf79701f378dd449d026a54756f15ee65129dbb12cbd97be4d0054b8
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_mkosz_1493727976.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2017-05-02 14:26:16)
98b7aa15e4f7664d64c63964fabddde839ea9f9f432d4279871a16a44d0dfd18
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat_1493370636.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-04-28 11:10:36) 98b57feb466b22de9758b908295442ba4794a5f4b0af8ea6557918e895cbd58d
(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mkosz_igazgatasidij_1493731113.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2017-05-02 15:18:33)
0786b6615505c1358c1d171cbd08ad83d545216b532ffdf6969d59a21de1621f
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
ures_1493371289.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:21:29) 5d27dc8fbf79701f378dd449d026a54756f15ee65129dbb12cbd97be4d0054b8
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
cvsekoztartozasmentes_1493370667.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2017-04-28 11:11:07)
316921c5b1c63935afaa8155e0a2081a584ee27a0519fd8b87612c44cc899d41
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1493727987.pdf (Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2017-05-02 14:26:27) 0057f0862ce317829a94ce7720d8169e6c9574b8499ca61272d910bff68f2003
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemrelevans_1493371312.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:21:52) 440e4099e28af45946249a086795c0e8c4f6ac80ea3d4bb026dd2f7f7010d476
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
nemrelevans_1493370923.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:15:23) 440e4099e28af45946249a086795c0e8c4f6ac80ea3d4bb026dd2f7f7010d476
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
ures_1493371364.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:22:44) 5d27dc8fbf79701f378dd449d026a54756f15ee65129dbb12cbd97be4d0054b8
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
ures_1493371345.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:22:25) 5d27dc8fbf79701f378dd449d026a54756f15ee65129dbb12cbd97be4d0054b8
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
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ures_1493371377.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:22:57) 5d27dc8fbf79701f378dd449d026a54756f15ee65129dbb12cbd97be4d0054b8
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
ures_1493371330.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:22:10) 5d27dc8fbf79701f378dd449d026a54756f15ee65129dbb12cbd97be4d0054b8
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
kosarliget_promociosanyag.docx_1493371163.pdf (Szerkesztés alatt, 795 Kb, 2017-04-28 11:19:23)
e23ede733bdf5a75fe0eab01acca0d197a884407ced9cb21787dedf0e9d9f12e
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