Iktatószám: ki/JH01-10076/2018/MKOSZ
Ügyszám: be/SFP-10076/2018/MKOSZ
Ügyintéző: Szabari János
E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET
Sopron
Várkerület utca 10
9400

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 80. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő
HATÁROZATOT
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET kérelmező (székhelye: 9400 Sopron, Várkerület utca 10.,
adószáma: 18984406-1-08, képviselője: Dr. Szekeres Csaba) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve
annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján
jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:

Támogatás jogcíme

Személyi jellegű
ráfordítások

Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

13 987 334 Ft

288 399 Ft

144 199 Ft

14 419 932 Ft

14 419 932 Ft

28 695 665 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
15 190 118 Ft
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

313 198 Ft

156 599 Ft

15 659 915 Ft

6 711 392 Ft

22 214 708 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

170 566 275 Ft

3 516 830 Ft

1 758 415 Ft

175 841 520 Ft

19 537 947 Ft

193 621 052 Ft

Összesen:

199 743 727 Ft

4 118 427 Ft

2 059 213 Ft

205 921 367 Ft

40 669 271 Ft

244 531 425 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatainak ellátása jogcím:
Megnevezés

Közvetlen támogatás és önrész

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

29 137 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 880 000 Ft

Személyszállítási költségek

10 000 000 Ft

Nevezési költségek

1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

5 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

500 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

26 500 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége

16 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 100 087 222 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és
motorkerékpár

0 Ft

Jogcímhez tartozó közreműködői díj összege

3 516 830 Ft

Összesen:

193 621 052 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:
Megnevezés

Közvetlen támogatás és önrész

Sporteszköz/sportfelszerelés

7 265 000 Ft

Honlapfejlesztés

200 000 Ft

Építészeti-műszaki tervezési tevékenység

0 Ft

Szoftverfejlesztés, szoftvervásárlás

0 Ft

Számviteli törvény szerinti egyéb tárgyi eszköz beruházás

14 436 510 Ft

Tárgyi eszköz beruházás felújítás (ingatlan)

0 Ft

Ebből előfinanszírozott:

0 Ft

Ebből utófinanszírozott:

0 Ft

Jogcímhez tartozó közreműködői díj összege

313 198 Ft

Összesen:

22 214 708 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc
napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági
felülvizsgálatát a fenti ügyszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MKOSZ-hez benyújtott
keresetlevélben kérheti.
A Kérelmező 40 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MKOSZ 10300002-20316431-70143285 számú fizetési számlájára.
INDOKOLÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2018.04.18. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2018.04.19. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát– a 2018/19-es támogatási időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MKOSZ kosárlabda stratégiai fejlesztési koncepciójához.
Felhívjuk a figyelmet, hogy sportszervezetek a jogszabályi feltételek fennállása esetén kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
előírásai szerinti eljárást lefolytatni a sportfejlesztési program megvalósításával összefüggésben.
A hivatásos sportszervezeteknél a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, a személyi jellegű ráfordítás, és a képzés jogcímek, valamint azon
sportszervezeteknél, amelyek hivatásos sportolót alkalmaznak, vagy amelyek beruházása esetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági
célú létesítmény feltételei, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás és a képzés jogcímek vonatkozásában össze kell számítani az alap támogatás és a
támogatási szerződés keretében megfizetett kiegészítő támogatások, illetve a helyi, regionális, állami vagy uniós támogatások összegét. Ezek
együttesen nem haladhatják meg a társasági Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontjai szerinti mértéket.
Ha a támogatott szervezet a Tao tv. 30/I. §-a értelmében Európai Bizottság látvány-csapatsport támogatási rendszert jóváhagyó határozatának
hatálya alá tartozik – azaz, ha a nem hivatásos sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz, vagy amelyek beruházása esetében nem teljesülnek a
korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei – a tárgyi eszköz beruházás, felújítás és a képzés jogcímek vonatkozásában a – támogatás
és a saját forrás összege mellett – támogatási szerződés keretében kapott kiegészítő támogatás összegével is köteles a Kormányrendeletben
foglaltak szerint elszámolni.
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más,
helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az
Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.
Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, 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. § alapul.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 40 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési

kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak
költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, és az MKOSZ Elnökségének értékelési elveivel és benchmarkjával, valamint elszámolási útmutatójával
összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás ellenőrzésére a jogszabályok és az elszámolási útmutató figyelembe
vételével kerül sor.
Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.
A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a , a 116. § (1) bekezdése, a
(4) bekezdés d) pontja, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. §
(1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése határozza meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2018.04.28.
Szalay Ferenc
Elnök
A határozatot kapják:
1. SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET
2. Irattár
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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET

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

18984406-1-08

Bankszámlaszám

10300002-10296370-49020016

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
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

9400

Város

Sopron

Közterület neve

Várkerület

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9400

Város

Sopron

Közterület neve

Várkerület

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 921 90 01

Fax

Honlap

www.sopronisportiskola.comE-mail cím

+36 70 411 74 24
hjozsi@bdeg.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Dr. Szekeres Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 921 90 01

E-mail cím

szekeres.csaba@vivamail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Horváth József

2018-04-26 15:28

Mobiltelefonszám
+36 70 411 74 24

E-mail cím
hjozsi@bdeg.hu
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Novamatic Aréna

Soproni Önkormányzat

Raabersport Kft.

9

Felk. és versenyeztetés

Vas és Villamosipari SZKI

Soproni Önkormányzat

FKL Kft.

10

Felk. és versenyeztetés

Vendéglátóipari SZKI

Soproni Önkormányzat

FKL Kft.

10

Felk. és versenyeztetés

Krasznai Ferenc Sportcsarnok

Nyugat-magyarországi Egyetem

Universitas Fidelissima Kft.

10

Felkészülés

Deák téri Általános Iskola

Soproni Önkormányzat

FKL Kft.

15

Felkészülés

Berzsenyi Gimnázium

Országos Evangélikus Gyülekezet

Berzsenyi Gimnázium

10

Felkészülés

Szieszta Fitness

Hotel Szieszta

MSF Hotel Management Kft.

5

Felkészülés

Edzőtábori terembérlet

Edzőtábori terembérlet

Edzőtábori terembérlet

40

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2005-11-28
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2005-11-28

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

2018-04-26 15:28
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

4 MFt

4 MFt

4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

5 MFt

13 MFt

15 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

110 MFt

120 MFt

205 MFt

Egyéb támogatás

22 MFt

23 MFt

25 MFt

Összesen

141 MFt

160 MFt

249 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

50 MFt

67 MFt

122 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

4 MFt

8 MFt

Anyagköltség

28 MFt

27 MFt

37 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

58 MFt

55 MFt

70 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

5 MFt

7 MFt

12 MFt

Összesen

141 MFt

160 MFt

249 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2016

2017

2018

Utánpótlásra fordított összeg

141 MFt

154 MFt

249 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

4 MFt

8 MFt

2018-04-26 15:28
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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

14 419 932 Ft

288 399 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

15 659 915 Ft

313 198 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

175 841 520 Ft

3 516 830 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

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj

2018-04-26 15:28
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Soproni Sportiskola 2006-ban alakult 10 alapító tag vezetésével. A következő bajnoki szezontól a mai napig, illetve szerződések értelmében hosszútávon biztosítja
a két NBI-es csapatnak (SKC, SMAFC) az utánpótlást, ebben beleértve a kötelezően indított csapatokat és a tényleges játékos utánpótlást is. Ezen kívül egyesületünk
üzemelteti az MKOSZ Nyugati Képzőközpontját is. Az eddigi évek sportfejlesztési programjainak köszönhetően sikerült lerakni egy igazi nagy egyesület alapjait, a
tömegesítés után a minőségi képzés irányába fordultunk. 2018. januárjában az MKOSZ egy sikeres audit után egyesületünket Nemzeti Akkreditált Kosárlabda
Akadémiává minősítette. Ez természetesen újabb lökést ahhoz, a következő években már a minőség további javítása a célunk, ennek érdekében stratégiai
megállapodásunkat még szorosabbra fűztük a felnőtt csapatokkal. Ennek eredményeképpen az U18-as korosztályból kilépő játékosok közül többen a Sopron KC NB1
A csoportos csapatának bő keretében kapnak helyet a következő bajnoki szezonban.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az idei Sportfejlesztési programban nem tervezünk Ingatlan beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A pályázatban jelenleg csak a 2018/2019-es bajnoki szezonra vonatkozó terveinket mutatjuk be részletesen. A sikeres pályázat és az utánpótlás fejlesztés és
versenyeztetés sikeres megvalósítása esetén természetesen a következő években még több fiatallal szeretnénk megszerettetni a kosárlabdázás szépségeit és
megfelelő szakmai munkával segíteni a különböző szintű magyar bajnokságok és a magyar válogatott színvonalát.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Soproni SI sportfejlesztési programja az elmúlt években-elsősorban az elnyert TAO támogatásnak köszönhetően-rendkívül sikeresnek mondható és a soproni
utánpótlás-fejlesztésnek egészen új lendületet adott, amelyet a korábbi években nem tapasztaltunk.Célunk, hogy Régióközpont szerepünket minél jobban
kiszélesítsük aszövetséggel együttműködve.A középiskolákra épülve Sopronba hozhatnánk a környék tehetséges fiataljait, akik mivel a közeli városokban nincs
kosárlabdaképzés, jelenleg nem tudnak beépülni a kosárlabda vérkeringésébe. Már most is vannak tehetséges játékosok, akik nálunk folytatták pályafutásukat, így
már eddig is szerepelt ilyen költség a programunkban, amit a későbbiekben szeretnénk kibővíteni. Mindenképpen ösztönző tény lehet a már említett Akadémiai cím.
Nagy segítség lehet,hogy városunkban működik a Nyugat- magyarországi Egyetem, akivel szintén gyümölcsöző a kapcsolat (SMAFC). Itt továbbtanulási lehetőség
kínálkozik, illetve városunkba köthetnénk, hozhatnánk újabb tehetségeket. Ezekkel a feltételekkel pár év alatt felzárkózhatnánk Európához.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az elmúlt években támogatóink és jelentős szülői segítség mellett sikerült eredményeinket elérni. Ezen támogatás és szülői segítség a jövőben
hosszútávon,fenntarthatóan biztosítaná az önerő meglétét az utánpótlás neveléshez. Több a kosárlabdasport iránt felelősséget érző vállalkozás jelezte, hogy
amennyiben Támogatói igazolást állítunk ki részükre, akkor jelentős összegekkel tudják egyesületünket támogatni. Ezen anyagi források fenntarthatóan biztosítják,
hogy a bemutatott sportfejlesztési program fenntarthatóan a következő években is fennmaradjon és pár év múlva még több játékost láthatunk a magyar bajnokság
legfelsőbb osztályában és talán a válogatottban is. Az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósulása esetén ez eddigiekhez képest sokkal több gyermek fog elkezdeni
sportolni, kosárlabdázni. Tapasztalat, hogy a gyermekek sportolásán keresztül a szülők is közelebb kerülnek a sporthoz, ami pozitív hatással van a társadalom
egészségi állapotára.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

logisztikai vezető

OKJ
sportszake.

EKHO1

10

12

35 294 Ft

6 882 Ft

506 112 Ft

Menedzser

Felsőfokú

EKHO1

40

10

235 294 Ft

45 882 Ft

2 811 760 Ft

Menedzser

Középfokú

EKHO1

40

10

188 235 Ft

36 706 Ft

2 249 410 Ft

Gépkocsi vezető

Középfokú

Általános

160

12

357 910 Ft

62 813 Ft

5 048 676 Ft

Kommunikációs
Igazgató

Felsőfokú

Általános

40

12

229 062 Ft

40 200 Ft

3 231 144 Ft

Jogi Igazgató

Felsőfokú

Általános

40

12

229 062 Ft

40 200 Ft

3 231 144 Ft

Informatikus

Középfokú

Általános

160

12

229 062 Ft

40 200 Ft

3 231 144 Ft

stratégiai igazgató

Felsőfokú

EKHO1

10

12

188 235 Ft

36 706 Ft

2 699 292 Ft

ügyvezető

Felsőfokú

EKHO1

10

12

188 235 Ft

36 706 Ft

2 699 292 Ft

elemző szakember

Felsőfokú

EKHO1

10

12

188 235 Ft

36 706 Ft

2 699 292 Ft

520

116

2 068 624 Ft

383 001 Ft

28 407 266 Ft

2018/19 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

logisztikai
vezető

A raktárkészlet kezelésével, nyilvántartásával és selejtezésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szeretnénk foglalkoztatni egy
személyt

Menedzser

A felnőtt és utánpótlás csapatok közti kapcsolattartás elősegítése érdekében tervezünk foglalkoztatni a jövőben két menedzsert annak
érdekében, hogy a korosztályos képzés a jelenleginél is nagyobb mértékben alkalmazkodjon a felnőtt kosárlabda igényeihez, illetve
zökkenőmentesebbé tegye az up-ből kikerülő játékosok felnőtt csapatba történő integrálását.

Menedzser

A felnőtt és utánpótlás csapatok közti kapcsolattartás elősegítése érdekében tervezünk foglalkoztatni a jövőben két menedzsert annak
érdekében, hogy a korosztályos képzés a jelenleginél is nagyobb mértékben alkalmazkodjon a felnőtt kosárlabda igényeihez, illetve
zökkenőmentesebbé tegye az up-ből kikerülő játékosok felnőtt csapatba történő integrálását.

Gépkocsi
vezető

A rengeteg utazási költségünket egy állandó gépkocsi vezető foglalkoztatásával kívánjuk csökkenteni, aki a saját tulajdonú járműveinket
vezetné.

Kommunikációs
Igazgató

Szeretnénk javítani az egyesület marketingjét, amit egy kommunikációs igazgató foglalkoztatásával tervezünk megoldani.

Jogi Igazgató

A sportszervezet rendszeresen felmerülő jogi ügyeinek megoldása indokolja a jogi igazgató foglalkoztatását.

Informatikus

A kommunikáció alapvetően az interneten keresztül zajlik, tervezzük a több platformon való megjelenést, amely indokolja egy felkészült,
megfelelő számítástechnikai ismeretekkel rendelkező személy alkalmazását.

stratégiai
igazgató

Sportszervezetünk működtetése során számos hosszútávú döntés meghozatala indokolt, amely szükségessé teszi egy ezért felelős személy
kinevezését.

ügyvezető

A napi operatív felső vezetői feladatok elvégzése érdekében indokolt az ügyvezetői feladatok tervezése.

elemző
szakember

Sportszervezetünk kiemelt figyelmet kíván fordítani a játékosok edzésen és mérkőzésen nyújtott teljesítményének rendszeres elemzésére,
amely indokolja egy további elemző szakember foglalkoztatását.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

13 987 334 Ft

144 199 Ft

288 399 Ft

14 419 932 Ft

2018-04-26 15:28

Önrész (Ft)
14 419 932 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

28 695 665 Ft

28 839 864 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kabát

db

30

20 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Széldzseki

db

30

15 000 Ft

450 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sapka

db

30

6 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sál

db

30

5 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó póló

db

30

9 000 Ft

270 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó melegítő

db

30

30 000 Ft

900 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Dobó segédeszköz
"Gameshot Method"
vagy ezzel egyenértékű

db

1

950 000 Ft

950 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Szenzoros labda

db

5

160 000 Ft

800 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép

db

2

160 000 Ft

320 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Fényképezőgép

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Laptop

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Nyomtató

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Projektor

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Súlytárcsa

db

30

11 000 Ft

330 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Olimpiai rúd (10,15,20
kg)

db

5

70 000 Ft

350 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Szobakerékpár/
spinning kerékpár

db

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Edzés heveder
állvány/kampó

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Egyensúly félgömb

db

5

60 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Functional Training
Board

db

5

45 000 Ft

225 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Gumiszíj

db

10

6 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Reakciós labda

db

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SKLZ Rapid Fire

db

2

60 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Fitball

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Mellizom gépek

db

1

400 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Combizom gépek

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Body Fat Test

db

1

25 000 Ft

25 000 Ft

Honlapfejlesztés

Honlapfejlesztés

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 8+1 személyes

db

1

12 000 000 Ft

12 000 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Scoliometer

db

1

9 900 Ft

9 900 Ft
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Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Spirobank 2 smart

db

1

453 657 Ft

453 657 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

FAT-2 alumínium
bőrredőmérő

db

1

97 213 Ft

97 213 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Seca 285 Mérleg
magasságmérő

db

1

591 914 Ft

591 914 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

OXY-6 Színes kijelzős
pulzoximéter

db

1

38 826 Ft

38 826 Ft

21 901 510 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Kabát

Szeretnénk egységesíteni csapataink megjelenését a különböző rendezvényeken, ezt a termék beszerzésével tudjuk
megfelelően elérni.

Széldzseki

Szeretnénk egységesíteni csapataink megjelenését a különböző rendezvényeken, ezt a termék beszerzésével tudjuk
megfelelően elérni.

Sapka

Szeretnénk egységesíteni csapataink megjelenését a különböző rendezvényeken, ezt a termék beszerzésével tudjuk
megfelelően elérni.

Sál

Szeretnénk egységesíteni csapataink megjelenését a különböző rendezvényeken, ezt a termék beszerzésével tudjuk
megfelelően elérni.

Utazó póló

Szeretnénk egységesíteni csapataink megjelenését a különböző rendezvényeken, ezt a termék beszerzésével tudjuk
megfelelően elérni.

Utazó melegítő

Szeretnénk egységesíteni csapataink megjelenését a különböző rendezvényeken, ezt a termék beszerzésével tudjuk
megfelelően elérni.

Dobó segédeszköz "Gameshot
Method" vagy ezzel egyenértékű

Szeretnénk kihasználni a modorn eszközök nyújtotta lehetőségeket a kosárlabda oktatásban, ezzel is emelve a szakmai
munka színvonalát.

Szenzoros labda

Szeretnénk kihasználni a modorn eszközök nyújtotta lehetőségeket a kosárlabda oktatásban, ezzel is emelve a szakmai
munka színvonalát.

Táblagép

A megnövekedett adminisztráció és a megfelelő irodai munka elvégzéséhez szükséges a beszerzés.

Fényképezőgép

A mérkőzések összefoglalóinak megjelenítéséhez, a honlapunk megfelelő müködéséhez elengedhetetlen egy jó
minőségű fényképezőgép.

Laptop

A megnövekedett adminisztráció és a megfelelő irodai munka elvégzéséhez szükséges a beszerzés.

Nyomtató

A megnövekedett adminisztráció és a megfelelő irodai munka elvégzéséhez szükséges a beszerzés.

Projektor

A mérkőzések, edzések elemzése, edzői értekezletek alkalmával nagy segítség a projektor használata.

Súlytárcsa

A fizikális képzés elengedhetetlen a kosárlabda sportágban, ennek magas szintű elvégzéséhez szükségünk van a
fejlesztésre.

Olimpiai rúd (10,15,20 kg)

A fizikális képzés elengedhetetlen a kosárlabda sportágban, ennek magas szintű elvégzéséhez szükségünk van a
fejlesztésre.

Szobakerékpár/ spinning kerékpár

A fizikális képzés elengedhetetlen a kosárlabda sportágban, ennek magas szintű elvégzéséhez szükségünk van a
fejlesztésre.

Edzés heveder állvány/kampó

A fizikális képzés elengedhetetlen a kosárlabda sportágban, ennek magas szintű elvégzéséhez szükségünk van a
fejlesztésre.

Egyensúly félgömb

A fizikális képzés elengedhetetlen a kosárlabda sportágban, ennek magas szintű elvégzéséhez szükségünk van a
fejlesztésre.

Functional Training Board

A fizikális képzés elengedhetetlen a kosárlabda sportágban, ennek magas szintű elvégzéséhez szükségünk van a
fejlesztésre.

Gumiszíj

A fizikális képzés elengedhetetlen a kosárlabda sportágban, ennek magas szintű elvégzéséhez szükségünk van a
fejlesztésre.

Reakciós labda

A fizikális képzés elengedhetetlen a kosárlabda sportágban, ennek magas szintű elvégzéséhez szükségünk van a
fejlesztésre.

SKLZ Rapid Fire

A fizikális képzés elengedhetetlen a kosárlabda sportágban, ennek magas szintű elvégzéséhez szükségünk van a
fejlesztésre.

Fitball

A fizikális képzés elengedhetetlen a kosárlabda sportágban, ennek magas szintű elvégzéséhez szükségünk van a
fejlesztésre.

Mellizom gépek

A fizikális képzés elengedhetetlen a kosárlabda sportágban, ennek magas szintű elvégzéséhez szükségünk van a
fejlesztésre.

Combizom gépek

A fizikális képzés elengedhetetlen a kosárlabda sportágban, ennek magas szintű elvégzéséhez szükségünk van a
fejlesztésre.

Body Fat Test

A fizikális képzés mellett a mérések is rendkívül fontosak, ezért szükség van ilyen eszközök beszerzésére.

Honlapfejlesztés

A megfelelő honlap elengedhetetlen a mai világban a jó megítéléshez, ezért erre mindenképpen nagy figyelmet
szeretnénk fordítani.

Busz 8+1 személyes

Amennyiben sikerülne még egy 8+1 fős kisbuszt beszerezni, úgy a külföldi tornákra való utazást meg tudnánk oldani két
kisbusszal, ami sokkal költséghatékonyabb megoldás lenne egyesületünk számára.

Scoliometer

Játékosaink gerinc elváltozásainak szűrésére kívánjuk ezt az egyébként egyszerűen használható eszközt beszerezni.

Spirobank 2 smart

Játékosaink tüdő kapacitásának egyszerű mérésére szolgál és helyettesíti a laborvizsgálatokat, így költséghatékony
működést biztosít sportszervezetünk részére.
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FAT-2 alumínium bőrredőmérő

Játékosaink testzsír mértékének egyszerűbb meghatározására és pontosabb adatok biztosítására szolgáló eszközt
kívánunk beszerezni, amely lehetővé teszi egyéni edzéstervek készítését.

Seca 285 Mérleg magasságmérő

Digitális magasságmérő eszköz, amely automatikus BMI számítást végez, ezzel segítve az adott játékos fizikai
fejlődésének nyomonkövetését.

OXY-6 Színes kijelzős pulzoximéter

Tüdő kapacitás mérőhöz csatlakoztatható eszköz, amely segíti a még pontosabb oxigén szint meghatározását és ezzel
folyamatosan naprakész információhoz juttatja a szakmai munkát irányító személyeket.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

15 190 118 Ft

156 599 Ft

313 198 Ft

15 659 915 Ft

6 711 392 Ft

22 214 708 Ft

22 371 307 Ft

2018-04-26 15:28
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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!
Előző SFP folytatása?

2018/19 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

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-04-26 15:28
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma
Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon)

Jelenlegi szezon
tervadata

U9

0

32

150

5

Országos

U11

80

69

90

5

Országos

U12

23

28

32

2

Országos

U14

29

37

23

2

Országos

U16

26

26

31

2

Országos

U18

20

17

20

2

Országos

U20

0

0

0

0

Nincs

U23

0

2

0

0

Nincs

U25

0

0

0

0

Nincs

Összesen

178

211

346

18

2018-04-26 15:28
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai mérés

Antropometriai,
humánbiológiai mérések

db

40

13 824 Ft

552 960 Ft

Diagnosztikai mérés

Funkcionális mozgás analízis

db

40

11 176 Ft

447 040 Ft

Gyógyszer

fájdalomcsillapító krémek,
tabletták

db

40

6 000 Ft

240 000 Ft

Táplálék kiegészítő

vitamin

db

40

10 000 Ft

400 000 Ft

Táplálék kiegészítő

ásványi anyagok

db

40

6 000 Ft

240 000 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)
Gyógyszer,
diagnosztikai
eszköz
megnevezése

Indoklás

Antropometriai,
humánbiológiai
mérések

A csatolt árajánlatban szereplő diagnosztikai méréseket, az árajánlatban részletezett módszertan szerint kívánjuk elvégezni az u14-u16u18 korosztályokban, az árajánlat szerinti mennyiségben. A diagnosztikai mérések elvégzésére Sopronban kerül sor és azokat az
Essential Med Kft. fogja elvégezni.

Funkcionális mozgás
analízis

A csatolt árajánlatban szereplő diagnosztikai méréseket, az árajánlatban részletezett módszertan szerint kívánjuk elvégezni az u14-u16u18 korosztályokban, az árajánlat szerinti mennyiségben. A diagnosztikai mérések elvégzésére Sopronban kerül sor és azokat az
Essential Med Kft. fogja elvégezni.

fájdalomcsillapító
krémek, tabletták

Az u14-u16-u18 korosztályunk számára sérülés esetén a mielőbbi felépülés érdekében szeretnénk ezeket a terméket megvásárolni.

vitamin

Az u14-u16-u18 korosztályunk számára az egészséges fejlődés érdekében, a fokozott megterhelés miatt szeretnénk ezeket a
készítményeket megvásárolni.

ásványi anyagok

Az u14-u16-u18 korosztályunk számára az egészséges fejlődés érdekében, a fokozott megterhelés miatt szeretnénk ezeket a
készítményeket megvásárolni.

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

29 137 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 880 000 Ft

Személyszállítási költségek

10 000 000 Ft

Nevezési költségek

1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

5 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

500 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

26 500 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

16 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

100 087 222 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

190 104 222 Ft

2018-04-26 15:28

Benchmarktól
eltérés vagy
külföldi
torna/edzőtábor
költség
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése utánpótlás korú
játékosaink részére.

Személyszállítási költségek

Személyszállítási költségeink finanszírozása.

Nevezési költségek

Utánpótlás csapataink nevezési költségei.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségeink finanszírozása.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Utánpótlás sportolók leigazolása, játékengedélyeik kiállításának
költségei.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja, raktárbérleti díj.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés költsége

A sportfejlesztési programunk végrehajtása alapján felmerülő szállás,
étkezési költségek.

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Edzők, sportszakemberek személyi jellegű költségei, munkáltatói
járulékok kifizetései.

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség
Tétel

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összesen

Indoklás

Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség
Pozíció

Végzettség

Hónapok száma

Bruttó bér

Összesen

Indoklás

2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

170 566 275 Ft

1 758 415 Ft

3 516 830 Ft

175 841 520 Ft

2018-04-26 15:28

Önrész (Ft)
19 537 947 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

193 621 052 Ft

195 379 467 Ft
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-04-26 15:28
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Szakképzés
2018/19 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

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-04-26 15:28
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Versenyeztetés
2018/19 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

0 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

Indoklás

2018/19 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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

2018-04-26 15:28
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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

288 399 Ft

288 399 Ft

144 199 Ft

432 598 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

313 198 Ft

313 198 Ft

156 599 Ft

469 797 Ft

Utánpótlás-nevelés

3 516 830 Ft

3 516 830 Ft

1 758 415 Ft

5 275 245 Ft

Összesen

4 118 427 Ft

6 177 641 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Tanácsadás a sportfejlesztési program összeállításában. Támogatási igazolások elkészítése. Negyedéves előrehaladási jelentés
összeállítása. Éves elszámolás összeállítása. Könyvvizsgálat.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Tanácsadás a sportfejlesztési program összeállításában. Támogatási igazolások elkészítése. Negyedéves előrehaladási jelentés
összeállítása. Éves elszámolás összeállítása. Könyvvizsgálat.

Utánpótlás-nevelés

Tanácsadás a sportfejlesztési program összeállításában. Támogatási igazolások elkészítése. Negyedéves előrehaladási jelentés
összeállítása. Éves elszámolás összeállítása. Könyvvizsgálat.

2018-04-26 15:28
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a
fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Sopron, 2018. 04. 26.

2018-04-26 15:28
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Nyilatkozat 2
Alulírott Dr. Szekeres Csaba (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
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. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
16. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
17. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, 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.
18. 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;
19. 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;
20. 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;
21. 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;
22. 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: Sopron, 2018. 04. 26.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Dr. Szekeres Csaba (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a SOPRONI SPORTISKOLA 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 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: ..........

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: ..........

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
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(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Sopron, 2018. 04. 26.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Dr. Szekeres Csaba (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.

Sopron, 2018. 04. 26.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező 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: Sopron, 2018. 04. 26.

2018-04-26 15:28

Dr. Szekeres Csaba
Elnök
SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.

2018-04-26 15:28
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

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:
2018-04-18 12:01:05
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:
2018-04-17 10:33:11
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:
2018-04-17 10:33:47
Feltöltés / Megtekintés

(40 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-18 12:01:29
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-17 13:21:23
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-17 13:21:37
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-17 13:21:51
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-04-18 12:03:19

Kelt: Sopron, 2018. 04. 26.

2018-04-26 15:28
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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

13 987 334 Ft

144 199 Ft

288 399 Ft

14 419 932 Ft

14 419 932 Ft

28 695 665 Ft

28 839 864 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

15 190 118 Ft

156 599 Ft

313 198 Ft

15 659 915 Ft

6 711 392 Ft

22 214 708 Ft

22 371 307 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 190 118 Ft

156 599 Ft

313 198 Ft

15 659 915 Ft

6 711 392 Ft

22 214 708 Ft

22 371 307 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

170 566 275 Ft

1 758 415 Ft

3 516 830 Ft

175 841 520 Ft

19 537 947 Ft

193 621 052
Ft

195 379 467 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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

199 743 727 Ft

2 059 214 Ft

4 118 427 Ft

205 921 368 Ft

40 669 271 Ft

244 531 425
Ft

246 590 639 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2018-04-26 15:28

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
15 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
40 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (10 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_nyilatkozat_1523964083.pdf (Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2018-04-17 13:21:23) c42e8b0b88697f2871ea75ecf6bc70bc4535e4176de331fed5c2f08cb1be00af
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)
alairas_minta_ssi.pd_1523953991.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2018-04-17 10:33:11)
9c6061acf6103b296eea32d7495bb83aa4484f1899707963d1050bbdc65e4f22
Egyéb dokumentumok
ssi_diagnosztikai_meres_arajanlat_1524040299.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2018-04-18 10:31:39)
e4fae7d28152ad0de199f8d3e32810ec6eedff2c5e149a7a0f67cdf2259d3a76
arajanlat_kisbusz_1524040429.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-18 10:33:49)
ee3909ec8903366a3d1fa719272a1216ecb8c8a09e8bc7240551ba1e41d35a0c
tso_medical_arajanlat_1524045799.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2018-04-18 12:03:19)
15f4a4c420af870ddc3bd29886fd12a04746429a61c22db9801bd3f1269bfb3e
EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_1523964097.pdf (Szerkesztés alatt, 824 Kb, 2018-04-17 13:21:37) a1fb1bd221f0606f164dc33bd6a41eed7a75ff61e4eba022fa043b4d45dca6cb
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
ssi_cegkivonat_1524045665.pdf (Szerkesztés alatt, 615 Kb, 2018-04-18 12:01:05) ac092b3f28ee66ec02e0a9f6f179df8391880c3580524d51438290954d48df8e
(40 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ssi_eljarasi_dij_1524045689.pdf (Szerkesztés alatt, 416 Kb, 2018-04-18 12:01:29) 9216e08689e367f2db3badef5d22f1d3f273ee99e7f4d21837fdf77294dfe7e4
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_10076_201_1523954027.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2018-04-17 10:33:47)
a8d67d3058e754855e78a5c2a5b56be16a16b70109c6e35606433936fcf71c23
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2_sz_nyilatkozat_1523964111.pdf (Szerkesztés alatt, 827 Kb, 2018-04-17 13:21:51) d22ab5a987ff6f051bea7b893074f59a5115c2020af2f17a9ae45234bd1d1804

2018-04-26 15:28

29 / 29

