
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE

A kérelmező szervezet rövidített neve  Vásárhelyi Kosársuli

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  18454040-2-06

Bankszámlaszám  10918001-00000063-45360003

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  6800  Város  Hódmezővásárhely

Közterület neve  Lenkei  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6800  Város  Hódmezővásárhely

Közterület neve  Lenkei  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 338 05 69  Fax  +36 62 243 683

Honlap  www.vasarhelyikosarsuli.hu E-mail cím  dr.elekandras@t-online.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  dr. Elek András László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 338 05 69  E-mail cím  dr.elekandras@t-online.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

dr. Elek András +36 30 338 05 69 dr.elekandras@t-online.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Hódtói Sportcsarnok Hódmezővásárhely MJV HMSZ Nonprofit Zrt. 30 Felk. és versenyeztetés

SZTE Mg-i Főiskola terme Magyar Állam SZTE Mg-i Főiskola 20 Felk. és versenyeztetés

Kertvárosi Ált. Isk. termeános Szeged-Csanádi Egyházmegye Kertvárosi Ált. Iskola 30 Felk. és versenyeztetés

Németh L. Ált. Isk. terme Hódmezővásárhely MJV HMSZ Nonprofit Zrt. 15 Felkészülés

Szent István Ált. Isk. terme Hódmezővásárhely MJV Klebersberg Intézményfenntartó 10 Felkészülés

Varga T. Ált. Isk. terme Hódmezővásárhely MJV Klebersberg Intézményfenntartó 4 Felkészülés

Liszt Ferenc Ált. Isk. terme Hódmezővásárhely MJV Klebersberg Intézményfenntartó 4 Felkészülés

Hódtói Sportcentrum Hódmezővásárhely MJV HMSZ Nonprofit Zrt. 4 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1994-12-21

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1994-12-21

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 3 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 60 MFt 74 MFt 70 MFt

Egyéb támogatás 25 MFt 20 MFt 15 MFt

Összesen 93 MFt 99 MFt 91 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 24 MFt 30 MFt 29 MFt

Működési költségek (rezsi) 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Anyagköltség 8 MFt 8 MFt 10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 50 MFt 48 MFt 44 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 9 MFt 11 MFt 6 MFt

Összesen 93 MFt 99 MFt 91 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 72 MFt 74 MFt 75 MFt

Működési költségek (rezsi) 2 MFt 2 MFt 2 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 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

66 869 075 Ft 1 337 382 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 2 474 306 Ft 49 486 Ft 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 elmúlt évek TAO támogatási rendszerének köszönhetően egyesületünk sportág fejlesztési programját maradéktalanul sikerült megvalósítanunk: a sportolói
létszámot duplájára növeltük, akárcsak az országos utánpótlás bajnokságokban indított csapataink számát. Sportolóink részére az edzés- és versenyeztetés
lehetőségeinek minőségi és mennyiségi javítása is sikerült. 276 fő utánpótláskorú játékosunknak kértünk 2016/17-ben játékengedélyt, 16 csapatunk indult az MKOSZ
országos verseny rendszerében. Emellett mintegy 70 fő (1-2. osztályos) részére tartunk előkészítő foglalkozásokat, és kb. 40 (3-4. osztályos) gyereknek felzárkóztató
foglalkozást. Főállású edzőnk nincs, 11 fő dolgozik megbízásos jogviszony keretében, munka vagy tanulás mellett (testnevelő tanár, ill. tanárképző főiskolás a
legtöbb). 1 főnek van felső fokú szakedzőije, 7-nek középfokú, 2-nek alapfokúja. 2 fő most végez. - Csapataink: u20/23, u18, u16, u14, u13, u12 (2-3 csapat), u11
Cápák (4-5 csapat. Előkészítők: - Varga T. Á.I. 2-3. o., - Kertvárosi Á.I. 1-2. és 3-4., - Szent I. Á.I. 2. o. Dobd a kosárba: - Liszt F. Á.I. és Németh L. Á.I. -
Eredményeink: NB I/B u20/23 4. majd 6., u18 és u16 regionális 2-3. helyezett. Serdülő/A országos döntős, serdülő/B regionális élmezőny, u12 regionális élmezőny,
u11 Cápák regionális bajnok, országos dzsembori. - Tárgyi feltételeink jók: szép új mezek, edzőmezek, sok labda, u13-tól melegítők is. - Létesítmény: A Hódtói
Csarnok kiváló rendezésre és edzésre (napi 4-5 óra). A Főiskola és a Kertvárosi terme is jó edzésre (napi 3-3 óra), de u11/12/13-nak még meccsekre is. A kicsik
saját iskolájukban edzenek. Sportolói létszámban és bajnokságban induló csapataink terén elértünk teljesítő képességünk felső határára. Az elmúlt két évben a
minőségi munkára fektettük a hangsúlyt, csapataink két-két edzővel dolgoznak.   

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

Nem pályázunk erre a jogcímre 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A 2017/18-as programunk 2017 július elején indul: ez lesz a 3. hete a nyári táboroknak. Augusztus elején valamennyi városi csapatunk megkezdi a felkészülést,
szükség (és lehetőség) szerinti edzőtáborokkal. A hónap végén már edzőmeccsek következnek. Szeptemberben az iskolai csapatok is kezdenek, a nagyobbaknak
pedig indul a bajnokság. 2017. augusztusában/szeptemberében már reméljük megérkeznek az első TAO támogatások. Negyedéves ütemtervek szerint dolgozunk,
korrekt el- és beszámolásokkal. Időarányosan intézzük, tervezzük a pénzköltést. A beszerzésekkel megvárjuk a december végi TAO feltöltést. 2018 I. és II.
negyedévében már remélhetőleg minden forrás rendelkezésünkre fog állni. 

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 2011/12-ben megírt programunkat 4 év alatt megvalósítottuk, minden év egymásra épült. A következőn időszakokban ezeket kellett megtartani, és tartalmasabbá
tenni. 2015/16-tól a minőségen lett a fő hangsúly!! Sportfejlesztési programunk szervesen illeszkedik az MKOSZ sportágfejlesztési stratégiájához, annak helyi
viszonyokra való adaptálásának mondhatjuk. - ISKOLAI SPORT: ’’Kosárpalánta program’’ - 3 iskolával fogunk részt venni benne. ’’Dobd a kosárba’’ programra az
elsők közt jelentkeztünk. Két iskola révén hivatalosan, három másik vásárhelyi iskolában pedig MKOSZ támogatás nélkül. ’’Mindennapos testnevelés’’ kereteiben évek
óta tartunk ingyenes iskolai kosárlabda testnevelés órákat 3 iskola 8 db harmadikos osztálya számára. ’’Alsós Kupa’’ néven immár ötödik éve rendezünk havonta
kosárlabda napokat 4-5 vásárhelyi iskola csapatainak. ’’Diáktornák’’ - közel két évtizede szervezünk, rendezünk 3-4 korosztályban városi bajnokságokat. ’’Nyári
táborok’’ - mintegy 120-150 alsós kisgyerek vesz részt 3 hét alatt önköltséges, illetve ingyenes táborainkban. . - ’’B33/streetball’’ több mint 30 millió forintért
felújítottunk kb. 800m2-nyi bitumenes streetball pályát. Villanyvilágítás, műanyag burkolat, 4 új palánk, egy szabályos teljes pályán, plusz 2 félpályán - rengeteg
szervezett programmal. - VERSENYSPORT: ’’NEVELJÜNK KOSARASOKAT’’ ... A sportolói létszám és a bajnokságokban versenyző csapatok terén elértük a 45 ezres
városunkban kezelhető maximumot. A kb. 280 igazolt versenyző, és a kb. 120-140 körüli előkészítő és tömegsport létszám nem fokozható. - SZAKMAI MUNKA ...
nemzetközi kapcsolatok Vajdasággal és Bánáttal. Meccsek, tornák, edzőképzések. Mind, mind illeszkedik az MKOSZ elképzeléséhez. - TÖMEGSPORT ... B33-
rendezvények (10-12 évente), iskolai rendezvények, családi sportnapok, amatőr városi felnőtt bajnokság előzőek szerint programunk része a 2011-ben
megtervezettnek, minden év egymásra épül.   

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

TÁRSADALMI HATÁSOK - Egyesületünk sportfejlesztési programja szorosan kapcsolódik az országos- és helyi programokhoz: MKOSZ programok, ’’Mindennapos
testnevelés’’, ’’Egészséges Vásárhelyért’’ programok. A résztvevő sportolókon kívül a tanárok, edzők, helyi játékvezetők, asztalszemélyzet és a szülők (!!)részére
nagyszerű közösségformáló, egészségmegőrző, társadalmi integrációt segítő a programunk. Az emberi kapcsolatok mélyítése, a lokálpatriotizmus, klubidentitás
egyaránt erősödik. Határ-menti kapcsolatainkkal sport és társadalmi szinten növeljük a külhoni magyarság integrációját, magyarságtudatának megtartását. (HU/SRB
és HU/RO pályázatok) - Növekszik sportágunk, a Kosársuli, a Város ismertsége, népszerűsége. Ehhez maximálisan kihasználjuk internetes honlapunk, ill. a facebook
nyújtotta modern kapcsolat rendszereket. Több mint kétezren (!!) követnek, kedvelnek bennünket. GAZDASÁGI HATÁSOK - Sikeres pályázatainkkal, tömegbázisunk
szélesítésével, ismertségünk növelésével javítható anyagi helyzetünk. Magánszemélyek, cégek, önkormányzatok növelhetik támogatásunkat. A TAO óriási lehetőség
számunkra!! KOCKÁZATOK - Legnagyobb problémáink: nem tudjuk idejében megszerezni a TAO támogatást, és a programunkhoz szükséges saját erő biztosítása
nem könnyű. A TAO támogatás megszerzése helyi szinten lehetetlen (Városunk gazdasági ereje gyenge...) - a szponzorok, de még a városi önkormányzati
támogatások ígérete sem 100%-os. Szükséges tartalékok létrehozása, a költséghatékony gazdálkodás, és az esetleg (a szakmai munkát nem veszélyeztető)
költségcsökkentés lehetőségének betervezése is.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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

be/SFPHP01-08091/2017/MKOSZ

2017-08-17 11:55 7 / 26



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

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

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

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

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 31 27 2 Megyei

U11 117 11 6 Országos

U12 63 7 4 Országos

U14 34 0 2 Országos

U16 29 0 2 Országos

U18 15 0 1 Országos

U20 0 0 0 Országos

U23 17 0 1 Országos

U25 0 0 0 Országos

Összesen 306 45 18
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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 4 786 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 7 100 000 Ft

Nevezési költségek 650 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 6 150 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 520 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 18 908 500 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 850 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 31 328 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 72 292 900 Ft

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

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése

Csapataink számára a 2017/18-as támogatási idényben szükségleteinknek, SFP-unknak megfelelően, az MKOSZ
Benchmark figyelembe vételével fogunk sporteszközöket, sportfelszereléseket vásárolni.

Személyszállítási költségek Valamennyi csapatunk rengeteget utazik. A regionális szint is minimum 3 megyét jelent, de serdülőtől felfelé csapataink az
egész országot bejárják. Bérelt busszal/buszokkal szoktuk megoldani a szállítást.

Nevezési költségek Nevezési költségeket is kell tervezni, mert lesznek olyan tornák, ahol nevezési díjat kell fizetni.

Rendezési, felkészítési, képzési
költségek

A rendezéssel kapcsolatos költségek aljogcím esetében, a játékvezetők, szövetségi ellenőrök, verseny felügyelők
rendelkezésre állásával kapcsolatos költségek lesznek - plusz egyéb szükséges rendezéssel kapcsolatos költségek, nem is
kevés.

Verseny- és játékengedélyek
kiállításának költségei

Az új igazolásokon kívül lényegében csak a plusz játékengedélyekért kell fizetni az MKOSZ-nek. Sok sportolónk van, és
minden évben jópár új 10-11 éves gyerek lép be a rendszerbe - ezekre terveztük a fenti költségeket.

Sportlétesítmény, sportpálya
bérleti díja

Jóval az országos átlag alatti terembéreket fizetünk az általunk használt termekben (csarnokokban), de a sok csapat sok-sok
edzésórája és a sok mérkőzés/torna miatt ez tetemes összeg havonta. Minden helyen az MKOSZ benchmark alatti áron
edzhetünk, és mindig elsőbbséget élvezünk.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés
költsége

Elsősorban a kétnapos MKOSZ tornákon, és főleg az országos döntőkön merül föl szállás és étkezési költség. Egynapos
tornákon vidéken nem gyakran vesszük igénybe ezt, de hazai rendezvényeinken (főleg, ha több kenguru vagy
gyerekcsapatunk is részt vesz) ebédet és üdítőt szoktunk venni. A következő szezonban szeretnénk több szerény költségű
edzőtábort rendezni főleg itthon.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai

Sport-szakembereink bérezését az MKOSZ benchmarkon belül kívánjuk rendezni, megbízási jogviszony keretében.
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2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

64 863 003 Ft 668 691 Ft 1 337 382 Ft 66 869 075 Ft 7 429 897 Ft 73 630 282 Ft 74 298 973 Ft
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 165 000 Ft

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

2 100 000 Ft

tagsági díj 100 000 Ft

a pályahitelesítés díja 60 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 350 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 2 675 000 Ft

Indoklás

NB I/B-s felnőtt csapatunk mérkőzésekkel kapcsolatos költségeit csak ebből a forrásból tudjuk fedezni - szigorúan az MKOSZ által megadott kereteken belül. 

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

2 400 077 Ft 24 743 Ft 49 486 Ft 2 474 306 Ft 274 923 Ft 2 724 486 Ft 2 749 229 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Utánpótlás-nevelés 1 337 382 Ft 1 337 382 Ft 668 691 Ft 2 006 073 Ft

Versenyeztetés 49 486 Ft 49 486 Ft 24 743 Ft 74 229 Ft

Összesen 2 080 302 Ft  2 080 302 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Utánpótlás-nevelés könyvelés, könyv vizsgáló, TAO elszámolás

Versenyeztetés könyvelés, könyv vizsgáló, TAO elszámolás
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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: Hódmezővásárhely, 2017. 08. 17.
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Nyilatkozat 2

Alulírott dr. Elek András László (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: Hódmezővásárhely, 2017. 08. 17. dr. Elek András László 
elnök 

Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE
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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 dr. Elek András László (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE

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

(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 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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: Hódmezővásárhely, 2017. 08. 17.

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

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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott dr. Elek András László (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.

Hódmezővásárhely, 2017. 08. 17.

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* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*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: Hódmezővásárhely, 2017. 08. 17. dr. Elek András László 
elnök 

Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-08-16 11:43:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-15 16:22:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-08-16 11:43:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 08:09:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-15 16:20:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-08-16 11:42:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-20 09:15:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Mellékletek

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

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

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

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Kelt: Hódmezővásárhely, 2017. 08. 17.
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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 13 15 15%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 11 15 36%

Edzőtáborok száma db 2 4 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 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 8 11 38%

U18 fő 7 9 29%

U17 fő 8 10 25%

U16 fő 12 14 17%

U15 fő 14 17 21%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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

64 863 003 Ft 668 691 Ft 1 337 382 Ft 66 869 075 Ft 7 429 897 Ft 73 630 282 Ft 74 298 973 Ft

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

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

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

Versenyeztetés 2 400 077 Ft 24 743 Ft 49 486 Ft 2 474 306 Ft 274 923 Ft 2 724 486 Ft 2 749 229 Ft

Összesen 67 263 080 Ft 693 434 Ft 1 386 868 Ft 69 343 382 Ft 7 704 820 Ft 76 354 768 Ft 77 048 202 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 20 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (10 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozatalairva_1492266058.pdf (Szerkesztés alatt, 188 Kb, 2017-04-15 16:20:58)
40cc25d4ea9d7a7d2559393234180e3cbbc08fe1ffbd0b0cfba16c690db8e998

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)

kosarsulialairasi2016.12.05._1492266132.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2017-04-15 16:22:12)
1f3d6703763e5ae9bad8e5828d2c32b67dfa8dd70fe1d8844a12e39e62c8a976

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat20170415155716alai_1492266072.pdf (Szerkesztés alatt, 336 Kb, 2017-04-15 16:21:12)
e9b04e55d256d71f8c830b1a5053612e234c24b5a34285c6d2ba73ddb76ba873

alairtemminyilatkozat_1502876539.pdf (Hiánypótlás, 483 Kb, 2017-08-16 11:42:19)
a036f78b56141a257e0a310a793039869b8b3c81a21d996e7f8043717a780b45

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

kosarsulibirosagi2017.04.06._1492265987.pdf (Szerkesztés alatt, 539 Kb, 2017-04-15 16:19:47)
ac333c68b0e603215ffe96ce350a80b4bf095f1344130f366eb6da46f3657cbd

kosarsulibirosagi2017.08.04._1502876599.pdf (Hiánypótlás, 527 Kb, 2017-08-16 11:43:19)
bc464f83cccf03beb026c157ad32e556d585be62502d8fa8b6582b814afa6183

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

pdf_statement_20170421_109180010000_1493014154.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2017-04-24 08:09:14)
0fd1bf59401adc9db8c74dc5eefdc9369a79b756c06b23bb73c07900ce85198a

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

kosarsuliktm2017.04.ho_1492266044.pdf (Szerkesztés alatt, 232 Kb, 2017-04-15 16:20:44)
e14682fb622c15f11ea8caad5593a3cac67acfe8a1ba9f5d1ee119f13a72efcb

kosarsuliktm2017.08.ho_1502876634.pdf (Hiánypótlás, 235 Kb, 2017-08-16 11:43:54)
b7f1e194316c72dcd531f19b32039210da2b383d97baf4fd206c5c8ef8f835c0

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2alairva_1492672506.pdf (Szerkesztés alatt, 556 Kb, 2017-04-20 09:15:06)
e4aa6e2c476786aba37b9775f5b76711d16c15e50ce98739da636aeefd464705
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