
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete

A kérelmező szervezet rövidített neve  EKKE

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

Gazdálkodási formakód  521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  18603440-1-11

Bankszámlaszám  58600520-12000409-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2500  Helység  Esztergom

Út / utca  Eszperantó  Házszám  21

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2500  Helység  Esztergom

Út / utca  Eszperantó  Házszám  21

Telefon  +36 20 547 97 82  Fax  +36 33 402 757

Honlap  www.esztergomikosarlabda.hu E-mail cím  esztergomi.kosarlabda@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Erős Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 547 97 82  E-mail cím  esztergomi.kosarlabda@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Erős Péter +36 20 547 97 82 esztergomi.kosarlabda@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Dobó Katalin Gimnázium Magyar Állam KLIKK 12 Felk. és versenyeztetés

Mindszenty József Ált. Iskola Esztergomi Szent Anna Plébánia EKIF 9 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1994-11-29

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1994-11-29

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0,545424 MFt 0,6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0,209244 MFt 0,25 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2,7 MFt 0,9815 MFt 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 8 MFt 13,02082 MFt 9,25 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 1,56668 MFt 3 MFt

Összesen 11,7 MFt 16,323668 MFt 14,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,5865 MFt 3,91479 MFt 4,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 5,2614 MFt 2,45505 MFt 3 MFt

Anyagköltség 1,9713 MFt 0,490114 MFt 1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,0833 MFt 1,257746 MFt 1,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0,532488 MFt 1 MFt

Összesen 9,9025 MFt 8,650188 MFt 11,8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 5,3149 MFt 7,614 MFt 10 MFt

Működési költségek (rezsi) 5,2614 MFt 2,45505 MFt 3 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 734 841 Ft 114 697 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 776 979 Ft 15 540 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

ELŐZMÉNYEK Az Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete (EKKE) a Látványcsapatsportágak új típusú (TAO) támogatási rendszerének indulása óta sikeresen
részt vesz a támogatási rendszerben. Az Egylet 2011-ben elfogadott hosszú-, közép és rövidtávú stratégiája hangsúlyozza: „…az elkövetkezendő években el kell érni,
hogy az Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egyletének U12, U14, U16 és U18-as csapatai részt vegyenek a MKOSZ által felügyelt hazai bajnokságokban, épüljön
ki egy olyan utánpótlás bázis, amely felszámolja a jelenleg beazonosított fehér foltot.” Az új típusú támogatási rendszer megköveteli, hogy az abban támogatott
csapatok olyan alapvető pillérek mentén működjenek, mint a: a)Fenntartható fejlődés –mint legfontosabb stratégiai alapelv. Hosszú távra tervezünk, célunk, hogy
folyamatosan építkezve egy erős utánpótlás bázis jöjjön létre a városban; b)Regionalitás - Esztergom és környékén az EKKE komoly hagyományokkal rendelkezik. Az
egyesület vezetése szakemberekből áll, akik együttműködve képesek eredményesen működtetni egy nagyobb létszámú egyesületet is, a környékbeli fiatal sportolók
megjelenésével.; c)Szakmaiság - az eredményes utánpótlás csak úgy működhet, ha a sportolókkal foglalkozó edzők szakmaisága megkérdőjelezhetetlen. Az up
csapatokkal dolgozó edzőink szakedzők vagy kosárlabda edzői végzettséggel rendelkeznek; d)Felügyelet - A MKOSZ szakmai stratégiájának, sportágfejlesztési
programjának elfogadása garantálja azt a szakmai hálót, amely mentén egyesületünk is működik, az edzőink munkáját nagyban segíti, ha az esetlegesen felmerülő
kérdésekben szakmai segítséget nyújt a fennhatóság. A JELENLEGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE Az eddig eltelt 4 év tapasztalatait így foglalhatjuk össze: 1)Játékosaink
kosárlabda tudása jelentősen javult! 2)Pedagógiai célkitűzéseink teljesültek! Csapaton belüli egységet sikerült megteremteni. 3)Szakmai háló kialakult. A helyi
testnevelők is támogatják az EKKE célkitűzéseit. Jelenleg több mint 60 igazolt játékossal és közel 30 új taggal (igazolás előtt álló játékossal) rendelkezünk.
Reményeink szerint az "Dobd a kosárba program" fiataljait is be tudjuk építeni csapatainkba, ehhez mindenképpen szükséges lenne jelen pályázatunk pozitív
elbírálása. Az egyletnek nincs saját ingatlanja. Pályázatunk jelentős része rezsi díjak (terembérlet utazás,bírói,edzői bérek) kifizetéséről szól,erre a célra beállított
összeg a zavartalan működésünkhöz nagyon fontos. Az Egyletnek semmilyen köztartása, elmaradása szolgáltatók felé nincs. 

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

Egyletünk továbbra sem tervez ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A 2015/16-ös pályázatunk illeszkedik a korábbi évek pályázatához, mivel: - az elindított utánpótlás korú csapatokat ebben a támogatási évben is tovább szeretnénk
működtetni, - kiemelt célunk, hogy a tanév végén (nyári szünetben) olyan táborokat, összetartásokat szervezzünk, melyek egyrészről hasznosak a következő
(2015/16-os) sikeres bajnoki mérkőzések megvívásához, másrészről elősegíti a résztvevő gyerekek hasznos időtöltését (sportos közeg)illetve új gyerekek
leigazolásában is szerepet játszik. - nem kérdéses, hogy folytatni kell a még nem leigazolt játékosok felkutatását, ennek érdekében kiválasztó felmérő napokat
szervezünk illetve a Szt Erzsébet Ált Iskola "Dobd a kosárba" programban játszó gyerekei átirányítását kell megoldanunk. A 2015/16-ös évben alkalmazott
munkaformák, edzőtáborok, összetartások szorosan illeszkednek az adott korosztály versenykiírásához, ennélfogva: - a felkészülési időszak 2015. májusától - 2015.
szeptemberéig tart; - versenyzési időszak 2015. szeptember/októberétől (korosztály-specifikus) - 2016. áprilisáig tart, mindeközben (figyelve a tanítási szünetekre)
összetartásokat, edzőtáborokat szervezünk. A projekt kiadási oldaláról a legmarkánsabban a versenyeztetés időszakában keletkezett követelések (számlák) jelennek
meg, tevékenységünk főrészt aköré szerveződik. Az edzések helyszínének biztosítása (terembérlet), illetve edzőink juttatásainak kifizetése szintén jelentős tétel, ezen
kiadások végig megjelennek a projektben. 

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

AZ EKKE TAO RENDSZEREN BELÜL MŰKÖDTETETT KOROSZTÁLYAINAK SZAKMAI CÉLJAI I. Az U12-es és az U14-es korosztály: Ennek az új korosztálynak a
kialakítása meglepő módon a vártnál könnyedebben ment. Általános tapasztalat, hogy a gyerekek szeretnének kosarazni, a szülők keresik a lehetőséget, szeretnék,
ha gyerekük rendszeresen sportolna, viszont sok egyéb iskolai elfoglaltság mellett nehéz őket megtartani és emellett tény, hogy a gyerekek kondíciós képessége
messze elmarad a várt értékektől! Szakmai szempontból egyértelmű cél, hogy mindkét korosztály esetében a legfontosabb a játék megszerettetése; kialakítsuk a
technikailag helyes sportági alapokat (labdavezetés, passzolás, dobás, védekezés); a gyermekek szokjanak bele abba az edzésrendszerbe, amelyet edzőink
kialakítanak; mindent megtenni annak érdekében, hogy minden sportoló elegendő játéklehetőséget kapjon; különösen figyelve az életkori sajátosságokra,
igyekezzünk a gyerekek kondíciós képességeit fejleszteni. Edzések helyszíne a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterme. Edzői kar: Berecz Zoltán
Torma Szabolcs (főedzők); Szánthó Gellért (szakmai vezető, kosárlabda szakedző). Edzésre használt eszközök folyamatosan bővülhetnek. II. Az U16-os és az U18-
as korosztály Kiindulva abból, hogy ezen korosztályokban sportolók már „régóta” egyesületünk tagjai, legfontosabb cél, hogy a 2014/15-ös évadban elkezdett munkát
tovább folytassuk. A főbb fejlesztési irányok a következők:kondíciós képességek javítása (itt nagy lemaradásunk van a vezető klubokkal szemben; technikai tudásuk
továbbfejlesztése (itt nem számottevő a lemaradás, több ügyes játékosunk is felveszi a versenyt más csapatok játékosaival szemben); támadási és védekezési
alapmozgások minél magasabb szintű begyakorlása; alapvetően az 1:1, 2:2-re alapuló játékok kialakítása, de mérkőzésen meg kell, hogy jelenjenek 3:3-ra alapuló és
a begyakorolt figurák, játékok is. - törekedni kell arra, hogy a mérkőzések nagy részében emberfogásos védekezést alkalmazzák, de ismerniük kell a zóna védekezés
alapjait is.Edzések helyszíne a Dobó Katalin Gimnázium, edzői kar: Szánthó Gellért, Hartmann János, Kuti Zoltán – mindannyian szakedzői illetve sportedzői
diplomával rendelkeznek. 

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

Az EKKE és így az esztergomi és regionális kosárlabda - köszönhetően a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének - az elmúlt 4 évben újjászületett, és
megerősödött az egylet és így a kosárlabda reputációja tovább javult! Az a cél, miszerint a kosárlabda, mint sportág ismét legyen jelen Esztergom és környékén
maximálisan teljesült. Újraéledtek az iskolák közötti kosárlabda versenyek, egyre több iskola próbál kapcsolatot teremteni az EKKE-vel illetve a kosárlabda sporttal. Az
elmúlt 4 év tapasztalatában rámutatott arra, hogy egyetlen, igazán kiemelkedő veszélyforrást sikerült beazonosítani: megszűnik a TAO rendszer/illetve egyletünk nem
kapja meg a megpályázott összeget. A fentiekben is leírtuk, valamint az elmúlt 4 évben is bebizonyítottuk azt, hogy Esztergomban jó helye van a kosárlabdázásnak,
az egylet működésének köszönhető az a tény, hogy a helyiek ismét kijárnak kosármérkőzésre, a szülők támogatják gyerekük sportolását, egészségre nevelését és
bíznak az edzőinkben illetve az EKKE-ben mert gyermekük jó kezekben van. Többen újrakezdték a kosárlabdázást hosszú évek kihagyása után, mely szintén a helyi
kosárlabda fellendülésének köszönhető. Ez a siker közös siker, az MKOSZ támogatása nélkül nem tartanánk ma itt. Amennyiben ez a rendszer megszűnik/egyletünk
nem kapja meg a megpályázott összeget, az egylet saját önerőből még nem képes up csapatait ezen a szinten működtetni, ennélfogva a helyi kosárlabdaélet ismét
elhal... Bízunk abban, hogy jelen sportágfejlesztési stratégiánkat a MKOSZ szakmai bizottsága elfogadja. Reméljük sikerült bemutatnunk azt a munkát, amelyet eddig
elvégeztünk és lehetőséget kapunk arra, hogy a megkezdett úton tovább haladjunk. Ezúton kérjük, hogy a 2015/16-ös pályázatunkat támogatni szíveskedjenek.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 0 5 0 Nincs

U12 18 6 1 Megyei

U14 18 6 1 Megyei

U16 18 2 1 Megyei

U18 4 0 1 Megyei

U20 4 0 0 Nincs

U23 2 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 64 19 4
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 500 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 000 000 Ft

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

Összesen 6 200 000 Ft

2015/16 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)

5 562 795 Ft 57 348 Ft 114 697 Ft 5 734 841 Ft 637 205 Ft 6 314 697 Ft 6 372 045 Ft
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Általános Képzés

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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

700 000 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 40 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 100 000 Ft

Összesen 840 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

753 669 Ft 7 770 Ft 15 540 Ft 776 979 Ft 86 331 Ft 855 540 Ft 863 310 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 114 697 Ft 114 697 Ft 57 348 Ft 172 045 Ft

Versenyeztetés 15 540 Ft 15 540 Ft 7 770 Ft 23 310 Ft

Összesen 195 355 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Utánpótlás-nevelés Könyvelési, számviteli, bérszámfejtési feladatok ellátása, szerződések írása, adminisztráció. Dokumentumok beszerzése, NAV ügyintézés.

Versenyeztetés Könyvelési, számviteli, bérszámfejtési feladatok ellátása, szerződések írása, adminisztráció.
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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: Esztergom, 2015. 09. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Erős Péter (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. 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;

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

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

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

10. 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;

11. 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;

12. 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 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, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását 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.

13. 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;

14. 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.

15. 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: Esztergom, 2015. 09. 02.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 23:05:50

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 23:07:05

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 23:08:07

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 01:43:07

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

Egyéb dokumentumok

Kelt: Esztergom, 2015. 09. 02.

be/SFP-04267/2015/MKOSZ

2015-09-02 14:25 17 / 20



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 4 5 25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 4 4 0%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

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 4 -50%

U18 fő 1 4 300%

U17 fő 5 5 0%

U16 fő 4 8 100%

U15 fő 7 12 71%

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

5 562 795 Ft 57 348 Ft 114 697 Ft 5 734 841 Ft 637 205 Ft 6 314 697 Ft 6 372 045 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 753 669 Ft 7 770 Ft 15 540 Ft 776 979 Ft 86 331 Ft 855 540 Ft 863 310 Ft

Összesen 6 316 464 Ft 65 118 Ft 130 237 Ft 6 511 820 Ft 723 536 Ft 7 170 237 Ft 7 235 355 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 (4 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasicimpeldany_1430255225.pdf Szerkesztés alatt, 694 Kb, 2015-04-28 23:07:05)
1b15bdad8b7a09089978cfb9c8bb4b5921c3fe6587930920b55e866375b951eb

Nyilvántartó hatóság igazolása

kivonat2015.04.28_1430255150.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 23:05:50) 4cd5e1f06bac4fcfa0f727541ffbd920f227e757e5ca7b30b046b4d8205accdf

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

igazgatasidijbefizetes201504.29_1430264587.jpg Szerkesztés alatt, 301 Kb, 2015-04-29 01:43:07)
adf7cf4b8885784feeb67c21d57b10ec74d7f2dbf11d20e838eed35961f18da7

Köztartozásmentes adózó

navkoztartozasmentes2015.04_1430255287.pdf Szerkesztés alatt, 657 Kb, 2015-04-28 23:08:07)
f0d430b017052ec7a639eeb60c7a991e65e1b254dc10eab9e098a80b83c8b93d
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