
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 

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  521

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  18603440-1-11

Bankszámlaszám  58600520-12000409-00000000

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  2500  Város  Esztergom

Közterület neve  Eszperantó  Közterület jellege  út

Házszám  21  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2500  Város  Esztergom

Közterület neve  Eszperantó  Közterület jellege  út

Házszám  21  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 547 97 82  Fax  0

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
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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 Magyar állam 12 Felk. és
versenyeztetés

Mindszenty József Katolikus Ált. Isk. Esztergomi Szt. Anna Plébánia EKIF 6 Felkészülés

Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium,
Óvoda és Általános Iskola

Szent Vincéről nevezett Szatmári
Irgalmas Nővérek Társulata

Szent Vincéről nevezett Szatmári
Irgalmas Nővérek Társulata

3 Felk. és
versenyeztetés

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):  
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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 1,0245 MFt 1,17 MFt 1,2 MFt

Állami támogatás 0,146422 MFt 0,291084 MFt 0,25 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,979 MFt 2,9315 MFt 2,44 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 5,527983 MFt 4,961701 MFt 10 MFt

Egyéb támogatás 2,516833 MFt 0,843166 MFt 0,9 MFt

Összesen 10,194738 MFt 10,197451 MFt 14,79 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 4,117175 MFt 3,954435 MFt 5,7 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,26987 MFt 0,249 MFt 0,9 MFt

Anyagköltség 0,70526 MFt 0,23746 MFt 1,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3,646266 MFt 4,42234 MFt 5,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,124122 MFt 0,083514 MFt 0,6 MFt

Összesen 8,862693 MFt 8,946749 MFt 14,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 8,46871 MFt 8,548748 MFt 13,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,26987 MFt 0,39801 MFt 0,9 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 (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

10 267 215 Ft 205 344 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 989 722 Ft 19 794 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete (EKKE) a 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 EKKE U12, U14, U16 és U18-as
csapatai részt vegyenek a MKOSZ által felügyelt hazai bajnokságokban, és épüljön ki egy olyan utánpótlás bázis…” A 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, cél, 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 bevonásával.; 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. Továbbra is nevelő egyesületként pozicionáljuk magunkat. A JELENLEGI
HELYZET ÉRTÉKELÉSE Az eddig eltelt 5 év tapasztalatait így foglalhatjuk össze: 1)Játékosaink kosárlabda tudása jelentősen javult (eredményeken is látszik)!
2)Pedagógiai célkitűzéseink teljesültek! Csapaton belüli egységet sikerült megteremteni. 3)Szakmai háló kialakult (közös munka a Ferences DSE-vel, 2 Dobd a
kosárba program a regióban) mely segíti az EKKE célkitűzéseit. Játékengedéllyel rendelkező UP játékosaink mellé további igazolások várhatóak. 4) Anyagi biztonság:
sikeres pályázatok (TAO, városi) más bevételi források kiaknázása lehívása. A ’’Dobd a kosárba program’’ fiataljait is beépítjük csapatainkba, mely nagy mértékben
könnyíti az edzők munkáját. Az egyletnek nincs saját ingatlanja. Pályázatunk jelentős része terembérlet,utazás,bírói,edzői bérek kifizetéséről szól,erre a célra beállított
összeg a működésünkhöz nagyon fontos. Az Egyletnek nincs köztartása, elmaradása szolgáltatók felé. 

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

Nem tervezünk ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A 2017/18-ös pályázatunk illeszkedik a korábbi évek pályázatához, mivel: - 1.) az elindított utánpótlás korú csapatokat ebben a támogatási évben is tovább
szeretnénk működtetni folytatni a megkezdett munkát, - 2.) kiemelt célunk, hogy a tanév végén (nyári szünetben) olyan táborokat, összetartásokat
szervezzünk,melyek egyrészről hasznosak a következő (2017/18-os) sikeres bajnoki mérkőzések megvívásához, másrészről elősegíti a résztvevő gyerekek hasznos
időtöltését (sportos közeg)illetve új gyerekek leigazolásában is szerepet játszik). , - 3.) nem kérdéses, hogy folytatni kell a még nem leigazolt játékosok felkutatását,
ennek érdekében a helyi általános iskolák között U10, U11-es Kupákat szervezünk illetve a Szt Erzsébet Ált Iskola és a Dorogi Ált Iskola ’’Dobd a kosárba’’
programban játszó gyerekei átirányítását kell megoldanunk. Erre a célra az előző évek tapasztalata alapján a bejárásos kosaras táborok a legszükségesebbek illetve
az új leendő kosarasok megtalálására is remekül alkalmazható. A PMKSZ következő évben az országos korosztály kiírást fogja követni ebben az évben mely
különösen fontos és kiemelt figyelmet követel az utánpótlás folytonosságának fenntartására. A 2016/17-es évben alkalmazott munkaformák, edzőtáborok,
összetartások szorosan illeszkednek az adott korosztály versenykiírásához,ennélfogva: - a felkészülési időszak 2017. júniusától - 2017. szeptemberéig tart; -
versenyzési időszak 2017. októberétől (korosztály-specifikus) - 2018. májusáig tart. Mindeközben figyelve a tanítási szünetekre érettségi időszakra próbáljuk a
motivációt és az érdeklődést folyamatosan fenntartani (ez komoly pedagógiai kihívásokat állít edzőinkkel szemben). 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. Szerencsére komoly támogatói bázissal
rendelkezünk így a TAO-s pénzek lehívása egyáltalán nem okoz gondot, sőt már az ütemezésre is tudunk figyelmet fordítani, hogy a szeptemberi indulásra kiadási
nehézségeket is ki tudjuk küszöbölni. Továbbra is utánpótlás és felnőtt csapattal versenyeznénk, mely mellé esetleg lány csapat indítását is tervezzük illetve a megyei
U11-es bajnokságban is részt veszünk a megyei dobd a kosár programmal mint indító egylet. 

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 céljai: elsődleges cél az UP csapatok szerepeltetése a PMKSZ és KEMKOSZ bajnokságában mely már az MKOSZ rendszeréhez alkalmazkodva írja ki
korcsoportjait. Az U14-es korosztálynál ettől a szezontól változás hogy az előző ’’Gyermek’’ csapatunk folytatja U14-ben. Alsóbb korosztályokat a ’’Dobd a
Kosárba’’programban szerepeltetjük. Általános tapasztalat, hogy a gyerekek szeretnének kosarazni, a szülők keresik a lehetőséget a rendszeres sportolásra, ezért itt
az edző szerepe a legfontosabb. Szakmai szempontból egyértelmű cél, a legfontosabb a játék megszerettetése; biztosítsuk az 1-2 éven át tanult a technikailag helyes
sportági alapokat (labdavezetés, passzolás, dobás, védekezés); mindent megtenni annak érdekében, hogy minden sportoló elegendő játéklehetőséget kapjon;
különösen figyelve az életkori sajátosságokra a kondíciós képességeiket is fejlesztjük. Edzői kar: Berecz Zoltán (edző), Szánthó Gellért (szakmai vezető, kosárlabda
szakedző). Edzésre használt eszközök folyamatosan bővülhetnek. II. Az U16-ban ’’serdülő’’ korcsoportunk folytatja, itt a Ferences DSE-ből átigazolandó játékosok
beillesztésére kell nagy hangsúlyt fektetni, hogy az edzőváltás illetve új társak megismerése ne okozzon problémát. Az U18-as korosztályt az előző évi kadet csapat
alkotja majd. Kiindulva abból, hogy U16 és U18 korosztályokban sportolók már 1-4 éve egyesületünk tagjai, legfontosabb cél, hogy a 2013/14-ös évadban elkezdett
munkát tovább folytassuk. A főbb fejlesztési irányok a következők:kondíciós képességek javítása; technikai tudásuk továbbfejlesztése; támadási és védekezési
alapmozgások begyakorlása (1:1, 2:2, 3:3-ra alapuló játékok), de mérkőzésen meg kell, hogy jelenjenek a begyakorolt figurák is. Nagy kihívás a folyamatos motiváció
és a kitartás fenntartása,versenyszellem erősítése, mérkőzés alatti stressz kezelése. Ez a pedagógiai kérdés megválaszolása lesz az EKKE sikerének titka ebben a
korosztályban. Edzői kar: Szánthó Gellért, Hartmann János (szakedzői illetve sportedzői diplomával rendelkeznek) és Solosi Florina (Sport oktató, kosárlabda edző).
U20-as korosztályban a Junior csapatunk jelenik meg, itt már meglévő csapatról beszélve a formaidőzítés kondíciós képességek fejlesztése és mentális felkészítés
mellett a játékosok folyamatosan szerepelnek a felnőtt csapatban is mely segíti a tapasztalat megszerzését és fejlődésüket, illetve ugródeszka esetlegesen magasabb
bajnoki osztályokba. Programunk összefonódik az előzőekkel mert csak így tartható a fejlődés. 

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 6 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. A PMKSZ utánpótlás bajnokságában komolyan számolnak csapatainkkal, presztízs mérkőzéseket vívnak fiataljaink. A megyei szövetséggel és
az Oroszlányi egylettel is jó a kapcsolat ahová szintén vinnék a játékosainkat mert arra érdemesnek találják. AZ EKKE-nek, a kosárlabdasportnak edzőinknek és
játékosainknak ez nagy siker. Újraéledtek az iskolák közötti kosárlabda versenyek, egyre több iskola próbál kapcsolatot teremteni az EKKE-vel illetve a kosárlabda
sporttal. Be kell látni azt, hogy a EKKE kimondottan az utánpótlásra fekteti a hangsúlyt mivel a fiatalok a továbbtanulásukat nem a városban képzelik el, igy az U18-as
korosztály után többségében elhagyják a várost és máshol folytatják a sportolás. Az elmúlt 5 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
6 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. A
szakmai munka kézzel fogható a csapatok eredményein. Sikernek könyvelhető el az is hogy már minket keresnek a cégek a mert szeretnék jó helyen tudni a
felajánlásaikat. Az Egylet tudott más bevételi forrást is szerezni mellyel tovább erősíti anyagi biztonságát. 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. 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 2017/18-es pályázatunkat
támogatni szíveskedjenek.
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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
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

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

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 0 0 0 Nincs

U11 0 28 2 Megyei

U12 0 0 0 Nincs

U14 25 0 1 Megyei

U16 25 0 1 Megyei

U18 22 0 1 Megyei

U20 9 0 1 Megyei

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 81 28 6
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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 1 380 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 000 000 Ft

Nevezési költségek 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 920 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 800 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 800 000 Ft

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

Összesen 11 100 000 Ft

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

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése

Elhasználódott felszerelések eszközök cseréje és további csapat indítása esetén elengedhetetlenné válik. Motívációs
tényező az egyen felszerelés is mely a közösséghez tartozást erősíti.

Személyszállítási költségek Személyszállítási szolgáltatás ígénybevételére szükségünk van még akkor is ha van saját buszunk (több korosztály
játszhat ugyanazon napon különböző helyszíneken). Nem titkolt céllal az önrész megteremtése érdekében vásároltunk a
buszt melyet bérbe adtunk, az egyletnek nincs sofőrje alkalmazásban a megfelelő jogosítvánnyal.

Nevezési költségek A nem támogatott nevezési költségek fedezése érdekében.

Rendezési, felkészítési, képzési
költségek

Célunk felkészülési és bajnoki tornák rendezése ahol versenyezhetnek más csapatokkal. Ezen tornák rendezési
költségeinek a fedezésére szükséges.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti
díja

Az egylet nem rendelkezik saját ingatlannal ezért az edzéseket illetve a mérkőzéseket a bérelt tornatermeiben valósítjuk
meg. Ezen költségek fedezésére szükséges.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással
és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés
költsége

Tervezett bejárós, vagy bentlakásos edzőtábor költségeinek fedezésére szükséges.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

Regisztrált sportszakemberek végeznek munkát az EKKE számára juttatás ellenében, akik megfelelő végzettséggel
rendelkeznek. Ezen költségek fedezésére szükséges.

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)

9 959 198 Ft 102 672 Ft 205 344 Ft 10 267 215 Ft 1 140 802 Ft 11 305 344 Ft 11 408 016 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 0 Ft

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

900 000 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 80 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 90 000 Ft

Összesen 1 070 000 Ft

Indoklás

A bírói költségek jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban melyet az Egyletnek kell fizetnie. Az U11, U14 korosztálynál a rendezési hozzájárulás díjának, hazai
rendezés esetén a bírók költsége, míg U16-U20-ig a megnövekedett csapatlétszám és mérkőzések száma miatt szintén a bírók költségének megfizetése terheli az
egyletet. Fő részt ezen költségek kifizetésére pályázunk de az átigazolások és leigazolások költségeinek csökkentésére is szükségünk van. Mivel magas a
csapatlétszám így a kikért játékengedélyek után is fizetnünk kell melyet szintén pályázati pénzből fizetnénk. 

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)

960 031 Ft 9 897 Ft 19 794 Ft 989 722 Ft 109 969 Ft 1 089 794 Ft 1 099 691 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 205 344 Ft 205 344 Ft 102 672 Ft 308 016 Ft

Versenyeztetés 19 794 Ft 19 794 Ft 9 897 Ft 29 691 Ft

Összesen 225 138 Ft  337 707 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Utánpótlás-nevelés Az edzői bérek bérszámfejtésére illetve pályázat és annak elszámolás készítésére, adminisztratív könyvelési munkák végzésére.

Versenyeztetés Az bírói bérek bérszámfejtésére illetve pályázat és annak elszámolás készítésére, adminisztratív könyvelési munkák végzésére.
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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, 2017. 11. 03.
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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. 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: Esztergom, 2017. 11. 03. Erős Péter 
Elnök 

Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete
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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 Erős Péter (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú

Egylete (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: Esztergom, 2017. 11. 03.

..........................................................
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 Erős Péter (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.

Esztergom, 2017. 11. 03.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával

– tájékoztatom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,

valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Esztergom, 2017. 11. 03. Erős Péter 
Elnök 

Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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: Esztergom, 2017. 11. 03.
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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 4 5 25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 4 5 25%

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 11 9 -18%

U18 fő 20 22 10%

U17 fő 0%

U16 fő 15 25 67%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

U14 fő 23 25 9%

U11 fő 0 15 0%

0%

be/SFPHP01-08267/2017/MKOSZ

2017-11-03 10:11 23 / 25



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

9 959 198 Ft 102 672 Ft 205 344 Ft 10 267 215 Ft 1 140 802 Ft 11 305 344 Ft 11 408 016 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 960 031 Ft 9 897 Ft 19 794 Ft 989 722 Ft 109 969 Ft 1 089 794 Ft 1 099 691 Ft

Összesen 10 919 229 Ft 112 569 Ft 225 138 Ft 11 256 937 Ft 1 250 771 Ft 12 395 138 Ft 12 507 707 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 (9 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1493704924.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2017-05-02 08:02:04) 8ac840ca40ac45f8ac40d938b32fd17f5452e8e3649060e483b02611246b25a8

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)

alairasicimpeldany_1493658694.pdf (Szerkesztés alatt, 694 Kb, 2017-05-01 19:11:34)
1b15bdad8b7a09089978cfb9c8bb4b5921c3fe6587930920b55e866375b951eb

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1493704940.pdf (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2017-05-02 08:02:20)
090ab90e08bec17d6648a707bc03deb59e054e51e1668323e39eb494c32a9a2f

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

kivonatcegbirosag2017.09.21._1506500150.pdf (Hiánypótlás, 479 Kb, 2017-09-27 10:15:50)
0cdaaddec3ded9ef4dde8140950ae86374ca71ce723542526809b5b75254daf6

biosagikivonat2017.04.18_1493658614.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2017-05-01 19:10:14)
01795f45f782da549e4f1d4faa3a790a40bb54de235782ca4b71167ad5be5f51

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

igazgatasidijmegfizetesbankibiz_1493706632.jpg (Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2017-05-02 08:30:32)
4d68eb6092b5e1359783e3e382f384a28d507baa07c00738ec34275e7f2ae77b

szamlakivonatigazgatasidij_1494841908.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2017-05-15 11:51:48)
ccf244bc22c5f8d6bd4ae72207cd4fe63a7ef81df5f64fd839ac5acd1efa5f20

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

navkoztartozasmentesseg2017.04_1493658630.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2017-05-01 19:10:30)
0f0c7f3e2b03629723770a23be7b464acfeab5d89e8f07f4cbf2864019e1fa81

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2.szamunyilatkozat_1493704957.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2017-05-02 08:02:37)
4c2d7e2efb99159a0af5a3152794eeece0962e5dca7036a46ba54df6b9c7eac0
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