
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  A KÖRMENDI KOSÁRLABDÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  A KÖRMENDI KOSÁRLABDÁÉRT EGYESÜLET

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett,
vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr sportszervezet 

MKOSZ versenyrendszerében indul-e?  Nem releváns

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  521

MKOSZ tag  Igen

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

Adószám  18897164-1-18

Bankszámlaszám  12099007-01151987-00100009

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9900  Város  Körmend

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  utca

Házszám  36  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9900  Város  Körmend

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  utca

Házszám  36  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 258 00 26  Fax  +36 94 594 034

Honlap  www.http://torpordogok.bckormend.hu E-mail cím  ersekistvan0409@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Érsek István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 258 00 26  E-mail cím  ersekistvan0409@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Érsek István +36 30 258 00 26 ersekistvan0409@gmail.com

Meskó Bálint +36 30 298 95 33 info@mbproject.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Somogyi Béla Általános
Iskola

Körmend Város
Önkormányzata

Körmend Város Gondnoksága 18 Felk. és versenyeztetés

Olcsai-Kiss Zoltán Ált. Isk. Körmend Város
Önkormányzata

Szombathelyi Tankeru ̈leti
Ko ̈zpont

6,5 Felkészülés

Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend Város
Önkormányzata

Szombathelyi Tankeru ̈leti
Ko ̈zpont

4,5 Felkészülés

Rendészeti Szakközépiskola Magyar Államkincstár Belügyminisztérium 8 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2006-12-04

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2006-12-04

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2017 2018 2019

Önkormányzati támogatás 11 MFt 7 MFt 8 MFt

Állami támogatás 0,63 MFt 0,63 MFt 0,7 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4,89 MFt 4,59 MFt 4,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 15,46 MFt 72,18 MFt 58,05 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 31,98 MFt 84,4 MFt 71,55 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2017 2018 2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 31,07 MFt 35,2 MFt 39,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,99 MFt 3,26 MFt 3,8 MFt

Anyagköltség 2,43 MFt 6,15 MFt 6,75 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 15,06 MFt 29,84 MFt 31,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,7 MFt 1,25 MFt 1,95 MFt

Összesen 52,25 MFt 75,7 MFt 83,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2017 2018 2019

Utánpótlásra fordított összeg 46,5 MFt 62,48 MFt 54,06 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,99 MFt 3,26 MFt 3,78 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 5 789 585 Ft 115 000 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 109 869 Ft 42 000 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

47 411 448 Ft 948 000 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Program a körmendi kosárlabda utánpótlásának újbóli felvirágoztatásáért Jelen sportfejlesztési program a körmendi kosárlabda méltán híres utánpótlás nevelésének
fejlesztését, újbóli felvirágoztatását célozza meg. A Körmendi Kosárlabda Közhasznú Egyesület 2006 óta foglalkozik szervezett keretek között, kimondottan az
utánpótlás neveléssel, tehetségek felkutatásával. A sportfejlesztési program elsődleges helyszíne a körmendi Somogyi Béla Általános Iskola sportcsarnoka, mely a
felnőtt kosárlabda csapat edzései és mérkőzései mellett az utánpótlás nevelésének is helyet ad. Ezen helyszín mellett a sportcsarnok szomszédságában lévő Olcsai-
Kiss Zoltán Általános Iskola tornaterme, a Kölcsey Ferenc Gimnázium, illetve a Rendészeti Szakközépiskola tornaterme, mely helyszíneken jellemzően a előkészítő
és kenguru korcsoport edzései valósulnak meg. Az Egyesület a TAO támogatás bevezetése előtti években tagdíjból, önkormányzati támogatásból, egyéb szponzori
felajánlásokból tartotta fenn magát. Így megoldott volt a mindennapi működés, viszont további fejlesztésekre nem volt lehetőség. A korábbi években elnyert TAO
támogatás és megvalósított sportfejlesztési programok jelentős mértékben megkönnyítették az Egyesület működését. 

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

Jelen sportfejlesztési program nem tartalmaz ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Jelen támogatási kérelemben foglalt elemeket az alábbiak szerint kívánjuk ütemezni: A személyi jellegű kiadásokat a fejlesztési program megvalósításáért felelős
vezető bérére kívánjuk igényelni, melyet a program teljes időszakára, 12 hónapra (2019. július - 2020. június) használnánk fel. Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó
edzői bérek vonatkozásában a tavalyi bérszínvonalhoz képest minimális emelést hajtottunk végre, annak érdekében, hogy a jövőben is megfelelő minőségű
szakembereket tudjuk alkalmazni. Az ő bérüket 10, illetve 11 hónapon keresztül szeretnénk finanszírozni jelen projekt keretén belül. Szintén az utánpótlás-neveléshez
kapcsolódó költségek keretében kívánunk támogatást igényelni sportfelszerelésekre és sporteszközökre. A felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges
sportfelszereléseket a 2020-as év elején tervezzük beszerezni. A pályázatban szerepeltetett eszközök az edzők gondos felmérését követően kerültek kiválasztásra,
melyek nagymértékben hozzájárulnak sportolók teljesítményének növeléséhez és egészségének megőrzéséhez. 

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 Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Alapítvány sportfejlesztési programját összhangba kívánjuk állítani az MKOSZ ’’Új pályán - A magyar kosárlabdázás
megújításának stratégiai koncepciója’’ utánpótlás és szakemberképzés programjával, mely alapján a sportág népszerűsítése és a tömegesítése érdekében előkészítő
mozgalmat kell elindítani az általános iskolák alsó tagozatától kezdve, továbbá az irányított szakmai képzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Egyesületünk a TAO
támogatási rendszer bevezetésétől kezdődően minden év vonatkozásában rendelkezik támogatott sportfejlesztési programmal. A korábbi sportfejlesztési programok
elsődleges célja a biztos, stabil működés megteremtése volt, melyre alapozva komoly szakmai program mentén haladhatott előre az utánpótlás-nevelés. Már a
korábbi programok megtervezésekor a hosszú távon is – jellemzően a TAO támogatásból – fenntartható, egymásra épülő koncepciót próbáltunk felépíteni. A korábbi
sportfejlesztési programok megvalósítása a terveknek megfelelően alakult és alakul a jelenlegi ido ̋szakban is. A legfőbb célkitűzés, miszerint nyugodt, rendezett
körülmények között folyhasson az utánpótlás-nevelés, jó úton halad. 

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

Sikeres pályázatunk növelné a gyermekek lehetőségeit, hogy minél többet tudjanak mozogni és egy egészséges életmódot, nemzetet, társadalmat tudjanak
kialakítani. Jövőképünkben a kosárlabda heti rendszerességgel gyakorolt sporttevékenységként, az egyének és a családok, kis közösségek életminőségének
befolyásolására képes tényezőként jelenik meg. Dinamikusan növelni szeretnénk a kosárlabda mindennapos művelését, elterjedését. Felnőtt kosárlabda
csapatunknak újra egyre több saját nevelésű játékost kívánunk adni, és megteremtjük a lehetőséget az utánpótlás korú játékosoknak ahhoz, hogy NB I osztályú
csapatokban játszhassanak. Játékosainkat gyakran visszük válogatott és kupamérkőzésekre, ami erősíti az egyéni motivációt, az összetartozást és a nemzeti öntudat
kialakítását. Több napos, vidéki tornáink kiváló csapatösszetartást kovácsolhatnak a csapatok között. Reményeink szerint a TAO támogatásnak is köszönhető
rendezettebb körülményeket látva egyre több szülő vállal részt az egyesület munkájában, nyújt támogatást különféle szolgáltatásokkal.
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Személyi jellegű ráfordítások

2019/20 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)

Egyesület vezető Középfokú Általános 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft

Masszőr Középfokú EKHO2 30 11 110 000 Ft 21 450 Ft 1 445 950 Ft

Edző Középfokú EKHO2 30 11 100 000 Ft 19 500 Ft 1 314 500 Ft

Gyógytornász Középfokú EKHO2 20 11 85 000 Ft 16 575 Ft 1 117 325 Ft

Atléta edző Középfokú EKHO2 20 10 150 000 Ft 29 250 Ft 1 792 500 Ft

260 55 845 000 Ft 164 775 Ft 11 406 275 Ft

2019/20 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

Egyesület vezető Az egyesület mindennapos működéséért, továbbá a sportfejlesztési program sikeres megvalósításáért felelős vezető munkáját látja el.

Masszőr Az utánpótláscsapatok masszőri és regenerációs feladatait látja el.

Edző Az egyik utánpótláscsapat edzői feladatait látja el.

Gyógytornász Az utánpótláscsapatok gyógytornászi és regenerációs feladatait látja el.

Atléta edző Az utánpótláscsapatok atlétikai és erőnléti edzői feladatait látja el.

2019/20 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

5 616 690 Ft 57 896 Ft 115 000 Ft 5 789 585 Ft 5 789 585 Ft 11 521 275 Ft 11 579 171 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2019/20 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés Melegítő alsó/felső szett 7 30 000 Ft 210 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Olimpiai rúd (10,15,20
kg)

db 5 60 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Súlytárcsa db 8 7 000 Ft 56 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Súlytárcsa db 6 11 000 Ft 66 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kettlebell db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Erőkeret db 1 400 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Edzőpadok db 2 150 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Hátizom gépek db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Combizom gépek db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Állványok (súlyok) db 3 60 000 Ft 180 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó póló db 7 6 000 Ft 42 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 1 160 000 Ft 160 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Taktikai tábla db 7 11 000 Ft 77 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Jóga matrac db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

2 951 000 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Melegítő alsó/felső Utazó melegítők vásárlása edzők részére az egységesebb megjelenés érdekében.

Olimpiai rúd (10,15,20
kg)

20 kg-os olimpiai rudat szeretnénk vásárolni az edzőtermi felkészüléshez.

Súlytárcsa 5 kg-os súlytárcsát szeretnénk vásárolni az edzőtermi felkészüléshez.

Súlytárcsa 10 kg-os súlytárcsát szeretnénk vásárolni az edzőtermi felkészüléshez.

Kettlebell A hatékonyabb edzéshez a következő méretű kettlebellek hiányoznak a kondicionáló edzésekhez, melyeket jelen program keretében
kívánunk beszerezni: 26kg, 28kg, 30kg.

Erőkeret A hatékonyabb kondicionáló edzéshez szükséges.

Edzőpadok A hatékonyabb kondicionáló edzéshez szükséges.

Hátizom gépek A hatékonyabb kondicionáló edzéshez szükséges.

Combizom gépek A hatékonyabb kondicionáló edzéshez szükséges.

Állványok (súlyok) A súlytárcsák tárolásához szükséges eszköz.

Utazó póló Utazó póló vásárlása edzők részére az egységesebb megjelenés érdekében.

Táblagép A technikai vezető részére kerül beszerzésre, melyet az egyesület mindennapi munkavégzéséhez használ.

Taktikai tábla Az edzők részére kerül beszerzésre, melyet a felkészüléskor és a versenyeztetéskor használnak.

Jóga matrac Felkészülés, edzések, nyújtások során használt matracok.
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2019/20 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)

2 046 770 Ft 21 099 Ft 42 000 Ft 2 109 869 Ft 904 230 Ft 2 993 000 Ft 3 014 099 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!

 Előző SFP folytatása?

2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Projektelem
elnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete és
vége (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

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

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

Nem

2019/20 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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Jelen sportfejlesztési program nem tartalmaz ingatlanberuházásra irányuló projektelemet
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

 csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma 2018/2019 Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2019/2020)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2019/2020)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

Jelenlegi
szezon

tervadata

U9 0 15 20 0 Nincs

U11 0 6 13 1 Országos

U12 0 12 18 2 Országos

U14 0 23 25 1 Országos

U16 0 19 15 1 Országos

U18 0 14 15 1 Országos

U20 0 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 0 Nincs

Összesen 0 89 106 6

be/SFPHP01-12272/2019/MKOSZ

2019-05-21 20:49 11 / 29



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő db 1 790 000 Ft 790 000 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő utánpótláscsapatok részére.

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft) Benchmarktól
eltérés vagy

külföldi
torna/edzőtábor

költség

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 100 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 790 000 Ft

Személyszállítási költségek 1 500 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 10 347 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 650 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 28 470 272 Ft

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

Összesen 51 257 272 Ft

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Uta ́npo ́tla ́s csapataink felke ́szíte ́se ́hez e ́s versenyeztete ́se ́hez elengedhetetlenu ̈l szu ̈kse ́ges
sportfelszerele ́seket tartalmazza a programunk.

Személyszállítási költségek Uta ́npo ́tla ́s csapataink felke ́szu ̈le ́si e ́s versenyeztete ́si me ́rko ̋ze ́seire, torna ́ira valo ́ eljuta ́shoz
szu ̈kse ́ges szeme ́lysza ́llíta ́si ko ̈ltse ́geket tartalmazza a program.

Nevezési költségek Felke ́szu ̈le ́si torna ́kra, me ́rko ̋ze ́sekre vonatkozo ́ neveze ́si ko ̈ltse ́geket tartalmazza a program.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek Egyesu ̈letu ̈nk a ́ltal szervezett e ́s lebonyolított me ́rko ̋ze ́sekhez e ́s torna ́khoz kapcsolo ́do ́
ko ̈ltse ́geket tartalmazza a program.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Az esetlegesen felmeru ̈lo ̋ verseny- e ́s ja ́te ́kengede ́lyek kia ́llíta ́sa ́nak ko ̈ltse ́geit tartalmazza a
program.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Uta ́npo ́tla ́s csapataink felke ́szíte ́se ́hez e ́s versenyeztete ́se ́hez elengedhetetlenu ̈l szu ̈kse ́ges
sportle ́tesítme ́nyek be ́rleti díja ́t tartalmazza a program.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Uta ́npo ́tla ́s csapataink felke ́szíte ́se ́hez e ́s versenyeztete ́se ́hez elengedhetetlenu ̈l szu ̈kse ́ges
sza ́lla ́s- e ́s e ́tkeze ́si díja ́t tartalmazza a program.

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

Uta ́npo ́tla ́s csapataink felke ́szíte ́se ́vel e ́s versenyeztete ́se ́vel foglalkozo ́ szakemberek
be ́rko ̈ltse ́geit tartalmazza a program.

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

Tétel Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összesen Indoklás
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Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

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

Megnevezés Indoklás

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

Megnevezés Indoklás

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

Pozíció Végzettség Hónapok száma Bruttó bér Összesen Indoklás

2019/20 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)

45 989 333 Ft 474 114 Ft 948 000 Ft 47 411 448 Ft 5 267 939 Ft 52 205 272 Ft 52 679 386 Ft

be/SFPHP01-12272/2019/MKOSZ

2019-05-21 20:49 13 / 29



Általános Képzés

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

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

0 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

Indoklás

2019/20 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 115 000 Ft 115 800 Ft 57 896 Ft 172 896 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

42 000 Ft 42 200 Ft 21 099 Ft 63 099 Ft

Utánpótlás-nevelés 948 000 Ft 948 233 Ft 474 114 Ft 1 422 114 Ft

Összesen 1 105 000 Ft  1 658 109 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Sportfejleszte ́si program, pa ́lya ́zat elo ̋ke ́szíte ́se ́vel, megíra ́sa ́val, a ta ́mogata ́si forra ́sok felhaszna ́la ́sa sora ́n szu ̈kse ́ges
adatszolga ́ltata ́si, jelente ́ste ́teli ko ̈telezettse ́gek teljesíte ́se ́vel, a felhaszna ́lt ta ́mogata ́s elsza ́mola ́sa ́ban to ̈rte ́no ̋
segítse ́gnyu ́jta ́shoz kapcsolatos ko ̈ltse ́gek.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejleszte ́si program, pa ́lya ́zat elo ̋ke ́szíte ́se ́vel, megíra ́sa ́val, a ta ́mogata ́si forra ́sok felhaszna ́la ́sa sora ́n szu ̈kse ́ges
adatszolga ́ltata ́si, jelente ́ste ́teli ko ̈telezettse ́gek teljesíte ́se ́vel, a felhaszna ́lt ta ́mogata ́s elsza ́mola ́sa ́ban to ̈rte ́no ̋
segítse ́gnyu ́jta ́shoz kapcsolatos ko ̈ltse ́gek.

Utánpótlás-nevelés Sportfejleszte ́si program, pa ́lya ́zat elo ̋ke ́szíte ́se ́vel, megíra ́sa ́val, a ta ́mogata ́si forra ́sok felhaszna ́la ́sa sora ́n szu ̈kse ́ges
adatszolga ́ltata ́si, jelente ́ste ́teli ko ̈telezettse ́gek teljesíte ́se ́vel, a felhaszna ́lt ta ́mogata ́s elsza ́mola ́sa ́ban to ̈rte ́no ̋
segítse ́gnyu ́jta ́shoz kapcsolatos ko ̈ltse ́gek.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Körmend, 2019. 05. 21.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Érsek István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló
tárgyi eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési
program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a
Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

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

13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

17. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki
alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

18. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

19. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig;

20. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

21. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

22. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Körmend, 2019. 05. 21. Érsek István 
elnök 
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Érsek István, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó A KÖRMENDI KOSÁRLABDÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a A KÖRMENDI KOSÁRLABDÁÉRT

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül. 

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.] 

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. 
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: 
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert)
sportszervezet, vagy 
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz.] 

☐  a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: Önkormányzati támogatás

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: Önkormányzati támogatás

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 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 (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja

szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet

részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében

juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre

kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 
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[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6

Alulírott Érsek István, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó A KÖRMENDI KOSÁRLABDÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a
Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési
támogatásként nyújtható. 
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak: 

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű gazdasági célú használat Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei

   

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott
vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon
átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok

alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.

tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló

107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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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: Körmend, 2019. 05. 21.

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

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló

jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. §

40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet

folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

4A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

5Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az

érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

6Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

7Lásd a 3. pont szerint!

8Lásd 5. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Érsek István (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.

Körmend, 2019. 05. 21.

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).

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló

jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági

adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2019/2020-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– ide nem értve a

támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, 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: Körmend, 2019. 05. 21. Érsek István 
elnök 

A KÖRMENDI KOSÁRLABDÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Kelt: Körmend, 2019. 05. 21.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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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 5 616 690 Ft 57 896 Ft 115 000 Ft 5 789 585 Ft 5 789 585 Ft 11 521 275 Ft 11 579 171 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 2 046 770 Ft 21 099 Ft 42 000 Ft 2 109 869 Ft 904 230 Ft 2 993 000 Ft 3 014 099 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 046 770 Ft 21 099 Ft 42 000 Ft 2 109 869 Ft 904 230 Ft 2 993 000 Ft 3 014 099 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

45 989 333 Ft 474 114 Ft 948 000 Ft 47 411 448 Ft 5 267 939 Ft 52 205 272 Ft 52 679 386 Ft

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

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

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

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

Összesen 53 652 793 Ft 553 109 Ft 1 105 000 Ft 55 310 902 Ft 11 961 754 Ft 66 719 547 Ft 67 272 656 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (19 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1555613819.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2019-04-18 20:56:59) 87bc40252f4bf1ab9899e8482c64c8e6020cd133b7e129e0f903468df2e8ec77

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_1555267847.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2019-04-14 20:50:47)
eb9fb8c4334eaa2d86ed05e50f2051e5e4864038f7f096406db63ab03ae37fc7

Egyéb dokumentumok

munkakori_atletaedzo_1558464457.pdf (Hiánypótlás, 61 Kb, 2019-05-21 20:47:37) af26d6a049610d8852057fbd9b0b4830cd16fa76e964666aa02dcbe5e3e3471e

munkakori_edzo_1558464464.pdf (Hiánypótlás, 35 Kb, 2019-05-21 20:47:44) 7b4afb52714171fbe3130f614bde038be43e7c92e84f6ca300911ab2fe3254d0

munkakori_gyogytornasz_1558464473.pdf (Hiánypótlás, 60 Kb, 2019-05-21 20:47:53)
e33f5f440b627812bde959eb8d586cf31072a5793edff44fa71e4257cb39bcea

munkakori_masszor_1558464480.pdf (Hiánypótlás, 38 Kb, 2019-05-21 20:48:00) 7d18e409ecb946953e9fb8665796bdf241793d91c43d1b37a00566dd2250d32e

munkakori_egyesuletvezeto_1558464486.pdf (Hiánypótlás, 26 Kb, 2019-05-21 20:48:06)
d8f5b27795ec37fbf0f3eaee7ca5d7fca53ca4f893fa457a824fd2fad4064426

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

Aláírandó nyilatkozat letöltése

hp_emminyilatkozat_1558464431.pdf (Hiánypótlás, 150 Kb, 2019-05-21 20:47:11) f6590273abb160516dd22a4cf0ff0d8adb137160cce40962ba450d1f3320d57c

emminyilatkozat_1555613829.pdf (Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2019-04-18 20:57:09)
d84dd304aee2426d6d601e31f610641564054af0dcab13395e86f6121c1940a4

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

kivonat2019.05.08._1558452992.pdf (Hiánypótlás, 54 Kb, 2019-05-21 17:36:32) ff9a1611d89ea965920cc9c017c4fad69274ab0755f797d1ebb3519f9fc4b1b8

cegkivonat_2019.04.18_1555613803.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2019-04-18 20:56:43)
24f80a0b39f8eb4c4361b84457f87f343d4646f55368d05003924e62ed1ff70d

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

bankkivonat_igazgatasidij_1558452947.pdf (Hiánypótlás, 775 Kb, 2019-05-21 17:35:47)
cb2d75db891fd48d1e57ddc27295c286925b0a293f13c27b8d6ecab3494482b7

igazgatasidij_be-sfp-12272-201_1555446837.pdf (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2019-04-16 22:33:57)
a9756a8f85cf7e04903ac2a2af682b5acce51a810f7fc59245a8f6029a7aae0c

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

koztart_opten_kerelem_002_12272_201_1558453944.pdf (Hiánypótlás, 75 Kb, 2019-05-21 17:52:24)
afbad2d5bf8cd0d33080d6bcf25b90775d4b4468af7becafc332fa98744cd7c9

koztart_opten_kerelem_001_12272_201_1555267959.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2019-04-14 20:52:39)
d334c1115aac5c3b212544bce213bf3f398755dd715aaf18500d594d57e146cf

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

hp_2.sz.nyilatkozat_1558464443.pdf (Hiánypótlás, 82 Kb, 2019-05-21 20:47:23) 63d7692a760ab17715e033de9383c26313bbfbc8b1736126f4c80e22514ec58c

2.sz.nyilatkozat_1555613862.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2019-04-18 20:57:42) ac71e5b434a3549ab54960e43bba522fe49a6ab765eb415165781aaf9253557d

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

onresznyilatkozat_1_1555613886.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2019-04-18 20:58:06)
eb312f1aa0c67415892fb202da99576d2587356f302d1c0adecedfab22e2739a

onresznyilatkozat_2_1555613889.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2019-04-18 20:58:09)
3ff827f525579ec9c96355f4629d558f5327e0001347a4579a414d6664a1b40d
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