
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület

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

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  521

MKOSZ tag  Igen

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

Adószám  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

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Nem releváns

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  9900  Város  Körmend

Közterület neve  Kossuth Lajos  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 Lajos  Közterület jellege  utca

Házszám  36  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

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

Honlap  www.torpordogok.bckormend.hu/ E-mail cím  fanoma@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Érsek István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Egyesületi elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 258 00 26  E-mail cím  fanoma@freemail.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Érsek István +36 30 258 00 26 fanoma@freemail.hu

Mesko ́ Ba ́lint +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 Ko ̈rmend Va ́ros
O ̈nkorma ́nyzata

Körmend Város Gondnoksága 28 Felk. és
versenyeztetés

Olcsai-Kiss Zoltán Általános
Iskola

Ko ̈rmend Va ́ros
O ̈nkorma ́nyzata

Szombathelyi Tankerületi
Központ

7,5 Felkészülés

Kölcsey Ferenc Gimnázium Ko ̈rmend Va ́ros
O ̈nkorma ́nyzata

Szombathelyi Tankerületi
Központ

4,5 Felkészülés

Rendészeti Szakközépiskola Magyar Államkincsta ́r Belu ̈gyminiszte ́rium 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 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 6 MFt 6,5 MFt 6,5 MFt

Állami támogatás 0,77 MFt 0,55 MFt 0,65 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 5,721 MFt 4,94 MFt 5,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 36,623 MFt 58,45 MFt 56,1 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 49,114 MFt 70,44 MFt 68,45 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 24,264 MFt 27,44 MFt 26,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,332 MFt 1,42 MFt 1,45 MFt

Anyagköltség 0,5 MFt 9,82 MFt 10,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 14,033 MFt 15,6 MFt 15,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2,225 MFt 0,86 MFt 1,2 MFt

Összesen 42,354 MFt 55,14 MFt 55,45 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 35,4 MFt 35,85 MFt 56,108 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,332 MFt 1,42 MFt 1,45 MFt

be/SFPHP01-08272/2017/MKOSZ

2017-10-02 16:29 3 / 26



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 3 353 769 Ft 67 000 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 774 771 Ft 115 000 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

51 896 670 Ft 1 036 000 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 2017/18-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 pályázatban bemutatott program a 2017/18-as támogatási ido ̋szakra vonatkozik, mely megvalósítása hosszabb
időre meghatározná és biztosítaná a körmendi kosárlabdázás utánpótlásának szakmai feltételeit. A program megvalósítása hosszú távon elengedhetetlen az utóbbi
évtizedekben felépített, méltán híres, az idáig háromszoros magyar bajnok és hétszeres kupagyőztes felnőtt kosárlabda csapat további sikeres szerepléséhez,
továbbá a közelmúltban, a TAO program keretében sikeresen megvalósított sportfejlesztési programok folytatásához. 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 tornaterme, továbbá
Rendészeti Szakközépiskola csarnoka, amely 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, és látványos fejlesztések valósulhattak meg már ez idáig is, továbbá folytatódnak a jelenleg is futó program befejezéséig.
Ez által nyugodtabb és stabilabb körülmények között működhet az Egyesület, mely vonzóbb mind a gyermekeknek, szülőknek, továbbá az edzők számára is. 

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 (2017. július – 2018. 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 2018-es év elején tervezzük beszerezni. A programban tervezett sporteszközök a felkészítést, erőfejlesztést, prevenciót és regenerálódást
segítik elő a megfelelő szakember (személyi és erőnléti edző) alkalmazása által. A pályázatban szerepeltetett eszközök az edzők és az erőnléti edző gondos
felmérését követően kerültek kiválasztásra, melyek nagymértékben hozzájárulnak sportolók teljesítményének növeléséhez és egészségének megőrzéséhez. Mivel az
eszközök túlnyomó részt a felkészítéshez kapcsolódnak, ezért célszerűnek tartjuk beszerzésüket a támogatási időszak elejére, 2017 nyarára időzíteni. 

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 időszakban is. A legfőbb célkitűzés, miszerint nyugodt, rendezett
körülmények között folyhasson az utánpótlás-nevelés, jó úton halad. A korábbi programokra épülve, hozzá szorosan kapcsolódva született meg a 2017/18-es évre
vonatkozó sportfejlesztési programunk is. Míg a korábbi évben jellemzően a biztos alapokon nyugvó, ugyanakkor előremutató program kialakítása volt az elsődleges
cél, addig jelen program legfőbb célkitűzése a hosszú távú fenntarthatóság. Jelen sportfejlesztési programban az utánpótlás-nevelés részeként szintén fontos és
elengedhetetlen sporteszközöket is szerepeltetünk. Az erőnléti edzőnk és a gyógytornászunk gondos és részletes felmérése alapján kerültek a beszerezni kívánt
eszközök, felszerelések meghatározásra, melyekkel hosszabb távra megoldódik az egyesület ilyen irányú beszerzési szándéka, és amely eszközök segítségével
jelentősen nő a játékosok teljesítő képessége mindamellett, hogy az egészségükre a lehető legkisebb veszélyt jelentene a versenysport. A fentiek alapján hisszük,
hogy a TAO támogatás igénybevételének lehetőségével, és az egymásra épülő, átgondolt és tudatosan végrehajtott sportfejlesztési programokkal olyan hosszú távon
is EREDMÉNYES és SIKERES utánpótlás-rendszert sikerül felépítenünk, melyre méltán lehet büszke mind a több mint 50 éves körmendi kosárlabda, mind pedig
egész magyar kosárlabda társadalom. 

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 élet minőségének
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. Városunk Önkormányzatával
kitűnő kapcsolatban állunk, Egyesületünk meghatározó szereplője a város sportéletének. A sportágban elismerik teljesítményünket, a szülők nagyra értékelik, és
örömmel veszik, hogy foglalkozunk gyermekeikkel.
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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)

Egyesületi vezető OKJ
sportszake.

Általános 160 13 350 000 Ft 77 000 Ft 5 551 000 Ft

Masszőr Középfokú EKHO2 30 11 80 000 Ft 16 000 Ft 1 056 000 Ft

190 24 430 000 Ft 93 000 Ft 6 607 000 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

Egyesületi 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.

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)

3 253 231 Ft 33 538 Ft 67 000 Ft 3 353 769 Ft 3 353 769 Ft 6 674 000 Ft 6 707 538 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)

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda adogató
gép

db 1 5 800 000 Ft 5 800 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Súlytárcsa db 8 11 000 Ft 88 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ Assist support db 3 40 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Has-derék gépek db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Lateral Pro Trainer db 10 11 000 Ft 110 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Laptop db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Vertimax V8 db 1 1 558 925 Ft 1 558 925 Ft

8 076 925 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Kosárlabda adogató
gép

Utánpótlás csapataink felkészülését segítené nagyban ez a modern adogató gép.

Súlytárcsa Kondicionáló és regeneráló szerepet tölt be az eszköz, mely hasznos felkészülések során.

SKLZ Assist support Kondicionáló és regeneráló szerepet tölt be az eszköz, mely hasznos felkészülések során.

Has-derék gépek Kondicionáló és regeneráló szerepet tölt be az eszköz, mely hasznos felkészülések során.

Lateral Pro Trainer Kondicionáló és regeneráló szerepet tölt be az eszköz, mely hasznos felkészülések során.

Laptop Az egyesület mindennapos tevékenységéhez szükséges tárgyi eszköz feltételt biztosítja.

Vertimax V8 A gyorsasa ́g e ́s robbane ́konysa ́g fejleszte ́se ́re az e ́lsportban vila ́gszerte haszna ́lt eszko ̈z. A te ́rdre e ́s boka ́ra is helyezheto ̋ ellena ́lla ́soknak
ko ̈szo ̈nheto ̋en a futo ́technika javíta ́sa ́ra is kiva ́lo ́an alkalmas.

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)

5 602 023 Ft 57 748 Ft 115 000 Ft 5 774 771 Ft 2 474 902 Ft 8 191 925 Ft 8 249 673 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?

Igen

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 16 15 0 Nincs

U11 15 5 2 Országos

U12 20 0 2 Országos

U14 19 0 1 Országos

U16 15 0 1 Országos

U18 14 0 1 Országos

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 99 20 7
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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)

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő db 20 12 000 Ft 240 000 Ft

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő db 30 14 000 Ft 420 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő az utánpótláscsapatok részére.

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő az utánpótláscsapatok részére.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 7 300 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 660 000 Ft

Személyszállítási költségek 2 500 000 Ft

Nevezési költségek 300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 14 694 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 5 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 23 454 000 Ft

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

Összesen 56 108 000 Ft

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

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Utánpótlás csapataink felkészítéséhez és versenyeztetéséhez elengedhetetlenül szükséges
sportfelszereléseket tartalmazza a programunk.

Személyszállítási költségek Utánpótlás csapataink felkészülési és versenyeztetési mérkőzéseire, tornáira való eljutáshoz
szükséges személyszállítási költségeket tartalmazza a program.

Nevezési költségek Az egyes felkészülési tornákra, mérkőzésekre vonatkozó költségeket tartalmazza a program.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek Egyesületünk által szervezett és lebonyolított mérkőzésekhez és tornákhoz kapcsolódó
költségeket tartalmazz a program.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Az esetlegesen felmerülő verseny- és játékengedélyek kiállításának költségeit tartalmazza a
program.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Utánpótlás csapataink felkészítésével és versenyeztetéséhez elengedhetetlenül szükséges
sportlétesítmények bérleti díját tartalmazza a program.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Utánpótlás csapataink felkészítésével és versenyeztetéséhez elengedhetetlenül szükséges
szállás- és étkezési költségeket tartalmazza a programunk.
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

A programban résztvevő sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai

Utánpótlás csapataink felkészítésével és versenyeztetésével foglalkozó szakemberek bérköltségeit
tartalmazza a program.

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)

50 341 703 Ft 518 967 Ft 1 036 000 Ft 51 896 670 Ft 5 766 297 Ft 57 144 000 Ft 57 662 967 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

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

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)

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 67 000 Ft 67 076 Ft 33 538 Ft 100 538 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

115 000 Ft 115 503 Ft 57 748 Ft 172 748 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 036 000 Ft 1 037 969 Ft 518 967 Ft 1 554 967 Ft

Összesen 1 218 000 Ft  1 828 252 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Sportfejlesztési program, pályázat előkészítésével, megírásával, a támogatási források felhasználása során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségek teljesítésével, a felhasznált támogatás elszámolásában történő
segítségnyújtáshoz kapcsolatos költségek.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program, pályázat előkészítésével, megírásával, a támogatási források felhasználása során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségek teljesítésével, a felhasznált támogatás elszámolásában történő
segítségnyújtáshoz kapcsolatos költségek.

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési program, pályázat előkészítésével, megírásával, a támogatási források felhasználása során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségek teljesítésével, a felhasznált támogatás elszámolásában történő
segítségnyújtáshoz kapcsolatos költségek.
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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: Körmend, 2017. 10. 02.
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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 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: Körmend, 2017. 10. 02. Érsek István 
Egyesületi elnök 

A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület
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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 Érsek István (hivatalos képviselő neve), 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 (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 %

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

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: Körmend, 2017. 10. 02.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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 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, 2017. 10. 02.

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: Körmend, 2017. 10. 02. Érsek István 
Egyesületi 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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 18:32:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-17 22:46:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-17 22:46:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-25 07:55:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-09-09 14:43:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-09-09 14:43:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-09-09 14:43:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2017-09-10 10:24:29

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

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Kelt: Körmend, 2017. 10. 02.
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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 9 9 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 8 8 0%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

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 0 0 0%

U18 fő 7 7 0%

U17 fő 7 8 14%

U16 fő 6 7 17%

U15 fő 10 14 40%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 3 253 231 Ft 33 538 Ft 67 000 Ft 3 353 769 Ft 3 353 769 Ft 6 674 000 Ft 6 707 538 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 5 602 023 Ft 57 748 Ft 115 000 Ft 5 774 771 Ft 2 474 902 Ft 8 191 925 Ft 8 249 673 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 602 023 Ft 57 748 Ft 115 000 Ft 5 774 771 Ft 2 474 902 Ft 8 191 925 Ft 8 249 673 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

50 341 703 Ft 518 967 Ft 1 036 000 Ft 51 896 670 Ft 5 766 297 Ft 57 144 000 Ft 57 662 967 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 59 196 958 Ft 610 252 Ft 1 218 000 Ft 61 025 210 Ft 11 594 967 Ft 72 009 925 Ft 72 620 177 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 (16 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1493064429.pdf (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2017-04-24 22:07:09) 10ad62b50e50cb5cf7491c0adccdde22bc3fcb092a6b28476beed31679699774

1.afanyilatkozat2017.09.06._1504961001.pdf (Hiánypótlás, 21 Kb, 2017-09-09 14:43:21)
d739bfa4aa727b7531e1e1d6308b9d4ee2915d6c39cd951edd182716e54fb33e

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_1492461996.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-04-17 22:46:36)
eb9fb8c4334eaa2d86ed05e50f2051e5e4864038f7f096406db63ab03ae37fc7

Egyéb dokumentumok

vetimaxarajanlata_1504639875.pdf (Hiánypótlás, 30 Kb, 2017-09-05 21:31:15) 4088bd964c77c1e95a71ffd584bd6727c73fcb21bbf37d2bc65efda78ad181f7

vetimaxleirasa_1504639881.pdf (Hiánypótlás, 112 Kb, 2017-09-05 21:31:21) a92cd9a6b45f4f86160ea07363b15494b1081b01747d971f51e4eee80f980480

vertimaxszakmaiindoklasa_1504961177.pdf (Hiánypótlás, 17 Kb, 2017-09-09 14:46:17)
37ad60d5f25fb54f8f4acded2904b078c69e8eeb5c1349ebd385a7767adff855

visszautalas_2011-2012_1504961195.pdf (Hiánypótlás, 230 Kb, 2017-09-09 14:46:35) 0c47ce5607ca8f3338a1033f9c39357cacf1ffdd8361000861f9f36adf52db97

visszautalas_2012-213_1504961201.pdf (Hiánypótlás, 277 Kb, 2017-09-09 14:46:41) 232c12ccddad2eb60c0978911f5200c278fb32fef71cfa10f1e7907237fc23d7

nyilatkozat-maradvanyvisszautal_1505031869.pdf (Hiánypótlás, 24 Kb, 2017-09-10 10:24:29)
b529d521582bb2064e376dd0ecc19dbda798eacdca6a1d6c114ac99a4da408c2

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1493064658.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2017-04-24 22:10:58) 12c3b682cf6bd9bd5a7d68299c1a1c779006a1b62249dd8b968c51a421bb5b20

2.nyilatkozat1.2017.09.06._1504961020.pdf (Hiánypótlás, 73 Kb, 2017-09-09 14:43:40)
b4305427935e44a9b4427981ea8e28bcf7112279056eae858b1daff32a22e448

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

kivonat_2017.04_1493051568.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-04-24 18:32:48) ea67a58c3a63340062af4cd28c6b6fb442a765536fca3222bf5d64a5ce36998f

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

befizetesiigazolas_1493099745.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2017-04-25 07:55:45) 6d07432bd5d2a88fe631fbe5c2dfb8dd29c4633b94c08d49af23b7240e92db67

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

torpordogokkoztartozasmentes_0_1492461968.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-04-17 22:46:08)
5232f896126be9a09a2b3145f6a2bb785d5523b4ad59855cd8c78f93c2a0cccd

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2.szamunyilatkozat_1493064672.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2017-04-24 22:11:12)
bef41dd23cafd836600de3f7ea6570550b39599380f5d986d2a95c1b33d38adb

3.nyilatkozat2.2017.09.06._1504961032.pdf (Hiánypótlás, 75 Kb, 2017-09-09 14:43:52)
4282b5d4df4950c684a51d34be6e81bd6b3bb9581863aa05e1edd63f4823d215
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