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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

BESZTERCE KOSÁRLABDA KLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve

B.K.K.

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

18636529-1-12

Bankszámlaszám

55400187-11010467-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Szponzoráció/támogatás, Önkormányzati támogatás, kiegészítő sportfejlesztési 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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3100

Város

Salgótarján

Közterület neve

Medves

Közterület jellege

körút

Házszám

86

Épület

Lépcsőház
Ajtó

Emelet

7

40

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

3100

Város

Salgótarján

Közterület neve

Medves

Közterület jellege

körút

Házszám

86

Épület

Lépcsőház

Emelet

7

+36 30 442 45 70

Fax

-

www.besztercekk.hu

E-mail cím

davidkrisztian76@gmail.com

E-mail cím

davidkrisztian76@gmail.com

Ajtó

40

Telefon
Honlap
A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Dávid Krisztián

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 326 38 84

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Soós Gábor
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Mobiltelefonszám
+36 30 442 45 70

E-mail cím
bkkgabor@gmail.com
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Salgótarjáni Városi Sportcsarnok

Salgótarján Megyei Jogú
Város

Létesítmény és Sport Kht

38

Felk. és
versenyeztetés

PSZF Tornacsarnok

Salgótarján Megyei Jogú
Város

Salgó Basket Kft

38

Felk. és
versenyeztetés

Kodály Zoltán Tagiskola Tornaterme

Magyarország

Központi
Intézményfenntartó

8

Felkészülés

Dornyai Béla Tagiskola Tornaterme

Magyarország

Központi
Intézményfenntartó

8

Felkészülés

Bolyky Tamás Általános Iskola
Tornaterme

Magyarország

Központi
Intézményfenntartó

12

Felk. és
versenyeztetés

Bátonyterenye Kossuth Lajos Általános
Iskola

Magyarország

Központi
Intézményfenntartó

6

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1999-07-29
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1999-07-29

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

8 MFt

8 MFt

12 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2 MFt

1,5 MFt

4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

70 MFt

82 MFt

150 MFt

Egyéb támogatás

3 MFt

3 MFt

3 MFt

Összesen

83 MFt

94,5 MFt

169 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

14 MFt

25 MFt

35 MFt

Működési költségek (rezsi)

12 MFt

20 MFt

30 MFt

Anyagköltség

15 MFt

30 MFt

35 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

20 MFt

30 MFt

40 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

5 MFt

5 MFt

15 MFt

Összesen

66 MFt

110 MFt

155 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2016

2017

2018

Utánpótlásra fordított összeg

55 MFt

70 MFt

120 MFt

Működési költségek (rezsi)

12 MFt

18 MFt

20 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

17 449 234 Ft

348 985 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

77 073 484 Ft

1 541 470 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

2 622 302 Ft

52 446 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Salgótarján nincs könnyű helyzetben van. Városunkban sem a sport, sem a kulturális élet nincs a csúcson, pl. sportcsapataink jócskán túl vannak legszebb éveiken.
Felnőtt szinten még mindig azt mondhatjuk, hogy a jövő csapatát építjük, hiszünk benne, hogy stratégiánk sikeres lesz. A kosárlabda helyzete sem a legjobb. Első és
legfontosabb ok szakmai jellegű. A múltban a salgótarjáni kosárlabdában dolgozó szervezetek nem fordítottak elég energiát az utánpótlás nevelésére, a kiválasztásra
és a minőségi utánpótlás edzésmunka kialakítására. Ez a TAO program bevezetése óta lényegsen sokat változott és azóta kétszázas nagyságrendű igazolt
utánpótlás sportolói bázissal dogozhatunk. A második ok anyagi jellegű. A helyi cégek és önkormányzati vezetők sem láttak fantáziát az utánpótlás nevelő rendszer
fejlesztésében. Ezen segített a TAO korábbi évekbeli támogatása. Korábban mindössze egyetlen iskolára koncentrált. Mi változtattunk ezen a helyzeten,
kiterjesztettük a tömegbázist. A salgótarjáni iskolákat felkerestük, és minden gyerek kezébe kosárlabdát adtunk. Van egy nemrégen felújított sportcsarnokunk, kevés
időt kapunk benne. Kb. 200 utánpótlás játékossal valószínűleg Salgótarján legnagyobb utánpótlás műhelye vagyunk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelen pályázat nem tartalmaz ingatlan jellegű beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Salgótarjáni utánpótlás fejlesztési projekt sokadik szezonját éljük meg. A már lefektetett elvek szeretnénk tovább haladni és egy jövőbeli Akadémiai akkreditáció
megszerzésével bizonyítani, hogy hosszú távon kívánunk foglalkozni a régió utánpótlás nevelésével. 2018/19-es projektünk nyári táborozás megszervezésével
kezdődik, melynek feladata csiszolni az egyesületünkben sportoló fiatalok technikáját. Az MKOSZ utánpótlás nevelési stratégiájának része a tömegbázis szélesítése
egészen 15-16 éves korig. Ezt az elvet mi is magunkénak valljuk,és a fenti nyári tábornak egy tehetségkutató jellegű verzióját is megtartjuk. Ősszel végigjárjuk az
össze helyi általános iskolát és minden gyerek kezébe kosárlabdát adunk. Nem végzünk számításokat,a gyerekek várható magasságára vonatkozóan,a tehetség
számít,amivel az egyesület hasznára van az adott játékos. Az utánpótlás nevelő tevékenységnek közvetlen hatása lesz a sportág népszerűségére is. Fontos a
szakértő, képzett személyzet. Célunk, hogy a most 11 - 12 - 14 éves fiatalok 18-19 éves korukra NB I/B szintre érjenek. Az ősszel induló bajnokságokba U9, U11,
U12, U14, U16, U18 és U20 korosztályos fiú, valamint egy ózdi székhelyű U9, U11 és U12 korosztályos csapatot is TERVEZÜNK indítani.

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 Beszterce KK feladatául tűzte ki Salgótarján város vonzáskörzetének utánpótláskorú gyermekei edzetését és versenyeztetését. A piramisunk alját jelenleg az U11
korosztály képezi. Az MKOSZ és a Beszterce KK egyik utánpótlás nevelési alapelve a tömegbázis szélesítése. U11 és U12 korosztályos játékosok felkutatásával,
leigazolásával és edzésbe állításával az egész rendszer alapját reformáltuk meg. Büszkén állíthatjuk, hogy minden 11-14 éves salgótarjáni gyermek kezébe
kosárlabdát adtunk. A tehetségek felkutatását folytatjuk, kiváló kapcsolatot ápolunk szinte minden általános iskolával. A magas szintű szakmai munka miatt több
utánpótlás edzővel dolgozunk, akiktől elvárjuk, hogy folyamatosan képezzék magukat, a kosárlabda modern edzés módszereit tegyék magukévá, a szakmai
fogásokon túl a pszichológiai és pedagógiai módszerek birtokában is legyenek, erkölcsi normákat betartsák. Módszereink minden pillanatban teljes összhangban
vannak az MKOSZ utánpótlás stratégiájával. Lépésről lépésre haladunk, fontos a pozitív hibajavítás. Minden tekintetben biztos technikai alapok nyújtására
törekszünk. Hosszú távú célunk, hogy NB I-es csapatban ne csak egy-két fő legyen helyi, hanem a fél csapat salgótarháninak mondhassa magát.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Minden korábbi reményteljes próbálkozás ellenére a hely utánpótlás fejlesztés nem járt sikerrel. Ezért a Beszterce KK saját kezébe vette az irányítást. Az alap
problémákat kijavítottuk: Már széles a merítési lehetőség. Kevésbé terhelt a szakember gárda. Mérsékeltük a magas tagdíjakat. A kiválasztást pusztán szakmai
alapokra helyeztük. A szülők bíznak bennünk, tevékenységünket egész város elismeri. Célunk, hogy a sportolásra nem csak szórakozásként, hanem életformaként
tekintsenek a gyerek, és rajtuk keresztül a szüleik is. Az átláthatóság, pedig egyre több gazdasági előnyt is biztosít. Salgótarján, sőt egész Nógrád megye gazdasági
helyzete ’elvileg’ nem teszi lehetővé az első osztályú sportcsapatok biztos működését. A salgótarjáni a kosárlabdában a Beszterce KK-t megelőzően hatvan évet
kellett várni egy első osztályú csapatra. Salgótarján lassan kiürül, a munkalehetőség nagyon kevés. Aki csak teheti menekül innen. Rendezvények, színvonalas
sportolási lehetőségek sem jellemzőek városunkra. Ilyen helyzetben az itt élőknek nagyon nagy szükségük van a kikapcsolódásra, arra, hogy heti egyszer elfelejtsék
a napi gondjaikat. Legmagasabb osztályú csapatunk rendezvényei amolyan társasági eseményként is szolgálnak.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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2018/19 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)

Honlapfejlesztés

Fejlesztés,
Karbantartás

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sportzokni

pár

80

4 000 Ft

320 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Törölköző

db

40

5 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

jelzőtrikó

db

20

3 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárlabda
mez/nadrág garn.

szett

40

22 000 Ft

880 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Edző vagy bemelegítő
póló

db

68

6 000 Ft

408 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Edzőnadrág

db

68

7 000 Ft

476 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárlabda

db

20

30 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárlabda cipő

pár

48

50 000 Ft

2 400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Koordinációs létra

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Melegítő alsó/felső

szett

28

30 000 Ft

840 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Papucs

pár

48

6 000 Ft

288 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Tape/Kinesio tape

db

60

5 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kabát

db

28

20 000 Ft

560 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó póló

db

28

9 000 Ft

252 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó melegítő

szett

28

30 000 Ft

840 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sapka

db

28

6 000 Ft

168 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Laptop

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép

db

1

160 000 Ft

160 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Fényképezőgép

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Videokamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Nyomtató

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Edzőpadok

db

3

150 000 Ft

450 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Erőkeret

db

1

400 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Csiga/keresztcsiga

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Súlytárcsa

db

42

11 000 Ft

462 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Olimpiai rúd (10,15,20
kg)

db

5

70 000 Ft

350 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Szobakerékpár/
spinning kerékpár

db

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Futópad/ellipszis
tréner/evezőgép

db

1

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Edzés heveder
állvány/kampó

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Egyensúly félgömb

db

20

60 000 Ft

1 200 000 Ft
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Sporteszköz/sportfelszerelés

Functional Training
Board

db

15

45 000 Ft

675 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Fitness step pad

db

15

15 000 Ft

225 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Fitball

db

15

10 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Karizom gépek

db

1

400 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Vállizom gépek

db

1

400 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Mellizom gépek

db

1

400 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Hátizom gépek

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Has-derék gépek

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Combizom gépek

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Vádli gépek

db

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Állványok (súlyok)

db

40

60 000 Ft

2 400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Combo gépek (több
funkció)

db

1

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Spiral Strength Dual

db

15

20 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Lebert Buddy System

db

15

20 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SKLZ Speed Chute

db

15

15 000 Ft

225 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Trambulin
(koordináció)

db

15

25 000 Ft

375 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Premium Slant Board

db

15

35 000 Ft

525 000 Ft
24 404 000 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Fejlesztés,
Karbantartás

Informatika világa állandóan változik. Egy magára adó egyesületnek nem csak sportszakmailag, de az informatikában is követnünie kell a
legújabb, leghatékonyabb módszereket. A megjelölz szolgáltatás tartalmazza az előző időszakban kifejlesztett honlap-ok továbbfejlesztését,
napi karbantartását, de nem tartalmazza az információk feltöltését. Azaz pusztán informatikai munkákat.

Sportzokni

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni. Amennyibn a benchmark engedi, edzőinknek
tervezzük az eszkor/sportszer beszerzését.

Törölköző

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni. Amennyibn a benchmark engedi, edzőinknek
tervezzük az eszkor/sportszer beszerzését.

jelzőtrikó

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni.

Kosárlabda
mez/nadrág garn.

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni.

Edző vagy
bemelegítő póló

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni. Amennyibn a benchmark engedi, edzőinknek
tervezzük az eszkor/sportszer beszerzését.

Edzőnadrág

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni. Amennyibn a benchmark engedi, edzőinknek
tervezzük az eszkor/sportszer beszerzését.

Kosárlabda

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni.

Kosárlabda cipő

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni. Amennyibn a benchmark engedi, edzőinknek
tervezzük az eszkor/sportszer beszerzését.

Koordinációs létra

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni.

Melegítő alsó/felső

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni.

Papucs

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni. Amennyibn a benchmark engedi, edzőinknek
tervezzük az eszkor/sportszer beszerzését.

Tape/Kinesio tape

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni. Amennyibn a benchmark engedi, edzőinknek
tervezzük az eszkor/sportszer beszerzését.

Kabát

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni. Amennyibn a benchmark engedi, edzőinknek
tervezzük az eszkor/sportszer beszerzését.

Utazó póló

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni. Amennyibn a benchmark engedi, edzőinknek
tervezzük az eszkor/sportszer beszerzését.

Utazó melegítő

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni. Amennyibn a benchmark engedi, edzőinknek
tervezzük az eszkor/sportszer beszerzését.

Sapka

Amatőr NBI/B osztályú csapatunk számára, melybe 20 játékost tervezünk (20 játékos rendelkezik majd játékengedéllyel) minden játékosnak
a TAO támogatás terhére a maximálisan finanszírozható mennyiséget tervezzük vásárolni. Amennyibn a benchmark engedi, edzőinknek
tervezzük az eszkor/sportszer beszerzését.

Laptop

Felnőtt és U20 csapat mérkőzéseinél fogjuk használni, statisztikára, videofelvételek feldolgozására, honlapok üzemeltetésére.

Táblagép

Felnőtt és U20-as vezetőedzőinek részére munkaeszközként, illetve ha lesz elektronikus jegyzőkönyv, akkor annak a vezetésére fogjuk
használni.

Fényképezőgép

Mérkőzések dokumentálásához hazsnálható jobb minőségű eszköz beszerzését tervezzük.

Videokamera

Mérkőzések dokumentálásához hazsnálható jobb minőségű eszköz beszerzését tervezzük, lehetőség szerint élő internetes közvetítésre
alkalmazhatót.

Nyomtató

Napi szintű adminisztráiós munkához.

Edzőpadok

Az azonos gyakorlatok egyidejű végzéséhez szükséges több edzőpad, amivel az edzések intenzitását lehet növelni.

Erőkeret

Első sorban a lábizomzat erősítéséhez szükséges berendezés, amivel egész évben edzhetnek a játékosok.

Csiga/keresztcsiga

Korszerű berendezés a felső test erősítésére, minden korosztálynak szüksége van rá.

Súlytárcsa

Különböző méretben és súlyban, minden korosztálynak szüksége van rá.

Olimpiai rúd

Alapvető kiegészítő eszköz a súlyzós gyakorlatok elvégzéséhez.

2018-07-25 23:07
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(10,15,20 kg)
Szobakerékpár/
spinning kerékpár

A kardió edzések nélkülözhetetlen eszköze.

Futópad/ellipszis
tréner/evezőgép

A futópad a kardió edzések nélkülözhetetlen eszköze.

Edzés heveder
állvány/kampó

Súlyzós edzések mellé hasznos kiegészítő

Egyensúly
félgömb

Koordinációs feladatokhoz, a koordináció javítására.

Functional
Training Board

Koordinációs feladatokhoz, a koordináció javítására.

Fitness step pad

Láberősítő feladatok elvégzésére.

Fitball

Koordinációs feladatokhoz, a koordináció javítására.

Karizom gépek

Az azonos gyakorlatok egyidejű végzéséhez szükséges több karizom gép, amivel az edzések intenzitását lehet növelni.

Vállizom gépek

Az azonos gyakorlatok egyidejű végzéséhez szükséges több vállizom gép, amivel az edzések intenzitását lehet növelni.

Mellizom gépek

Az azonos gyakorlatok egyidejű végzéséhez szükséges több mellizom gép, amivel az edzések intenzitását lehet növelni.

Hátizom gépek

Az azonos gyakorlatok egyidejű végzéséhez szükséges több hátizom gép, amivel az edzések intenzitását lehet növelni.

Has-derék gépek

Az azonos gyakorlatok egyidejű végzéséhez szükséges több has-derék gép, amivel az edzések intenzitását lehet növelni.

Combizom gépek

Az azonos gyakorlatok egyidejű végzéséhez szükséges a több combizom gép, amivel az edzések intenzitását lehet növelni.

Vádli gépek

Az azonos gyakorlatok egyidejű végzéséhez szükséges több vádli gép, amivel az edzések intenzitását lehet növelni.

Állványok (súlyok)

Különböző méretben és súlyban, minden korosztálynak szüksége van rá. 2kg-tól 40 kg-ig kézi súlyzók, és az ezek tárolásához szükséges
állvány.

Combo gépek
(több funkció)

Köredzések végzéséhez kívállóan alkalmas géprendszer.

Spiral Strength
Dual

Saját testsúlyos edzéseknél használható eszköz, amit az utp játékosaink is jól tudnak használni.

Lebert Buddy
System

Saját testsúlyos edzéseknél használható eszköz, amit az utp játékosaink is jól tudnak használni.

SKLZ Speed
Chute

állóképesség növelése minden korosztályban.

Trambulin
(koordináció)

Koordinációs feladatokhoz, a koordináció javítására.

Premium Slant
Board

A láb izmainak nyújtásához szükséges minden korosztályban.

2018/19 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)

16 925 757 Ft

174 492 Ft

348 985 Ft

17 449 234 Ft

7 478 243 Ft

24 752 985 Ft

24 927 477 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?

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

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

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2018/19 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
csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma 2017/2018

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2018/2019)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2018/2019)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

U9

0

16

16

1

Országos

U11

35

36

45

2

Országos

U12

20

13

30

2

Országos

U14

15

16

20

1

Országos

U16

15

10

20

1

Országos

U18

0

12

20

0

Nincs

U20

30

11

20

1

Országos

U23

0

8

0

0

Nincs

U25

0

0

0

0

Nincs

Összesen

115

122

171

8
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Gyógyszer

doboz

100

2 500 Ft

250 000 Ft

Táplálék kiegészítő

Izotóniás italpor

csomag

200

10 000 Ft

2 000 000 Ft

Gyógyszer

Bemelegítő krém

doboz

50

12 000 Ft

600 000 Ft

Gyógyszer

Jégzselé

doboz

50

1 600 Ft

80 000 Ft

Gyógyszer

Rándulas, ficam kezelésére
szolgáló krémek

doboz

50

3 200 Ft

160 000 Ft

Gyógyszer

Rugalmas pólya

tekercs

100

3 000 Ft

300 000 Ft

Gyógyszer

Porckéző táplálékkiegészítő

doboz

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Gyógyszer

Duzzanat kezelése, krémek,
szerek

doboz

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Gyógyszer

Horzsolások, sebek ellátása
készítmények

doboz

50

2 000 Ft

100 000 Ft

Gyógyszer

Vitamin. ásványi anyag,
fehérje készítmény

doboz

200

12 000 Ft

2 400 000 Ft

Gyógyszer

Ragtapasz

doboz

50

3 500 Ft

175 000 Ft

2018/19 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

Gyógyszer

Bármely orvos által javasolt vagy felírt készítmény amely a többi kategóriába nem sorolható be.

Izotóniás italpor

Mérkőzések edzések elmaradhatatlan kelléke, az ásványi anyag vesztesége pótlására. Változatos kiszerelésben, több
gyártótól beszerezhető.

Bemelegítő krém

Mérkőzések, edzések előt alkalmazandó, sérülések esélyét nagyban csökkentő szerek beszerzését tervezzük.

Jégzselé

Mérkőzések, edzések közben apró sérülések, húzódások kezelésére.

Rándulas, ficam kezelésére
szolgáló krémek

Mérkőzések, edzések közben adódó ficamok, húzódások utókezelése, csökkentése.

Rugalmas pólya

Mérkőzések, edzések közben adódó ficamok, húzódások utáni rehabilitáció része, amely nem csak csak csökkenti a
’’rásérülés’’ esélyét, de a versenyzőnek némi biztonságot is ad.

Porckéző táplálékkiegészítő

Bizonyos esetekben orvos által javasolt étrendkiegészítő beszerzése ajánlatos, az optimális teljesítmény, valamint a
testifejlődés elősegítése érdekében.

Duzzanat kezelése, krémek,
szerek

Mérkőzések, edzések közben gyakori sérülés a ficam, illetve egyéb duzzanatok keletkezése. Ezek azonnali kezelése
jelentősen csökkentheti a gyógyulási időt.

Horzsolások, sebek ellátása
készítmények

Mérkőzések, edzések közben kissebb horzsolások sebek mindig keletkeznek. Ezek kezelése elengedhetetlen, és szabály
írja elő.

Vitamin. ásványi anyag, fehérje
készítmény

Különböző típusú táplálékkiegészítők alkalmazása elősegíti az optimális teljesítmény elérését és a testi fejlődésre is jótékony
hatása van.

Ragtapasz

Változatos hosszúságú és szélességű termékek beszerzését tervezzük.
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

30 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

6 265 000 Ft

Személyszállítási költségek

6 000 000 Ft

Nevezési költségek

800 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

2 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

250 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

5 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

15 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

18 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

10 000 Ft

Összesen

83 325 000 Ft

Benchmarktól
eltérés vagy
külföldi
torna/edzőtábor
költség

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Sporteszközök és sportfelszerelés beszerzése utánpótlás csapataink részére az adott időszakban.

Személyszállítási költségek

Egyesület utánpótlás csapatainak működéséhez kapcsolódó többféle személyszállítási költség.

Nevezési költségek

Egyesület utánpótlás csapatainak működéséhez kapcsolódó különféle nevezési díjak fedezésére.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Különböző rendezési és felkészülési költségek merülenk fel egy-egy mérkőzés megrendezésével kapcsolatban.
Néhánynak törvényi kötelezettségünk megfelelni, néhányat az MKOSZ támaszt követelményként, néhány
esetben pedig erkölcsi kötelezettségünk.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei

Verseny és játékengedélyek kiállításának díja van utánpótlás korosztályban is.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Az utánpótlás csapataink részére sportpályák, sportlétesítmények bérleti díjaira költött összegek a teljes
időszakban.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés költsége

Utánpótlás csapataink részére felkészítéssel, edzőtáborozással, versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő
kiadások.

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai

Egyesületünk utánpótlás csapatai mellett különböző területen dolgozó sportszakemberek bére, megbízási díja.

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár

Egyesületünk utánpótlás csapataival kapcsolatos logisztikai költségek.

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

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összesen

Indoklás

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

2018-07-25 23:07
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Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség
Pozíció

Végzettség

Hónapok száma

Bruttó bér

Összesen

Indoklás

2018/19 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)

74 761 280 Ft

770 735 Ft

1 541 470 Ft

77 073 484 Ft

8 563 720 Ft

84 866 470 Ft

85 637 205 Ft

2018-07-25 23:07
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Általános Képzés
2018/19 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

2018/19 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

2018-07-25 23:07

17 / 30

be/SFPHP01-11007/2018/MKOSZ
Szakképzés
2018/19 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

2018/19 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

2018-07-25 23:07
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Versenyeztetés
2018/19 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

10 000 Ft

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

2 300 000 Ft

tagsági díj

10 000 Ft

a pályahitelesítés díja

25 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

450 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

40 000 Ft

Összesen

2 835 000 Ft

Indoklás
Egyesületünk minden évben több felnőtt korú sportolót igazol át. Köztük külföldi játékos igazolása is terveink között szerepel. Ezekkel kapcsolatban átigazolási, és
játékengedély költség keletkezik. A felnőtt NB I/B osztályú csapatunk bajnoki részvétele nem csak azedzésekkel, utazásokka., étkezésekkel kapcsolatos költségeket
generálja, de minden hazai mérkőzésen 3db játékvezető és egy mérkőzésellenőr működik közre, akinek díját és az utána fizetendő járulékokat is rendeznünk kell.

2018/19 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 543 633 Ft

26 223 Ft

52 446 Ft

2 622 302 Ft

291 367 Ft

2 887 446 Ft

2 913 669 Ft

2018-07-25 23:07
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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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

348 985 Ft

348 985 Ft

174 492 Ft

523 477 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 541 470 Ft

1 541 470 Ft

770 735 Ft

2 312 205 Ft

Versenyeztetés

52 446 Ft

52 446 Ft

26 223 Ft

78 669 Ft

Összesen

1 942 901 Ft

2 914 351 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Elszámolás segítése, általános adminisztráció, tanácsdás

Utánpótlás-nevelés

Elszámolás segítése, általános adminisztráció, tanácsdás

Versenyeztetés

Elszámolás segítése, általános adminisztráció, tanácsdás

2018-07-25 23:07
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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: Salgótarján, 2018. 07. 25.

2018-07-25 23:07
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Nyilatkozat 2
Alulírott Dávid Krisztián (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 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 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 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. 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: Salgótarján, 2018. 07. 25.

2018-07-25 23:07

Dávid Krisztián
Elnök
BESZTERCE KOSÁRLABDA KLUB
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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 kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Dávid Krisztián (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó BESZTERCE KOSÁRLABDA KLUB
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a BESZTERCE KOSÁRLABDA KLUB
(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 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, felújítá
s

☑ 30
%
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☑hitel,
☑egyéb forrás: Szponzoráció/támogatás, Önkormányzati támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatá
s

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50
%
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50
%

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
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.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐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.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, 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]

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.
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
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biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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: Salgótarján, 2018. 07. 25.

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

1 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, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Dávid Krisztián (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.

Salgótarján, 2018. 07. 25.

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 2018/2019-es 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: Salgótarján, 2018. 07. 25.
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Dávid Krisztián
Elnök
BESZTERCE KOSÁRLABDA KLUB
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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
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-07-23 16:24:21
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-22 21:02:45
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-07-18 00:19:45
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-24 22:24:45
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-22 22:40:33

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-07-23 16:44:37
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-22 22:40:56
Feltöltés / Megtekintés

Aláírandó nyilatkozat letöltése
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-24 22:49:42

Kelt: Salgótarján, 2018. 07. 25.
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

16 925 757 Ft

174 492 Ft

348 985 Ft

17 449 234 Ft

7 478 243 Ft

24 752 985 Ft

24 927 477 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

16 925 757 Ft

174 492 Ft

348 985 Ft

17 449 234 Ft

7 478 243 Ft

24 752 985 Ft

24 927 477 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

74 761 280 Ft

770 735 Ft

1 541 470 Ft

77 073 484 Ft

8 563 720 Ft

84 866 470 Ft

85 637 205 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

2 543 633 Ft

26 223 Ft

52 446 Ft

2 622 302 Ft

291 367 Ft

2 887 446 Ft

2 913 669 Ft

Összesen

94 230 669 Ft

971 450 Ft

1 942 901 Ft

97 145 021 Ft

16 333 331 Ft

112 506 901
Ft

113 478 351 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (11 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_nyilatkozat_alairt_1524429633.pdf (Szerkesztés alatt, 261 Kb, 2018-04-22 22:40:33)
e585821027ade17e2114bda9add40efc9b07e166709e6f245107a741936639e6
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_1524423765.pdf (Szerkesztés alatt, 561 Kb, 2018-04-22 21:02:45)
655ac570ad06620a896962ba019f863bd2a3d47a5b09a92587e61a4075984db1
Egyéb dokumentumok
kulfoldi_tabor_nyilatkozat_alairt_1524602982.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-24 22:49:42)
6da256de2551c0079e38fc935dde99c7be17e17e12d1ef2e0d32bee0bb8ed96c
EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_alairt_1524429646.pdf (Szerkesztés alatt, 867 Kb, 2018-04-22 22:40:46)
e6a82261d3bd69fd2cc97a7607fae43c03767f24eedee67c4c9109a059bebbeb
emmi_nyilatkozat_alairt_uj_1532357077.pdf (Hiánypótlás, 890 Kb, 2018-07-23 16:44:37)
1dee1f6eed9c19bba7b99be0960f02ca5ff210cc06b7471d472f45bc6d5fc619
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat20180417_1524424411.pdf (Szerkesztés alatt, 769 Kb, 2018-04-22 21:13:31)
ae80ed5ae69fb4d574b1d122927ff138ddc5e19207e914a0bb1c11891692d266
cegkivonat_1_56_1532355861.pdf (Hiánypótlás, 769 Kb, 2018-07-23 16:24:21) a77fdd593322447cfc8863a6a9f79829bb882211bbce3a5e01a67284f277e6d7
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
35_ezer_1524601485.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2018-04-24 22:24:45) 8f50c61eab0f73e2e9dc3ff5c31a61a07dff8561e7ef48e8dba328669b84a6b2
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_002_11007_201_1524343703.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2018-04-21 22:48:23)
5b53042ab746f58742316bf7ca4ac38b96d0eaf53bdbe7bafdbaa33d8e4b3961
koztart_opten_kerelem_003_11007_201_1531865985.pdf (Hiánypótlás, 75 Kb, 2018-07-18 00:19:45)
47bdeeb6935afda6860f5797863a86d0a20871ae8bd42c0b948ff8b5520f6304
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat_2_alairt_1524429656.pdf (Szerkesztés alatt, 918 Kb, 2018-04-22 22:40:56)
0e389759e4a7c1597425c9f1351f4cd26a3c444d7586e1705ce8546e031afc2e
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