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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

BASKETBALL Körmend Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

BASKETBALL Körmend Sport Kft.

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:
Hivatásos sportszervezet
Alkalmaz hivatásos sportolót?

Igen

Gazdálkodási formakód

113

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

11891617-2-18

Bankszámlaszám

12099007-01307936-00100000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás 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 94 594 032

Fax

+36 94 594 034

Honlap

www.bckormend.hu

E-mail cím

zsebeferenc@bckormend.hu

E-mail cím

zsebeferenc@bckormend.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Zsebe Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 773 08 62
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Zsebe Ferenc

+36 30 773 08 62

zsebeferenc@bckormend.hu

Drácz Zoltán

+36 30 476 24 21

zoltan.dracz@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Városi Sportcsarnok

Körmend Város Önkormányzata

Körmendi Városgondnokság

30

Felk. és versenyeztetés

Rendészeti Szki. Sportcsarnok

BM

Körmendi Rendészeti SZKI.

20

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1999-07-30
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1999-07-30

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

4,2 MFt

10 MFt

5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

175,4 MFt

178,9 MFt

185 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

42,3 MFt

191,8 MFt

110 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

2 MFt

0 MFt

Összesen

221,9 MFt

382,7 MFt

300 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

115,7 MFt

119,26 MFt

125 MFt

Működési költségek (rezsi)

3,2 MFt

3 MFt

4 MFt

Anyagköltség

8,5 MFt

3,7 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

40,9 MFt

66 MFt

70 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

27,5 MFt

187,5 MFt

92 MFt

Összesen

195,8 MFt

379,46 MFt

296 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

34,1 MFt

22 MFt

25,6 MFt

Működési költségek (rezsi)

3,2 MFt

3 MFt

4 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

15 700 454 Ft

314 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

81 877 140 Ft

1 635 000 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

24 999 532 Ft

499 000 Ft

Nettó

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Nettó

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
A BASKETBALL Körmend Sport Kft. a körmendi kosárlabda csapat üzemeltetője. A klub 1962-ben alakult, 2017. április hónapban ünnepelte első̋ bajnoki címének 30.
évfordulóját! A felnőtt kosárlabdacsapat sikere nagyban meghatározza az utánpótlás neveléssel foglalkozó társult sportszervezetek toborzási sikerét, a gyerekek
sportolási kedvét, motivációját, különös tekintettel arra,hogy Körmenden és az azt övező térségben a kosárlabda az egyetlen sikeres és emiatt első̋ helyen számon
tartott látvány-csapatsportág. Ennek a folyamatosan megújuló bázisnak a megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben
tartása. A körmendi felnőtt csapat jelenti az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A 2014. novemberben
ünnepélyes keretek között átadásra került a felújított 2000 ember befogadására alkalmas sportcsarnok. A felnőtt csapat edzéseinek, illetve a mérkőzéseinek
helyszíne a Somogyi Béla Általános Iskola Sportcsarnoka. A felnőtt csapat hetente 5-6 napot, naponta kétszer 2 óra időtartamra használja a termet. Az erőnléti
edzéseket sem kell már más helyen tartani, mivel a csarnok felújítással párhuzamosan kialakításra került a saját edzőterem is. A Sportcsarnok mellett heti 20 órában
használjuk a Rendészeti Szakiskola Sportcsarnokát felkészülési céllal. Az U20-as csapat heti 5 alkalommal, napi 4 órán keresztül kap edzéslehetőséget a Rendészeti
Szakiskola Sportcsarnokában, amit már tavaly is béreltünk, itt került kialakításra az utánpótlás-bázisunk edzőterme. Az U20-as csapat heti egy alkalommal, a
mérkőzéseit megelőző napon kap edzéslehetőséget a bajnoki mérkőzéseinek is helyet adó Somogyi Béla Általános Iskolai Sportcsarnokban. Az U20-as csapat tagjai
zömében helyi nevelésű játékosokból tevődik össze. Elért eredmények: A körmendi felnőtt csapat mellett több magasan képzett, illetve a kosárlabdában elismert
szakember végez magas minőségi munkát, akiknek köszönhetően csapatunk évek óta sikeresen szerepel a magyar bajnokságban és a kupában is. Legfőbb
eredményeink: -Háromszoros Magyar Bajnok (1987, 1996, 2003) -Hétszeres Kupagyőztes, legutóbb 2016-ban Utóbbi évek eredményei: - 2016-2017: alapszakasz 2.
helyezett, FIBA Europe Cup: 2. csoportkörből is továbbjutott a legjobb 16 közé - 2015-2016. NB I. 3. helyezett, Magyar Kupa: 1. helyezés, FIBA Europe Cup: 1.
csoportkör 4. helyezés - 2014-2015: NB I. 10. helyezett.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ezen Sportfejlesztési Program keretein belül, a 2017/18-as támogatási időszakban ingatlan beruházásra nem kerül sor.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Jelen 2017/18-as sportfejlesztési programunk személyi jellegű ráfordítás, tárgyi eszköz beruházás/felújítás (nem ingatlan) mellett az utánpótlás-nevelés
ráfordításaival (U20) összefüggő költségekhez kapcsolódik. A program megvalósításához szükséges anyagi ráfordítást a jogszabályi lehetőségek által megengedett
TAO felajánlásokból kívánjuk finanszírozni, a megfelelő önrész biztosítása mellett. Projekt időtartama: 2017. július 1 – 2018. június 30. Jelen támogatási kérelemben
foglalt elemeket az alábbiak szerint kívánjuk ütemezni: - A személyi jellegű kiadásokat a fejlesztési programban feltüntetett személyek bérére kívánjuk igényelni,
melyet a program teljes időszakára, 12 hónapra (2017. július – 2018. június) használnánk fel. - Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó költségek keretében kívánunk
támogatást igényelni edzői bérekre, sportfelszerelésekre és sporteszközökre, diagnosztikai eszközökre, vitaminokra továbbá nevezéshez és rendezéshez,
kapcsolódó egyéb kiadásokra, valamint terembérleti díjra. A felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges sportfelszereléseket a program végrehajtása során
mielőbb tervezzük beszerezni. A programban tervezett sporteszközök a felkészítést, erőfejlesztést, prevenciót és regenerálódást segítik elő, a megfelelő
szakemberek bevonása által. Utánpótlást szolgáló sporteszközöket, sportfelszereléseket folyamatosan szereznénk be, a személyi jellegű költségek továbbá bérleti
díjak, valamint egyéb ráfordítások költségek a program teljes időszakában jelentkeznek. - Tárgyi eszköz beruházás keretében beszerezni kívánt eszközöket a
támogatási időszak alatt folyamatosan kívánjuk beszerezni, célunk, hogy minél előbb szolgálják a játékosokat.

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 kosárlabda csapat sportfejlesztési programjának távlati célja egy körmendi kosárlabda akadémia kialakítása, Körmend város önkormányzatával együttműködésben,
ahová be kívánjuk építeni a helyi utánpótlás egyesület mellett a környező̋ települések fiataljait is. Ennek első lépéseként együttműködési megállapodást kötöttünk a
Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesülettel, amely jelenleg a helyi utánpótlás csapatok versenyeztetését biztosítja. Az együttműködés első lépése, hogy a
2014/15-ös esztendőtől sikerült megfelelő edzési lehetőséget biztosítani minden utánpótlás korosztály részére a Rendészeti Szakiskolában létrehozott utánpótlás
edzőteremben. Így tudunk a szövetség stratégiájának azon pontjához is illeszkedni, mely fő célkitűzésnek a tömegesítést, a minél szélesebb körben való elterjesztést
célozza meg a következő 10 évben. A csapat eredményeinek és a játékosok jobb edzéskörülményeinek megteremtése, továbbá a szurkolók színvonalas kiszolgálása
érdekében, az utóbbi években sportfejlesztési programban megvalósított csarnokbővítés, és korszerűsítés mellett szeretnénk továbbfejleszteni a csarnokunkat,
valamint a sportegészségügyi eszközeinket, valamint kiemelten a körmendi kosárlabda utánpótlást. A 2012/13 bajnoki szezonban csapatunk egyik célkitűzése,
miszerint a Magyar bajnokságban való szereplés mellett visszatérhessen a nemzetközi porondra, teljesült. Ugyanezt a következő 2013/14-es valamint a 2014/15-ös
szezonban is meg tudtuk ismételni. A 2015/16-os szezonban a csoportunkban 4. lettünk 2 nyertes meccsel, rosszabb pontkülönbséggel. A 2016/2017-es szezonban
továbbjutottunk a 2. csoportkörön is a legjobb 16 csapat közé. A fejlődés egyértelmű. Utánpótlás csapatunknál is látványos a fejlődés és előbbre lépés. Mostani
szezonban az 5. helyen végeztünk, előtte éven a 9. helyen, azt megelőző években pedig a tabella második felében. Ez elképzelhetetlen lett volna stabil és anyagilag
is motivált szakembergárda nélkül. Az utánpótlás létszáma évről évre nő. Az új bajnokságban elsődlegesen természetesen továbbra is a hazai bajnokságban
szeretnénk minél jobban helyt állni, és magasan képzett magyar játékosokkal kiszolgálni a felnőtt válogatottat. Előbbiek mellett a klubhoz tartozó U20-as
utánpótláscsapat felkészüléséhez, versenyeztetéséhez kapcsoló költségeket tartalmazza jelen sportfejlesztési programunk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint elválasztani. A
támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámíthatóvá válik, anyagi elismerésük és így életkörülményeik
javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is
látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is jelentős adó- és járulékbefizetés keletkezik. A közvetett hatások már szélesebb
társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület hatékonyabban végezheti tömegesítési programját, továbbá lehetővé válna a kiemelkedő
képességű játékosok megtartása, amikor a családok anyagi szerepvállalása ezt már nem tenné lehetővé. Ez sajnos a jelen gazdasági helyzetben sokszor jelentkező
probléma. A kosárlabdasport Körmend lakosságának egyik fő szórakoztatási forrása marad, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával
hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség
összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe. További eredmény, szeretnénk magasan képzett magyar játékosokkal kiszolgálni a felnőtt válogatottat.
Ehhez korszerű infrastrukturális körülmények és magas szintű szakmai háttér szükséges, ezek biztosítása jelentős pénzügyi erőforrások bevonásával lehetséges. A
kosárlabda csapat sportfejlesztési programjának távlati célja egy körmendi kosárlabda akadémia kialakítása, Körmend város önkormányzatával együttműködésben,
ahová be kívánjuk építeni a helyi utánpótlás egyesület mellett a környező̋ települések fiataljait is. Ennek első lépéseként együttműködési megállapodást kötöttünk A
Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesülettel, amely jelenleg a helyi utánpótlás csapatok versenyeztetését biztosítja.
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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

Kabát

db

25

15 748 Ft

393 700 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Széldzseki

db

25

11 811 Ft

295 275 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sapka

db

25

4 724 Ft

118 100 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó póló

db

25

7 086 Ft

177 150 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó melegítő

db

15

23 622 Ft

354 330 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Videokamera

db

1

157 480 Ft

157 480 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Laptop

db

1

236 220 Ft

236 220 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép

db

2

125 984 Ft

251 968 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

LED fal

szett

1

57 900 000 Ft

57 900 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Súlytárcsa

db

22

8 661 Ft

190 542 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Bosu®

db

5

47 244 Ft

236 220 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SKLZ Assist support

db

2

31 496 Ft

62 992 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Gumiszíj

db

15

4 724 Ft

70 860 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SKLZ Rapid Fire

db

1

47 244 Ft

47 244 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SKLZ agility coins

db

2

6 299 Ft

12 598 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SKLZ Recoil

db

3

15 748 Ft

47 244 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SKLZ Speed Chute

db

3

11 811 Ft

35 433 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Elasztikus ellenállás
(őv, szíj)

db

5

19 685 Ft

98 425 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Combizom gépek

db

1

393 700 Ft

393 700 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Lateral Pro Trainer

db

2

31 496 Ft

62 992 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 8+1 személyes

db

1

9 448 818 Ft

9 448 818 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Hangosítástechnika

szett

1

39 115 000 Ft

39 115 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

db

2

39 370 Ft

78 740 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Egyensúly félgömb

db

7

27 559 Ft

192 913 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

GAME READY térd
mandzsetta

db

1

161 000 Ft

161 000 Ft
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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)

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

GAME READY
csipő/derék/comb
mandzsetta bal

db

1

184 000 Ft

184 000 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

GAME READY
csipő/derék/comb
mandzsetta jobb

db

1

184 000 Ft

184 000 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

vérnyomásmérő

db

1

12 369 Ft

12 369 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

bokarögzítő

db

1

11 811 Ft

11 811 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

TRX

doboz

6

73 190 Ft

439 140 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Kosárlabda védekező,
lapattanó gép

db

1

3 543 307 Ft

3 543 307 Ft

114 513 571 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Kabát

Játékos öltözet. Egységes megjelenést biztosítani a csapat számára.

Széldzseki

Játékos öltözet. Egységes megjelenést biztosítani a csapat számára.

Sapka

Játékos öltözet. Egységes megjelenést biztosítani a csapat számára.

Utazó póló

Játékos öltözet. Egységes megjelenést biztosítani a csapat számára.

Utazó melegítő

Játékos öltözet. Egységes megjelenést biztosítani a csapat számára.

Videokamera

Edzők számára az edzés felvételéhez és az edzésmunka kiértékelése csapatként és egyénenként.

Laptop

Ledfal vezérléséhez.

Táblagép

Ügyvezetőnek és edzőnek. Kapcsolattartás, kommunikáció.

LED fal

Szponzorok reklámozási lehetőségét magasabb követelményeknek megfelelően biztosítani.

Súlytárcsa

Játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

Bosu®

Játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

SKLZ Assist support

Játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

Gumiszíj

Játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

SKLZ Rapid Fire

Játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

SKLZ agility coins

Játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

SKLZ Recoil

Játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

SKLZ Speed Chute

Játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

Elasztikus ellenállás (őv, szíj)

Játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

2017-11-24 14:09
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Combizom gépek

Játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

Lateral Pro Trainer

Játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

Busz 8+1 személyes

Ügyintézési célra ügyvezetési és szervezési használatra. Idegenbeli meccsekre való utazásra. Nemzetközi meccsek
esetén FIBA játékvezetők szállítására, stb.

Hangosítástechnika

A sportcsarnok megfelelő akusztikájának biztosítása, figyelembe véve a csarnok bővítést.

Verseny kosárgyűrű, rugós FIBA
szabvány

Tartalék kosárgyűrű.

Egyensúly félgömb

Játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

GAME READY térd mandzsetta

Meglévő hidegterápiás kompressziós készülékhez, mozgásszervi rehabilitációs eszköz.

GAME READY csipő/derék/comb
mandzsetta bal

Meglévő hidegterápiás kompressziós készülékhez, mozgásszervi rehabilitációs eszköz.

GAME READY csipő/derék/comb
mandzsetta jobb

Meglévő hidegterápiás kompressziós készülékhez, mozgásszervi rehabilitációs eszköz.

vérnyomásmérő

Játékosok vérnyomásméréséhez.

bokarögzítő

Sérülések esetén, a gyógyulás felgyorsításáért.

TRX

Funkciónális edzésekhez

Kosárlabda védekező, lapattanó gép

Dobások eredményességének elérését szolgálja. Segíti az izomreflex kialakulását.

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)

79 423 368 Ft

818 771 Ft

1 635 000 Ft

81 877 140 Ft

2017-11-24 14:09

Önrész (Ft)
35 090 203 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

116 148 571 Ft

116 967 342 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
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

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

2017-11-24 14:09
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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

U9

0

0

0

Nincs

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

25

0

1

Országos

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

25

0

1

2017-11-24 14:09

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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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

csomag

250

20 000 Ft

5 000 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

Combo gépek (több funkció)

db

1

1 180 000 Ft

1 180 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

Lézer terápiás eszköz

db

1

1 180 000 Ft

1 180 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

FMS

db

1

47 244 Ft

47 244 Ft

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

Indoklás

Táplálék kiegészítő

Utánpótlás játékosok teljesítményének a fokozása érdekében. fáradékonycóséág csökknetése. sérülések
megelőzése miatt.

Combo gépek (több funkció)

Utánpótlás játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

Lézer terápiás eszköz

Gyulladáscsökkentés kezelésére.

FMS

Utánpótlás játékosok kondicionális erőállapotának karbantartásához, izomerő növekedés fejlesztéséhez.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 130 599 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

7 407 244 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

450 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

330 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

7 280 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 430 420 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

27 028 263 Ft

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

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Benchmarkban meghatározott szempontok alapján.

Nevezési költségek

Verseny, mérközés nevezési költsége.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Rendezéssel kapcsolatos költségek. Játékvezetők, ellenőrök, versenybírók, jegyzők, időmérők költségtérítése.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Utánpótlás által edzésre, felkészülésre használt sportlétesítmény bérleti díja.

2017-11-24 14:09
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai.

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)

24 250 537 Ft

249 995 Ft

499 000 Ft

24 999 532 Ft

2 777 726 Ft

27 527 263 Ft

27 777 258 Ft

2017-11-24 14:09
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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

314 000 Ft

314 009 Ft

157 005 Ft

471 005 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 635 000 Ft

1 637 579 Ft

818 771 Ft

2 453 771 Ft

Utánpótlás-nevelés

499 000 Ft

500 009 Ft

249 995 Ft

748 995 Ft

Összesen

2 448 000 Ft

3 673 771 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Kérelem előkészítése, elszámolás lebonyolítása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Kérelem előkészítése, elszámolás lebonyolítása

Utánpótlás-nevelés

Kérelem előkészítése, elszámolás lebonyolítása
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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. 11. 24.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Zsebe Ferenc (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. 11. 24.
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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 Zsebe Ferenc (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó BASKETBALL Körmend Sport Korlátolt
Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a BASKETBALL
Körmend Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (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: ..........

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. 11. 24.

..........................................................
aláírás
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1 Hivatásos 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.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Zsebe Ferenc (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS 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. 11. 24.

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
A 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.

Jogcím

Bruttó*

Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

*Jogcímenként egy válaszható.

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.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
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.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két
pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke
vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2017. július 1. - 2018. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi
évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén
bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2015

22 124 045 Ft

HUF

MKOSZ TAO, Önkormányzat

24 212 334 Ft

2016

21 771 239 Ft

HUF

MKOSZ TAO, Önkormányzat

16 591 075 Ft

2017

0 Ft

HUF

-

16 591 075 Ft

43 895 284 Ft

57 394 484 Ft
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Mellékletek
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: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 09:40:31
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:
2017-04-27 09:41:04
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 09:41:29
Feltöltés / Megtekintés

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 16:18:19
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 16:18:42

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 16:18:58
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 16:19:11
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-11-09 17:36:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 16:19:22

DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
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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

8

8

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

4

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

fő

2000

2000

0%

-100%

Egyéb indikátorok:
nézőszám

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

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

U20

fő

23

25

9%

felnőtt csapat

fő

14

14

0%

Egyéb indikátorok

0%
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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

15 229 450 Ft

157 005 Ft

314 000 Ft

15 700 454 Ft

15 700 454 Ft

31 243 904 Ft

31 400 909 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

79 423 368 Ft

818 771 Ft

1 635 000 Ft

81 877 140 Ft

35 090 203 Ft

116 148 571
Ft

116 967 342 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

79 423 368 Ft

818 771 Ft

1 635 000 Ft

81 877 140 Ft

35 090 203 Ft

116 148 571
Ft

116 967 342 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

24 250 537 Ft

249 995 Ft

499 000 Ft

24 999 532 Ft

2 777 726 Ft

27 527 263 Ft

27 777 258 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

118 903 355 Ft

1 225 771 Ft

2 448 000 Ft

122 577 126 Ft

53 568 383 Ft

174 919 738
Ft

176 145 509 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1493734722.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2017-05-02 16:18:42) 48b169f3e3cf4399ded5777d7eabb1a0338ac26bcd91630eba29a7b41b82a3c7
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_1493278864.pdf (Szerkesztés alatt, 287 Kb, 2017-04-27 09:41:04) 9fe61bf7b3f66ccee6ef8c038837e184d640f5cbcf21cfd61f4fb1a790c196e5
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
deminimisnyilatkozat_1493734762.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2017-05-02 16:19:22)
6293d4d3350d17e21d1968a5b71b9af733217a36dce0dae66594a2e761548a26
Egyéb dokumentumok
berleti-hasznalatiszerzodes_1493734815.pdf (Szerkesztés alatt, 379 Kb, 2017-05-02 16:20:15)
4f69df85b5a54f8164384799330befa1224225c08447333191985e0901423817
arajanlatbemer_1510235926.pdf (Hiánypótlás, 371 Kb, 2017-11-09 14:58:46) 5a245bffc9f3898ff7820d2c57f557b925e625460f5ca107cdf287f1a1bdadd5
arajanlatduoker_1510235933.pdf (Hiánypótlás, 297 Kb, 2017-11-09 14:58:53) 4ba10cca832d9479a4ac45da979706f5ea7a34ffdb5e75fa454589cb30c86699
arajanlathangositas_1510235942.pdf (Hiánypótlás, 324 Kb, 2017-11-09 14:59:02) 6e2e4d753d05f6e620a28d6a52c68f7b1236a270860976593a3db845da5a5d43
arajanlatledfal_1510235949.pdf (Hiánypótlás, 352 Kb, 2017-11-09 14:59:09) 08abd5acce0eb6c4e0ca6c84a947ff49f21cbb5acd36b5c70b8007d4533ef862
nyilatkozat1.hianypotlasiponthoz_1510245374.pdf (Hiánypótlás, 209 Kb, 2017-11-09 17:36:14)
2aff2a2a4ffc296d7b4f7d0b5d540b01c7513389a10301f62228dd8ff0ac5698
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1493734738.pdf (Szerkesztés alatt, 137 Kb, 2017-05-02 16:18:58)
c744329b21ae83549267bddd1814055f623198ddbcf03dc1c4802bbb1c7e10d6
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonatkormend_1493278831.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2017-04-27 09:40:31)
7e7ddb429a4b3564715f9f94b6397a46aa778eaac27db92816ad6cf53430bfc0
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bankiigazolas_1493734699.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 16:18:19) 67eb451775a9200ad7bd6492fab4885a12e91150e82d5464c916052fef8da89d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentessegiigazolaskorm_1493278889.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-27 09:41:29)
c7b16a7381ee8671b0b2c84a4fcd73582901038f918488e7d2879f1e482e2939
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1493734751.pdf (Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2017-05-02 16:19:11) 6fd984bbb02f3dae610f2f9a8c814b77684bc0b54bde19cdf6ec873f38d7b94e
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