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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Komárom Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

KVSE

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
Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19890328-1-11

Bankszámlaszám

63200030-11048888-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2921

Helység

Komárom

Út / utca

Stadion út

Házszám

1

Irányítószám

2900

Helység

Komárom

Út / utca

Jedlik Ányos utca

Házszám

8

Telefon

+36 34 341 465

Fax

+36 34 341 465

Honlap

www.kvse.hu

E-mail cím

info@kvse.t-online.hu

E-mail cím

battila@kvse.t-online.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Beigelbeck Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 350 06 15

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Szentirmay Péter

E-mail cím

+36 20 984 85 90

pszentirmay@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Jókai Mór Gimnázium

Létesítmény tulajdonosa
Komárom Város Önkormányzat

Létesítmény üzemeltetője
Komárom Város Önkormányzata

Átlagos heti használat (óra)
8-10

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1947-03-03
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1947-03-03

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

1 MFt

6 MFt

2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

0,4 MFt

0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

16 MFt

2,3 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

2 MFt

22,4 MFt

4,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0,5 MFt

1,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Anyagköltség

0 MFt

8 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

4 MFt

1 MFt

Összesen

2 MFt

13 MFt

3,9 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0,5 MFt

1 MFt

1 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,5 MFt

1 MFt

1,5 MFt

2015-11-23 15:18
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

603 015 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

786 517 Ft

15 730 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

499 486 Ft

9 990 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

454 087 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-11-23 15:18
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A KVSE felnőtt kosárlabda csapata 2 megyei bajnokságban is képviselteti magát, hogy a fiatalabb generáció minél többször találkozzon kosárlabdával Komárom
városában. A 2014-15 szezonra kitűzött célok elérhetővé váltak. A csapat mindkét bajnokságban alapszakasz győztesként várja a rájátszást. A hazai meccsek egyre
több szurkolót vonzanak, beleértve az utánpótláskorú fiatalokat is. Az egyesület célja hogy a „dobd a kosárba” program résztvevői és a felnőtt csapatok közötti űrt
olyan fiatalokkal töltse fel akik közé idővel be tudnak illeszkedni az alacsonyabb korosztályból és folyamatossá váljon az utánpótlás nevelés. Ennek elengedhetetlen
részét képezi a felnőtt csapat folyamatos magasabb osztályban történő szereplése. Az edzések és a mézkőzések lebonyolítására jelenleg egy általános iskolai és egy
középiskolai tornaterem áll rendelkezésre. A 2014-es évben egyre többen ismerkedtek meg az egyesület keretén belül a kosárlabdázás alapjaival, de sajnos még az
utánpótlás korosztályból nem sikerült csapatot indítanunk egyetlen bajnokságban sem. Ez egyesület fontos célja hogy a felnőtt csapat sikerei mellett utánpótlás
korosztályban is tudjon versenyeztetést biztosítani a fiataloknak. A célok elérése érdekében az egyesület szorosan együttműködik a Komárom-Esztergom megyei
Szövetséggel, és az Oroszlányi kosárlabda egyesülettel karöltve próbálnak feltételeket teremteni a fiatalok versenyeztetésére. Az egyik legnagyobb probléma hogy a
térségen belül nehéz megfelelő számú azonos kompetenciákkal rendelkező csapatot találni és egy országos bajnokságot egyesületünk jelenlegi helyzetében még
nem tud vállalni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
2015/16-os Sportfejlesztési programunk keretein belül nem tervezünk ingatlan fejlesztésre irányuló beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Sportfejlesztési programunk a mértékletesség elvével, évről-évre tervezzük és nyújtjuk be.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
2014 tavaszán 5 lelkes fiatal kezdte el a középiskolai órák mellett edzés szinten is tanulni a kosárlabdát. 2015 tavaszán közel 20 középiskolás látogatja az edzéseket.
Ez a fejlődés egyértelműen a felnőtt csapat sikeres szereplésének köszönhető. Fontosnak tartjuk hogy ez a korosztály még a 2015-16 szezonban versenyszerűen
kosárlabdázhasson, hiszen ezek közül a fiatalok közül kerülnek majd ki azok akik a meglévő felnőtt csapathoz tudnak csatlakozni, illetve Ez az a korosztály ahova a
„dobd a kosárba” programból kikerült játékosok csatlakozhatnak. Céljaink eléréséhez fontosnak tartjuk hogy a csapatok egységesen tudjanak megjelenni
mérkőzéseiken, edzéseiken, hiszen ennek közösségalkotó ereje van. A 2014-15 év Tao pályázatának köszönhetően az egyesület labdákat, és edzéseszközöket, mez
garnitúrákat tudott beszerezni. Idei TAO pályázatunkban az egyesület kosárlabda szakosztályának technikai hátterét kívánjuk fejleszteni, illetve szintén Tárgyi
eszközök beszerzését tervezzük.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A "Dobd a kosárba" program keretében több korcsoportban tartunk foglalkoztatást a gyerekeknek. Célunk hogy elsajátítsák a kosárlabdázás alapjait, és kellő
alapismeretekkel tudjanak továbblépni magasabb korosztályba. A felnőtt csapat mérkőzései rengeteg kisgyermeket vonzanak, és egyre többen kezdik el „kosársulit”.
Hiszünk abban hogy egy sport közösséghez tartozni mindenkinek pozitív élmény és pozítív hatással van ez egyén fejlődésére. Ezért is tartjuk fontosnak hogy a
kosárlabdázással a kis gyermekektől egészen a felnőtt korosztályig folyamatosan tudjunk szabadidős lehetőséget biztosítani, illetve a szurkolóknak egy kellemes
kikapcsolódást nyújtani ahol helyi csapataiknak szurkolhatnak. Terveink között szerepel hogy idővel és megfelelő szakemberekkel már ovodás korban megismertetjük
a kosárlabdázást a gyermekekkel.

2015-11-23 15:18
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Egyesületi adminisztrátor

Középfokú

Adózás
módja

EKHO1

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

20

10

100 000 Ft

20 000 Ft

1 200 000 Ft

20

10

100 000 Ft

20 000 Ft

1 200 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció
megnevezése
Egyesületi
adminisztrátor

Indoklás

Egyesületünk az elmúlt évben 3 felnőtt csapatot indított két különböző bajnokságban és kezdte el a fiatalok felzárkóztatását. A dobd a kosárba
program keretén belül egyre több 1-2, és 3-4 korcsoportos kisgyerek kezd el ismerkedni a kosárlabdázás alapjaival. Ezek mellett az U18 as
korosztállyal kezdtük meg az edzéseket és igyekszünk mindenkit az egyesülethez igazolni és egy kosárlabda közösséget alkotni. Az egyesületi
adminisztrátor tartja a kapcsolatokat a csapatokkal, szövetségekkel (PMKSZ, KEMKOSZ), Dobd a kosárba program szakembereivel.
Adminisztratív feladatok lát el az edzéseknek otthont adó két iskolával kapcsolatban, a játékvezetői elszámolásoknál, illetve a Tao pályázattal
kapcsolatos beszerzésekben, fejlesztésekben. Az egyesület kosárlabda szakosztályának oszlopos támogató tagja aki nélkül az egyesület nem
tudná ellátni a szerteágazó adminisztrációs feladatait.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

596 985 Ft

6 030 Ft

0 Ft

603 015 Ft

603 015 Ft

1 200 000 Ft

1 206 030 Ft

2015-11-23 15:18
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

kamera

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai
eszközök

laptop

db

1

300 000
Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelések

cipő

pár

15

40 000 Ft

600 000 Ft
1 100 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi
eszköz
megnevezése

Indoklás

kamera

A kamera szükségességét az edzések, játékfigurák, egyéni és csapatjáték monitorozás, mérkőzések, ellenfél elemzése alapozza meg. A
kamera működtetéséről, üzemeléséről a szakosztály gondoskodik. A fejlesztés hozzájárul a szakmai munka színvonalának emeléséhez, az
edzések, mérkőzések jobb körülmények közti megtartáshoz, valamint a szakemberek, sportolók és helyi és valamint a kistérségben élők
életminőségének javításához. Amennyiben ezen fejlesztések megvalósulnak, idővel szeretnénk sort keríteni az iskolával karöltve a tornaterem
felújítására is.

laptop

A szakosztályhoz kapcsolódó adminisztrációs ügyek, kötelezettségek szakszerű, pontos dokumentálásra a szakosztály a következő évben
szeretne egy hordozható számítógépet vásárolni. Ezen beruházás az adatrögzítésen túl a kapcsolattartás, a pénzügyeinek, reklámügyeinek
intézésre is lehetőséget adna.

cipő

Korcsoportos (gyermek és ifjúsági) és felnőtt kosárlabdázók alapfelszerelése. Elvárás, hogy mozgás közben a láb magabiztosan, szabadon és
kényelmesen mozogjon az edzés vagy éppen a meccs ideje alatt, ugyanakkor megfelelő tartást biztosítson a boka számára. A kosárlabda cipő a
kosárlabdázó legfontosabb és egyben legdrágább felszerelése. Az egyesület célja, hogy a TAO pályázat segítségével a játékosokat támogassa
a megfelelő minőségű kosárlabdacipő megvásárlásával.

2015/16 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)

762 921 Ft

7 865 Ft

15 730 Ft

786 517 Ft

337 079 Ft

1 115 730 Ft

1 123 595 Ft

2015-11-23 15:18
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 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?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 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

2015-11-23 15:18
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

0

20

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U14

0

25

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

18

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

0

63

0
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Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

540 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

540 000 Ft

2015/16 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)

484 502 Ft

4 995 Ft

9 990 Ft

499 486 Ft

55 498 Ft

549 990 Ft

554 985 Ft

2015-11-23 15:18
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Általános Képzés
2015/16 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

2015/16 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
2015/16 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

2015/16 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
2015/16 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

50 000 Ft

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

350 000 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

50 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

50 000 Ft

Összesen

500 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

449 546 Ft

4 541 Ft

0 Ft

454 087 Ft

50 454 Ft

500 000 Ft

504 541 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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 730 Ft

15 730 Ft

7 865 Ft

23 595 Ft

Utánpótlás-nevelés

9 990 Ft

9 990 Ft

4 995 Ft

14 985 Ft

Összesen

38 580 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A tárgyi eszközök beszerzésének szakmai nyomon követése, előrehaladási jelentések ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program szakmai támogatása, az előrehaladások ellenőrzése.
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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: Komárom, 2015. 11. 23.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Beigelbeck Attila (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. 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;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. 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;
11. 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;
12. 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 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, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását 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.
13. 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;
14. 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.
15. 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: Komárom, 2015. 11. 23.

2015-11-23 15:18

15 / 20

be/SFPHPM01-05209/2015/MKOSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 11:05:34

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:
2015-04-29 11:07:59

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: 2
Utolsó feltöltés:
2015-07-13 13:56:04

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:
2015-04-29 14:15:14

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Komárom, 2015. 11. 23.
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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

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
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

596 985 Ft

6 030 Ft

0 Ft

603 015 Ft

603 015 Ft

1 200 000 Ft

1 206 030 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

762 921 Ft

7 865 Ft

15 730 Ft

786 517 Ft

337 079 Ft

1 115 730 Ft

1 123 595 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

762 921 Ft

7 865 Ft

15 730 Ft

786 517 Ft

337 079 Ft

1 115 730 Ft

1 123 595 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

484 502 Ft

4 995 Ft

9 990 Ft

499 486 Ft

55 498 Ft

549 990 Ft

554 985 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

449 546 Ft

4 541 Ft

0 Ft

454 087 Ft

50 454 Ft

500 000 Ft

504 541 Ft

Összesen

2 293 954 Ft

23 431 Ft

25 720 Ft

2 343 105 Ft

1 046 046 Ft

3 365 720 Ft

3 389 151 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (5 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairasicimpeldany_1430298479.pdf Szerkesztés alatt, 537 Kb, 2015-04-29 11:07:59)
3b845e94aff7938b340e22f9f714c0ec09260b481b3eebafe7b76f518d9ad308
Nyilvántartó hatóság igazolása
cegkivonat_1430298334.pdf Szerkesztés alatt, 862 Kb, 2015-04-29 11:05:34) b193a7623fae895636cd258fae0ebaaa28db832fbfa2ccf18a97702d14ea73e5
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bankmkosz_1430309714.pdf Szerkesztés alatt, 376 Kb, 2015-04-29 14:15:14) 57d1b80ae3e5ca49f005c7af01aadfd9e42d2b73c089db8f83617afc78c75ff5
Köztartozásmentes adózó
1_komarom_varosi_sportegyesulet_198_1436788564.pdf Hiánypótlás melléklet, 88 Kb, 2015-07-13 13:56:04)
54d0178fc4425382361954bd737af67d3ebc8ab6970088bf3e9c984e3b330318
1_komarom_varosi_sportegyesulet_198_1430298510.pdf Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2015-04-29 11:08:30)
69203002ba7d461b01809d22769abe37f8fec168dc68a9841f1645bfcfdf11ff
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