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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
Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Gazdálkodási formakód

521

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

19890328-1-11

Bankszámlaszám

12029004-01537951-00100000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzat
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzat
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

2900

Város

Komárom

Közterület neve

Stadion

Közterület jellege

út

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2900

Város

Komárom

Közterület neve

Czuczor G.

Közterület jellege

utca

Házszám

62

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 34 641 465

Fax

+36 34 641 465

Honlap

www.kvse.hu

E-mail cím

info@kvse.t-online.hu

E-mail cím

battila@kvse.t-online.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Beigelbeck Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 350 06 15
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Szentirmay Péter

Mobiltelefonszám

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
Tatabányai Tankerületi Központ

Átlagos heti használat (óra)
12

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):
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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

2 MFt

1,5 MFt

2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,5 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

2,3 MFt

5 MFt

12 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

4,8 MFt

7 MFt

14,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,2 MFt

2 MFt

7,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,5 MFt

2,5 MFt

3,5 MFt

Anyagköltség

1 MFt

1,5 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

1 MFt

2 MFt

Összesen

3,7 MFt

7 MFt

14,9 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

1 MFt

5 MFt

9,8 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,5 MFt

2 MFt

3,5 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

609 137 Ft

12 183 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 086 823 Ft

21 736 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

3 191 161 Ft

63 823 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

554 985 Ft

11 100 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A KVSE Kosárlabda szakosztálya rengeteget fejlődött az elmúlt években, köszönhető a TAO támogatásoknak, és a lelkiismeretős kollégáknak. Pár éve a megyei
kosárlabda bajnokságban szereplő felnőtt kosárlabda csapat tagjai döntöttek úgy hogy ideje komolyabban venni a városi kosárlabda élet felvirágoztatását, és
elkezdtek utánpótlás neveléssel foglalkozni. A megyei szövetségnél elérték hogy az akkor egy város szervezésében lebonyolításra kerülő megyei bajnokság
mérkőzéseinek hazai fordulóit mindenki a saját pályáján játszhassa, elérhetővé téve a kosárlabdát így a helyi szurkolóknak. Ez felkeltette a gyerekek érdeklődését, és
egyre többen jelentek meg a kosárlabda foglalkozásokon. A korábbi sportfejlesztési programok segítségével biztosítani tudtuk a technikai feltételek jó részét, így az
utánpótlás korosztály megfelelő segédeszközökkel tudja ellátni feladatait. A megyei szövetséggel történő együttműködés és kommunikációnak köszönhetően
folyamatosan évről évre több korosztályban tudunk versenyeztetni csapatokat, de még így is van olyan korosztályunk akiket a megyei versenyeken egyelőre nem
tudtunk nevezni. A 2015-16-os szezonban U11 es kategóriában , míg a 2016-17-es szezonban U11, és U23 csapatokat is tudtunk indítani a megyei versenyeken.
Jövőbeni terveinkben szerepel hogy U14 és U16 korosztályban is indítunk csapatokat a megyei bajnokságokon. Távolabbi célkitűzéseink között szerepel, hogy a
jelenlegi U11 korosztály csapatait egy-két év múlva országos bajnokság keretein belül tudjuk versenyeztetni. A közelebbi célkitűzések elérése komolyabb tárgyi
eszköz, vagy ingatlanfejlesztési beruházást nem igényelnek, ezek igényeit a tavalyi és jelen sportfejlesztési programunk beruházásai maximálisan kielégítik. A
szakosztály személyi fejlődése 1 plusz fő edző, és egy UP szakosztály vezető személyében azonban szükséges. A idei szezonban rengeteg problémánk adódott
teremhiány miatt, ezért együttműködési megállapodást kezdeményeztünk két olyan iskolával ahol a technikai feltételek (palánkok, megfelelő méretű pályák) adottak
arra hogy ideális körülmények között tarthassuk utánpótlás edzéseinket. Célkitűzéseink szerint szeretnénk elérni hogy minden korosztályban minimum heti 2-3
alkalommal legyenek foglalkozások. Az egyesület céljai tehát a 2017-18 as szezonra, hogy további 2 UP kategóriát indítsunk megyei versenyeken, illetve hosszabb
távon felkészítsük a már versenytapasztalattal rendelkező U11 es korosztályt, hogy országos bajnokságba lépjenek.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ingatlan beruházásról jelen pályázat keretében nem igen tudunk beszámolni, kisebb tárgyi eszközök beszerzések lesznek amelyek az ingatlanokban lesznek
elhelyezve, és a versenyeztetést, edzésmunkát segítik elő illetve azoknak nélkülözhetetlen elemei: eredményjelző, mobil palánkok, kosárlabdák, labdatartó kocsik,
edzés eszközök.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt döntő tartalma kisebb tárgyi eszköz beruházásokból áll, amely a 2017-18 as bajnokság idején fog megvalósulni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelen sportfejlesztési programunk, döntően az utánpótlás bázis növelésére, és a magasabb osztályban történő versenyeztetésre törekszik. Az évek óta zajló felnőtt
bajnokság hozadéka, hogy rájöttünk nincs olyan korosztály ami idővel helyettesíthetné a megyei szinten sikeres felnőtt csapatot. A tény hogy komáromban szinte
senki nem foglalkozott kosárlabdával a fiatalabb generációk közül, rávilágította a figyelmünket az utánpótlásnevelés fontosságára. Ez persze komoly kihívás egy olyan
városban ahol kiváló régóta tartó utánpótlás nevelés van a labdarúgásban, ahol komoly versenyeztetés és utánpótlás nevelés van a kézilabdában, és a floorball-ban.
A korábban beadott sportfejlesztési programjaink segítségével elértük azt hogy a felnőtt bajnokság hazai mérkőzéseire egyre többen látogassanak ki, és egyre inkább
megismerjék az emberek a komáromi kosárlabda életet. Az érdeklődő gyerekeknek jó minőségű technikai eszközökkel és háttérrel tudunk foglalkozást tartani, és a
városi emblémával ellátott mezekkel büszkén versenyeztetni őket a megyei bajnokságokon. A korábbi évek és az előttünk álló évek fontos stratégiai feladatai közé
tartozik hogy egyre több iskolás sőt óvodás gyerekkel megismertessük a sportágat, és kedvet csináljunk a kosárlabdázáshoz. A minőségi edzések egyik alapfeltétele
hogy legyen megfelelő létszámú gyerek akikkel minőségi edzésmunkát lehessen végezni. Ez sajnos nem minden korosztályban valósult meg, és az egyik legfőbb
feladatunk hogy ezen változtassunk. A korábban említett két iskolában felvetődőtt hogy esetleg iskolai foglalkozások keretében is többet foglalkozzanak a kosárlabda
oktatásával, így a az alapok, és a szabályok ismerete még több gyerekben rögzülne. Terveink között szerepel hogy óvodákban heti egy vagy két alkalommal
ismertetnénk meg a korosztállyal a kosárlabdát, lehetőséget adva nekik egy másik labdajáték ismereteinek elsajátítására a labdarúgás mellett. Az eddigi törekvéseink
és munkák sikeresnek mondható, hiszen egyre több gyerek látogatja edzéseinket, és több korosztály versenyez megyei szinten. Nagy büszkeség számunkra, hogy a
város által megrendezett szuperbajnok sportvetélkedőt, - amelyen minden évben a városi sportegyesületek, szakosztályok utánpótlás játékosai vesznek részt - 2017ben a kosárlabda szakosztály játékosai nyerték meg. Az idei évben az egyre nagyobbb érdeklődésnek köszönhetően amatőr szinten külön női kosárlabda edzéseket
is biztosítunk, és terveink szerint komplett lány csapatot is tudunk majd versenyeztetni.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési programunk egyértelmű társadalmi hatásaként jelentkezik hogy olyan sportolási lehetőséget kínálunk egyesületünk tagjainak ahol mind a
kikapcsolódásra vágyók, mind a versenylázban égők megtalálják számításaikat. Egy olyan közösséget kovácsolnak össze a szakosztály munkatársai ahol a előtérbe
kerül a minden sportban fonots játékfegyelem, a sportág és egymás iránti tisztelet, és alázat. A szakosztály tagjai részt vesznek különböző a város életét szinesítő és
segítő rendezvényeken (futóverseny, kórházkert takarítás, szemétszedési akció, fa ültetés), valamint saját erőből városi (intézményi) területen található kosárlabda
pályákat újítunk fel. Nem csak mint sportegyesület, mint szakosztály kívánunk jelen lenni a város életében, de mint összetartó közösség próbálunk példát mutatni a
hozzánk csatlakozóknak. A szakosztály 3 éves fennállása alatt a fent felsoraltak miatt kivívta a városi polgárok tiszteletét, és figyelmét és az elmúlt években
begyűjtötte: Az év Csapata címet, az Év csapatjátékosa címet, a Város Szuperbajnoka címet. Jelenlegi erőnkből, és a sportfejlesztési programok adta lehetőségekből
kiválóan gazdálkodott a szakosztály és komoly eredményeket ért el. A továbblépésre azonban fejlődésre van szükség. Az egyik legfontosabb feladatunk az utánpótlás
bázis növelése és versenyeztetése, amihez több szakemberre, és több megfelelően felszerelt teremben történő edzéslehetőségre lenne szükségünk. Jelen pályázati
programunk keretében tervezett beruházások, és ráfordítások a fenti célok eléréséhez nélkülözhetetlenek. Lehetőség nyílhat arra hogy a versenytársakéhoz
hasonlóan minden korosztály megfelelő ruházatban, megfelelő eszközökkel, megfelelően felszerelt létesítményekben edzhessen, versenyezhessen. Szeretnénk
elérni hogy az ifjúság, a szülők, a város polgárai részére hétvégi programként merüljön fel egy hazai kosárlabda mérkőzésre történő kilátogatás, alternatívát nyújtson
egy kosárlabdamérkőzés megtekintése egy esti programnak.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 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

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció megnevezése
egyesületi adminisztrátor

Indoklás
Az egyesület napi munkájának szervezését látja el.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

590 863 Ft

6 091 Ft

12 183 Ft

609 137 Ft

609 137 Ft

1 212 183 Ft

1 218 274 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárlabda cipő

db

16

40 000 Ft

640 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárlabda
mez/nadrág garn.

db

40

22 000 Ft

880 000 Ft

1 520 000 Ft

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

Indoklás

Kosárlabda
cipő

Elérkezettnek láttuk az időt hogy felnőtt csapatunk játékosai részére kosárlabdacipőt biztosítsunk, hiszen amatőrként kedvtelésből, de óriási
lelkesedéssel ők tartják életben a kosárlabdát Komárom városában, fenntartva a lehetőséget így az utánpótlás nevelésre.

Kosárlabda
mez/nadrág
garn.

A 2016-17 es évben az UP korosztály játékosai egységes mez garnitúrát kaptak illeszkedve a Városi Sportegyesület arculatához annak
színkombinációjával. A felnőtt korosztály sportruházata is cserére érett és az egységes Városi sportélethez kapcsolódva, az UP korosztály
mezéhez hasonlóan új sportmez garnitúra beszerzését tervezzük. Ezzel lesz egységes a városi kosárlabda arculat.

2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 054 219 Ft

10 868 Ft

21 736 Ft

1 086 823 Ft

465 781 Ft

1 541 736 Ft

1 552 604 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?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

10

5

0

Nincs

U11

10

6

1

Megyei

U12

0

0

0

Nincs

U14

9

3

1

Megyei

U16

0

5

0

Megyei

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

11

5

1

Megyei

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

40

24

3

2017-10-05 08:58

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)

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

Indoklás

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

500 000 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

50 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

500 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

400 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

3 450 000 Ft

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

Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

Utánpótlás csapataink részére szeretnénk a sporteszközök, sportfelszerelések körét bővíteni.

Verseny- és
játékengedélyek
kiállításának
költségei

Játékosaink verseny és játékengedélyének költségeit kívánjuk fedezni belőle

Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti
díja

A tavalyi szezonban problémát jelentett hogy nem tudtunk megfelelő számú edzést biztosítani a gyerekeknek, a városunkban általánosnak
mondható teremhiány miatt. Ezért komolyabb toborzó kampányt sem merünk folytatni, hiszen nem láttuk annak lehetőségét hogy szabad
edzésidőpontokat szerezzünk. Idén két iskolával is együttműködő megállapodásokat kezdeményeztünk és úgy néz ki egy teremben akár
két korosztályt is tudunk külön-külön foglalkoztatni ami nagyban megkönnyebbíti edzőink munkáját, és bátran hirdethetjük lehetőségeinket
az iskolás gyerekek között. Az szóban forgó iskolák rövid távon különösebb ingatlanberuházás, és komolyabb tárgyi eszköz beruházás
nélkül is alkalmasak a edzések lebonyolítására.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással
és
versenyeztetéssel
közvetlenül
összefüggő szállás
és étkezés költsége

Versenyekhez, edzőtáborokhoz való étkezés, szállás költségeket szeretnénk támogatási forrásból biztosítani.

A programban
résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai

A szakosztály korábbi személyi állományában 2 plusz fő együttműködésének bevonása vált szükségessé ahhoz hogy céljaink elérése
érdekében a lehető legtöbbet ki tudjuk hozni lehetőségeinkből.

2017-10-05 08:58
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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)

3 095 427 Ft

31 912 Ft

63 823 Ft

3 191 161 Ft

354 573 Ft

3 513 823 Ft

3 545 735 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

500 000 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

50 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

50 000 Ft

Összesen

600 000 Ft

Indoklás
Az egyesület felnőtt csapatainak versenyeztetéséhez szükséges a játékvezetők, és a játékengedélyek, igazolások költségeivel kalkulálni. A 2017-18 as évben 2 felnőtt
csapatunk 3 megyei bajnokságban tervezi a részvételt. Fontosnak tartjuk hogy hazai pályán minél több mérkőzést tudjanak csapataink játszani hiszen ennek
eredményeként évről évre egyre többen kezdenek érdeklődni kosárlabda iránt. Az utánpótlás nevelés elképzelhetetlen lenne a felnőtt mérkőzések nélkül hiszen a
gyerekekben így alakul ki egy kép a sportáguk jövőjét illetően. A jelenleg népszerűbb labdarúgás, és floorball mellett muszáj hogy a köztudatban tartsuk a
kosárlabdázás lehetőségét.

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)

538 335 Ft

5 550 Ft

11 100 Ft

554 985 Ft

61 665 Ft

611 100 Ft

616 650 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

12 183 Ft

12 183 Ft

6 091 Ft

18 274 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

21 736 Ft

21 736 Ft

10 868 Ft

32 604 Ft

Utánpótlás-nevelés

63 823 Ft

63 823 Ft

31 912 Ft

95 735 Ft

Versenyeztetés

11 100 Ft

11 100 Ft

5 550 Ft

16 650 Ft

Összesen

108 842 Ft

163 263 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A pályázati anyag összeállítása, jelentések elkészítése, év végi zárás elkészítése

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázati anyag összeállítása, jelentések elkészítése, év végi zárás elkészítése

Utánpótlás-nevelés

A pályázati anyag összeállítása, jelentések elkészítése, év végi zárás elkészítése

Versenyeztetés

A pályázati anyag összeállítása, jelentések elkészítése, év végi zárás elkészítése

2017-10-05 08:58
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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, 2017. 10. 05.

2017-10-05 08:58
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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. 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: Komárom, 2017. 10. 05.
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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 Beigelbeck Attila (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Komárom Városi Sportegyesület
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Komárom Városi Sportegyesület
(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: Önkormányzat

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: Önkormányzat

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: Komárom, 2017. 10. 05.

..........................................................
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 Beigelbeck Attila (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.

Komárom, 2017. 10. 05.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával
– tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,
valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Komárom, 2017. 10. 05.
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Komárom Városi Sportegyesület
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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
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 14:35:23
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 14:36:10
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 14:36:37
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:
2017-04-28 10:32:08
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 14:43:52
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 14:44:19
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 14:44:43
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0

Kelt: Komárom, 2017. 10. 05.
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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

590 863 Ft

6 091 Ft

12 183 Ft

609 137 Ft

609 137 Ft

1 212 183 Ft

1 218 274 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

1 054 219 Ft

10 868 Ft

21 736 Ft

1 086 823 Ft

465 781 Ft

1 541 736 Ft

1 552 604 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 054 219 Ft

10 868 Ft

21 736 Ft

1 086 823 Ft

465 781 Ft

1 541 736 Ft

1 552 604 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

3 095 427 Ft

31 912 Ft

63 823 Ft

3 191 161 Ft

354 573 Ft

3 513 823 Ft

3 545 735 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

538 335 Ft

5 550 Ft

11 100 Ft

554 985 Ft

61 665 Ft

611 100 Ft

616 650 Ft

Összesen

5 278 843 Ft

54 421 Ft

108 842 Ft

5 442 106 Ft

1 491 157 Ft

6 878 842 Ft

6 933 263 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 (7 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1493297032.pdf (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2017-04-27 14:43:52) 7092b0e0cae669e1bb8200fe1cbdb323bb99bfc99d8c86bec8e8584fc2e10b8a
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)
alairasicimpeldany1_1493296570.pdf (Szerkesztés alatt, 537 Kb, 2017-04-27 14:36:10)
1e3141358e10e3ec2387e4017d6c87642794c3bf02a7f8e225a0a983c193265a
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1493297059.pdf (Szerkesztés alatt, 870 Kb, 2017-04-27 14:44:19) e1de08e7f7253b18f67518f993ecb581e5ef18fda7e24aa620a2354b938cfece
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat_1493296523.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-27 14:35:23) feebeb3e88cc677d97f794a4b37f7c879a0efaa6e5eca5e812e61ba7ea558aa0
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1493368328.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2017-04-28 10:32:08)
b5b2de3efe90767a37eb4426dbfe78368806a5c37f582c81516ba3a3565cca55
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_komarom_varosi_sportegyesulet_198_1493296597.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-27 14:36:37)
c3f348735136c93c9d8eac4dff73b805ef32e83132904f03ec9bf5fffa9b453a
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2.sz.nyilatkozat_1493297083.pdf (Szerkesztés alatt, 1000 Kb, 2017-04-27 14:44:43) 6f5536f5c30f483faf8e7ef87a9d3621803ee48224c5aea64974a387477f6976
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