
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kozármisleny Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  KSE

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  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  18304990-2-02

Bankszámlaszám  50400168-16076101-

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

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  7761  Város  Kozármisleny

Közterület neve  Pécsi  Közterület jellege  út

Házszám  124  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7761  Város  Kozármisleny

Közterület neve  Pécsi  Közterület jellege  út

Házszám  124  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 443 47 32  Fax  +36 30 443 47 32

Honlap  https://basketkozarmislenyse.hu/ E-mail cím  basketkozarmislenyse@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tóth József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Szakosztályvezető

Mobiltelefonszám  +36 70 549 78 89  E-mail cím  tothjozsi555.jt@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tóth József +36 70 549 78 89 tothjozsi555.jt@gmail.com

Bencze Noémi +36 30 991 65 36 noncsi@cargate.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Kozármislenyi Városi Sportcsarnok Kozármislenyi
Önkormányzat

Kozármisleny Város Non Profit
kft

18 Felk. és
versenyeztetés

Kozármislenyi Janikovszky Általános
Iskola

Kozármislenyi
Önkormányzat

Kozármisleny Város Non Profit
Kft

20 Felkészülés

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Pécsi Városi
Önkormányzat

Pécsi Sport Nonprofit Zrt 4 Felkészülés

Olaszi Általános Iskola Olaszi Önkormányzat Olaszi Önkormányzat 4 Felkészülés

Szederkényi Általános Iskola Szederkényi
Önkormányzat

Szederkényi Önkormányzat 4 Felkészülés

Újpetrei Általános Iskola Újpetrei Önkormányzat Újpetrei Önkormányzat 4 Felkészülés

Egerági Általános Iskola Egerági Önkormányzat Egerági Önkormányzat 4 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1988-10-09

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1989-10-09

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 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2,7 MFt 3 MFt 7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 12,1 MFt 15,7 MFt 41,42 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 5 MFt

Összesen 15,8 MFt 19,7 MFt 54,42 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 6,4 MFt 10,7 MFt 18 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,15 MFt 0,4 MFt 1 MFt

Anyagköltség 2 MFt 1,9 MFt 1,4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 4,5 MFt 6 MFt 10,4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2,75 MFt 0,7 MFt 21 MFt

Összesen 15,8 MFt 19,7 MFt 51,8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 14,7 MFt 18 MFt 32,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,15 MFt 0,4 MFt 1 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

11 314 199 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

12 532 795 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

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

2016/2017-es szezonban a Kozármisleny SE Kosárlabda Szakosztálya Kenguru korosztályban 2 csapattal, míg Gyermek korosztályban 1 csapattal szerepelt az
MKOSZ Országos Bajnoki Versenysorozataiban. Ezen felül déli régióban 2, több fordulós bajnokságnak vagyunk szellemi megalkotói. A Regionális Déli Bajnokság
illetve a Három Város Kupája, mely mérkőzéseken azon sportolóink is játéklehetőséget kaphattak akik idén nem szerepeltek az Országos Bajnoki Sorozatokban U-12
és U-14-es korosztályban. Ezen felkészülési tornákról a Megyei Szövetséget tájékoztattuk, mérkőzésekre hivatalos játékvezető küldést kértünk. Kenguru ’’A’’
csapatunk legmagasabb A csoportos szintig jutott, ami óriási dolog véleményünk szerint, de ’’B’’ csapatunk és Gyermek korosztályú csapatunk is szépen fejlődött! A
2017/2018-as ’’TAO’’ évben szakosztályunk 4 környező, eddig még kosárlabdázás térképén nem szereplő települést vonz be a Szövetség égisze alá. Ezen 4
általános iskolában az oktatást, képzést, felkészítést megkezdjük, versenyeztetésbe, a Szövetség vérkeringésébe bekapcsoljuk ezen térségek csapatait! Mind
szakmai, mind infrastrukturális segítséget, támogatást megadjuk, ezen projektről az iskolák vezetőivel szándéknyilatkozatot alá írtuk,melyet egyéb dokumentumok
közé csatoltam! Tervünk a versenyeztetésben az aktív csapatok kibővítése, reményeink és terveink szerint a következő szezonban 4 Kenguru, 1 Gyermek, 1 Serdülő
csapat indítását tervezzük az MKOSZ Bajnoki Rendszerében, ezen felül tovább szeretnénk folytatni a 2 Déli kupasorozatunkat, illetve saját rendezésű Pünkösd Kupa
elnevezésű tornánkat nemzetközi meghívásos tornává kívánjuk fejleszteni! Kozármisleny Város Önkormányzata munkánkat elismeri, szervezeti felépítményünket,
terveinket ismeri, terveinkkel, céljainkkal azonosul. A két szervezet közötti párbeszéd folyamatos, TAO feltöltésekkor jelentős segítséget kapunk a helyi és környező
településekhez köthető vállalkozóktól, vállalkozásoktól. A helyi Sportcsarnok és Iskola a legfontosabb képzés és mérkőzés lebonyolításra alkalmas helyszínünk,
büszkék vagyunk arra, hogy sportolóink egy minőségi 600 fő néző befogadására alkalmas magas minőségű kiépített infrastruktúrával ellátott létesítményben
játszhatják mérkőzéseiket, végezhetik felkészülésüket. Gazdálkodásunk stabil, tartozásunk, fizetési elmaradásunk nincs, elszámolásunkat legjobb tudásunk szerint
végezzük. A Kozármislenyben levő egyéb sportszakosztályok munkáját ismerjük, egymás teljesítményét kölcsönösen elismerjük! 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

2017-18.-as ’’Tao’’évben nem tervezünk ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Projekt időtartalma 2017.07.01. - 2018.06.30-ig tart. Első szakasz: 2017.07.01. - 2017.09.01-ig: ezen időszak alatt a már szakosztályunk igazolt versenyzői számára
nyári táborokat szervezünk és bonyolítunk le korosztályi bontásban, heti váltással. Ezen projekt mellett, még játékengedéllyel nem rendelkező, de már szakosztályunk
tagjai részére felzárkóztató, felkészítő táborokat tervezünk. Fent említett időszak végén bentlakásos, vegyes korcsoport részére alapozó, szezonra felkészítő
táborokat tervezünk teljes ellátással, komplett infrastruktúrával, edzői gárdával. Második szakasz: 2017.09.01. - 2017.12.31-ig: Kenguru, Gyermek és Serdülő
csapataink megkezdik az Országos Bajnokságokra a felkészülést. Ezen tevékenységgel párhuzamosan az U-9-es bajnokság résztvevői is játék és versenyengedélyt
fognak kapni az aktuális, számukra kiírt bajnokságban való részvételéhez. TAO-ban nem elszámolásra kerülő, de évek óta sikeresen működő ’’OVI Kosár’’
programunkat folytatjuk, ezen foglalkozáson a gyerekek játékos sportoláshoz, illetve mozgáshoz, mozgáskoordinációhoz, viszonylagos fegyelem és figyelem
növelésére törekszünk, az élettani sajátosságokat maximálisan szem előtt tartva. A frissen bekapcsolódott Kenguru korosztályú gyerekek felkészítését megkezdjük,
partner településeken a kosárlabda képzését elindítjuk. Szeptember és október hónapban csapataink megkezdik küzdelmeiket a korosztályos bajnokságokban, ezzel
párhuzamosan az edzésidőpontok és helyszínek egyeztetve, fixálva lesznek. Harmadik szakasz: 2018.01.01. - 2018.06.30-ig: januárban ismét több csapattal
kívánunk a Kenguru korosztály küzdelmeibe bekapcsolódni és ezen időszakban már maximális csapattal kívánunk a Szövetség versenysorozataiban részt venni.
Regionális bajnokság és Három Város Kupája nevű több fordulós felkészülési mérkőzéssorozatunkat a Szövetséggel előzetesen egyeztetve folytatni kívánjuk, illetve a
III. Kozármislenyi Pünkösd Kupa nevű tornánkat 2 naposra szeretnénk bővíteni. Több korosztályt tervezünk itt megmérettetni, és lehetőség szerint külföldi csapatokat
is szeretnénk meghívni. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Az elmúlt évek sportfejlesztési programjaink elveit, terveit, elképzeléseit mind megvalósítottuk, utunkat tovább járva az MKOSZ útmutatásait és irányelveit szem előtt
tartva! Elszámolásaink pontosak, időben, szabályoknak megfelelően történnek. ’’OVI’’ programunk rendkívül sikeres, szép számmal látogatják a foglalkozásokat,
életkori sajátosságokat szem előtt tartva a gyerekek képzését a legmagasabb tudású, legrutinosabb vezető edzőnk tartja, nevelőkkel, szülőkkel a párbeszéd
folyamatos! Ezen programunkból induló 6 sportolónk - 2 lány, 4 fiú - ez évben meghívást kapott a Kenguru korosztályú Baranya Megyei Válogatottba és Szolnokon
szerepelt is az országos megmérettetésen! A lány csapat aranyérmmel, a fiú csapat bornzéremmel térhetett haza, valamint ezen rendezvényen egy játékosunk a
torna All-Star csapatába is bekerült az edzők szavazatai alapján, ami szintén bizonyítja a Kozármislenyben folyó minőségi oktatás mivoltát. Helyi iskolával közös
’’Dobd a kosárba’’ programban résztvevő gyerekek szakosztályunk sportolói, felkészülésüket szakmai vezetőnk, edzőink végzik, rendezvényeken ők kísérik a
gyerekeket. Terveink közt szerepel a környező települések bevonása mind a Szövetségi versenysorozatokba, mind pedig egyéb programjaiba! Működésünk önálló,
mind szakmailag, mind pénzügyügyi tekintetben, vonzáskörzetünkben levő két fő bázissal rendelkező sportszervezettel (Rátgéber Akadémia, PVSK) kapcsolatunk
kiegyensúlyozott, problémamentes. Mindkét szervezetbe adtunk már kimagasló képességű sportolót a sportoló töretlen fejlődése érdekében! A Baranya Megyei
Kosárlabda Szövetséggel a párbeszéd folyamatos, asztalszemélyzet képzésre több főt delegáltunk, mind sikeresen el is végezték a tanfolyamot, közülük 5 fő aktívan
szerepet vállal a mérkőzéseken! Kiemelt fontossággal tekintünk a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség által szervezett képzéseken való részvételre, mind
vezetőink, mind a minket segítő kiegészítő személyek tekintetében. Saját csapattal vettük körül magunkat, akik a legmagasabb szinten is képviselik szakosztályunkat
asztalszemélyzet és jegyzőkönyvírás terén. Képzésünk, irányelveink alapján a Kosárlabda Szövetség útmutatásait követjük, edzőinket, vezetőnket képezzük.
Sportszakmailag igyekszünk felkészültnek, naprakésznek lenni. Kozármislenyben társadalmilag szakosztályunk rendkívül pozitív, helyi általános iskola kb. 300 fiú
tanulója közül 80 nálunk sportol. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Sportfejlesztési programunk gazdasági hatásai a helyi gazdasági régióra jelentős pozitív hatással leszn, amennyiben beadott pályázatunk pozitív elbírálásban
részesül. Működésünket további településeken is kiépítjük, taglétszámunkat növeljük, a kosárlabda sportot eddig lefedetlen területekre is, szélesebb körben
elérhetővé tesszük az iskolás gyerekek számára! A helyi és a környező települések vállalkozói jelentős részben tudnak szerepet vállalni különböző projekt elemek
megvalósulása során, kiemelten a táborokkal, felkészüléssel és versenyeztetéssel, illetve személyszállítással kapcsolatosan! Fontos, amennyiben szakmailag és
anyagi szempontokból indokolt ezen helyi cégek jelenjenek meg a szakosztályunk közvetlen környezetében. Legfőbb sportlétesítmény bérlést a helyi
sportcsarnokban, illetve az Általános Iskola tornatermében tervezzük, itt realizálódik a párhuzam a szakosztály illetve a helyi Önkormányzat között! Az MKOSZ Bajnoki
Sorozataiban szereplő csapataink minden elvárásnak megfelelők, jelenleg is NB-1-es csapat - PINKK - otthonául szolgáló létesítményben szerepelnek! Sportolóink
nagy többsége helyi lakos, szakosztályunk szakmai és erkölcsi megítélése pozitív! A reménybeli elfogadott programmal tovább tudunk haladni a megkezdett úton,
feladatainkat edzőinkkel, sportmunkatársainkkal továbbra is magas színvonalon tudjuk végezni, a kosárlabda térképére felkerültünk, célunk az utánpótlás képzése,
versenyeztetése, a szakmai munka minőségi szintjének megtartása, edzőink szakmai tudásának fejlesztése, tapasztalat cserékkel, edzésmódszerek frissítésével. A
folyamatosság hívei vagyunk, ezért szervezeti felépítményünkben a vezetőség és szakmai vezető személyében alakulásunk óta nem történt személyi változtatás,
stábunk tagjai ugyan azon személyek! Első 2 évünk sportfejlesztési programjaink segítségével, mind képzésben, mind pedig sporteszközökben, felszerelésekben,
megjelenésben, versenyeztetésben, célokban, lehetőségekben olyan előre lépés történt, ami ezen 2017/2018-es program segítségével fenntartható, fokozható!
Szakosztályunk működése a következő összetevők segítségével realizálódik: - Tagjaink által fizetett tagdíjak - Önkormányzati támogatás - Szponzori támogatás -
Sportfejlesztési program, TAO támogatás Működéssel kapcsolatos kockázati tényezők: - Taglétszám csökkenése, hozzájárulási díj csökkenése - Önkormányzati
támogatás csökkentése - Szponzori támogatás csökkentése, megszűnése - Sportfejlesztési program csökkentése
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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)

Honlapfejlesztés Honlapfejlesztés db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárállvány
mennyezetről
motorikusan
leereszthető, palánkkal

db 2 1 500 000 Ft 3 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda cipő pár 5 40 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bordásfalra akasztható
palánktartó szerkezet
palánkkal

db 6 50 000 Ft 300 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 8+1 személyes db 1 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda db 20 20 000 Ft 400 000 Ft

16 050 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Honlapfejlesztés 2017-es évben egy nemzetközi szintű honlapot sikerült - többek között az előző évi TAO pályázatunknak köszönhetően - megalkotnunk. Ezen
webes felület minőségi fenntartása, fejlesztése, bővítése újabb költségekkel jár, ezen kiadásokra fordítanánk ezt az ősszeget.

Kosárállvány
mennyezetről
motorikusan
leereszthető,
palánkkal

Az általunk használt sportcsarnokban - ami a Kozármislenyi Városi Sportcsarnok - nem rendelkezik oldalt leengedhető palánkkal. Reményeink
szerinti jelentős létszám növekedésünket követően ezen eszközök beszerzését és beüzemeltetését követően jelentősen javulnának a képzés
feltételei, minősége óriásit fejlődne, hisz a meglevő szabványos mennyezeti palánkok mellett amelyek a center pálya részei, képzésünket ezen
projekt elemmel bővítve 4 palánk használata lenne megoldott egyidejűleg! Már rövid távon is költséghatékonyabb módszer a több palánk
egyidejű használata mint újabb sportolásra alkalmas terem bérlése és szakember fizetése.

Kosárlabda cipő Kosárlabda edzők, sportmunkatársak, sportoktatók részére kívánjuk ezen tárgyi eszközt beszerezni,Benchmark szerint.

Bordásfalra
akasztható
palánktartó
szerkezet
palánkkal

Bázis iskoláinkban más lehetőség nincs a palánk problémák megoldására,több intézmény nem rendelkezik jelenleg ilyen
eszközzel.Beszerzése indokolt

Busz 8+1
személyes

Szakosztályunk semmilyen szállító eszközzel nem rendelkezik,de képzésünk több környező településen is folyik.Ezen távok 10-15 kilóméteres
körzeten belül vannak,személyszállító céggel szerződni gazdaságtalan,helyközi menet rendszerinti busz járat nincs.Óriási segítség lenne egy
ilyen jármű,logisztikai és utánpótlás képzés feladatait maximálisan biztosítaná hosszú évekre.

Kosárlabda U-14, és U-16.-os korosztályunk ezen az évben csatlakozik az országos versenysorozatba,valamint U-11.-es versenyeztetett korosztályunk
létszáma jelentős növekedik. Labdákat vásárolnunk a képzéshez szükségszerű,korábbi beszerzéseink,kopnak,fogynak,sérülnek valamint 7.-es
labdákkal nem is rendelkezünk...(U-16 csapathoz)

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)

11 201 057 Ft 113 142 Ft 0 Ft 11 314 199 Ft 4 848 943 Ft 16 050 000 Ft 16 163 142 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

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
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 15 15 1 Megyei

U11 48 20 4 Országos

U12 14 10 1 Országos

U14 15 5 1 Országos

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 92 50 7
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

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 1 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 500 000 Ft

Nevezési költségek 500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 400 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 900 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 000 000 Ft

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

Összesen 13 800 000 Ft

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

Aljogcím
megnevezése

Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

Utánpótlás korosztályunk taglétszáma jelentősen növekedik, az országos bajnokságokban újabb csapatok indítását tervezzük, mind eszközök
mind pedig felszerelések terén szükséges és véleményem szerint indokolt az újabb termékek beszerzése.

Személyszállítási
költségek

Jelenlegi 3 utánpótlás korosztályú csapatunkkal szemben a következő szezonban 7 csapat indítását tervezzük az Országos Bajnokságokban.
Ezen növekedés arányos a megnövekedett utazási költségekkel, ezért tettük indokolttá ezen költség emelését az elmúlt évben megítélt
támogatással szemben.

Nevezési
költségek

Versenyeztetést kizárólag utánpótlás korosztályú csapatokkal tervezzük, a Szövetségi Bajnokságok, illetve a meghívásos tornák nevezési
díjainak számai alapján kalkulált ezen összeg.

Rendezési,
felkészítési,
képzési
költségek

Hagyományteremtő jelleggel 2 saját rendezésű tornánk van - Mikulás Kupa és Pünkösd Kupa - így ezen tornáinkat szeretnénk kibővíteni más
régiókból érkező, nemzetközi mezőnnyé fejlődő tornává! Több napos, rangos, nagy média figyelmet kapó eseményben gondolkodunk,
Kozármisleny Város Önkormányzatának erkölcsi támogatásával!Kenguru,Gyermek,Serdülő és Kadet korosztály országos küzdelmeit
szeretnénk minél több alkalommal helyi Sportcsarnokunkban rendezni!

Verseny- és
játékengedélyek
kiállításának
költségei

Frissen indítandó csapataink játékosai, akik eddig még játék- és versenyengedéllyel nem rendelkeznek, a Szövetség felé fizetendő tervezett
költségei szerepelnek ezen tételben.

Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti
díja

A Kozármisleny Városi Sportcsarnok és a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola mellett szükséges a megnövekedett csapat- és
játékoslétszám miatt plusz felkészülésre alkalmas termet bérelnünk, mind amellett, hogy a jelenleg is bérlés alatt álló létesítményekben is
több edzés, felkészülés és mérkőzés időpontra lesz szükségünk. Sajnos már jelezték az üzemeltetők, hogy a bérleti díjak növekedni fognak,
ezen indokok alapján kérjük az igényelt összeg elfogadását, megítélését. Továbbá szakosztályunk bővüléséhez a környező települések
iskolai tornatermére is szükségünk lesz bérlés formájában.Sajnos a bérleti díjak ismét emelkednek..
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés
költsége

Növekvő csapataink és versenyeztetett sportolók étkezési, versenyeztetési költségei növekednek, mely már emeli ezen
aljogcím indokolt emelését. Ezen felül a már tradicionálisnak mondható nyári felkészítő táborok számát szeretnénk emelni,
bővíteni, lehetőség szerint a kiemelt csapataink számára bentlakásos jelleggel. Komoly felkészülés lehetősége miatt akár
indokolt esetben nemzetközivé tenni.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai

Ezen jogcímen belüli ráfordításokat a Kosárlabda Szövetség által meghatározott 2017-18.-as Benchmark szabályozása
alapján kívánjuk felhasználni és későbbiek során elszámolni. Ezen pályázatomban benyújtott kérelmemet gondos egyeztetés
előzte meg,könyvelőkkel az érvényben levő törvényi szabályozások és fizetendő terhek figyelembe vételével!

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)

12 407 467 Ft 125 328 Ft 0 Ft 12 532 795 Ft 1 392 533 Ft 13 800 000 Ft 13 925 328 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

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

0 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

Indoklás

A 2017/2018-as szezonban kizárólag utánpótlás korosztályban kívánunk csapatokat versenyeztetni illetve elszámolni. A 2016/2017-és szezonból fel nem használt
összegeket szeretnénk hosszabítás útján realizálni és elkölteni ezen versenyévben, külön versenyeztetés jogcímre nem adunk be kérelmet. 

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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Kozármisleny, 2017. 10. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tóth József (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: Kozármisleny, 2017. 10. 02. Tóth József 
Szakosztályvezető 

Kozármisleny Sportegyesület
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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 Tóth József (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kozármisleny Sportegyesület (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kozármisleny 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: ..........

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet 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: Kozármisleny, 2017. 10. 02.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
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érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Tóth József (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.

Kozármisleny, 2017. 10. 02.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

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.

Kelt: Kozármisleny, 2017. 10. 02. Tóth József 
Szakosztályvezető 

Kozármisleny 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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-09-21 13:28:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-18 12:52:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-18 12:54:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 18:47:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-09-21 13:30:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-09-21 13:33:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-09-21 13:35:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 18:57:01

Mellékletek

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

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

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

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Kelt: Kozármisleny, 2017. 10. 02.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő - 5 11 120%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő - 2 5 150%

Edzőtáborok száma db - 2 5 150%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db . 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 - 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0 0%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 0 4 0%

U15 fő 0 10 15 50%

Egyéb indikátorok

U 9 fő Térségi iskolák miatti
bővülés

15 30 100%

U11 fő Térségi iskolák miatti
bővülés!

30 68 127%

U14 fő - 15 20 33%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 11 201 057 Ft 113 142 Ft 0 Ft 11 314 199 Ft 4 848 943 Ft 16 050 000 Ft 16 163 142 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

11 201 057 Ft 113 142 Ft 0 Ft 11 314 199 Ft 4 848 943 Ft 16 050 000 Ft 16 163 142 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

12 407 467 Ft 125 328 Ft 0 Ft 12 532 795 Ft 1 392 533 Ft 13 800 000 Ft 13 925 328 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 23 608 525 Ft 238 470 Ft 0 Ft 23 846 995 Ft 6 241 475 Ft 29 850 000 Ft 30 088 470 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (24 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1493311588.pdf (Szerkesztés alatt, 439 Kb, 2017-04-27 18:46:28) 0b70c08fe9bf13ed240fbca6698cafe50109d890dd429477525e97340dc81f2c

afanyilatkozat_1505993449.pdf (Kér. kieg. szerk., 362 Kb, 2017-09-21 13:30:49) 3add0b00703185e842055d925c2ba5f27a0a66459f69eda57618f4abbb7dd296

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)

kovacstamas_alairasi_cimpeldany_1492512772.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2017-04-18 12:52:52)
f7d29f2cbea00c7d95c0a4b8e8b383d85e6051403d4bd1b12d39ddba7629c054

Egyéb dokumentumok

egyuttmukodesimegallapodas_1493383595.pdf (Szerkesztés alatt, 549 Kb, 2017-04-28 14:46:35)
5fad2a2fa030bf6918961317fc2eb4db4abdbd7ed6f8aff7a91e572419ec46b8

arajanlat_handy_ksekezilabda_1493383606.pdf (Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2017-04-28 14:46:46)
42c4d8708fc34e1d1e8d76ef040891c48bb3a2dde6f8bd3e6d8e3d9eaf37dfa8

arajanlat_handy_ksekosarlabda_1493383615.pdf (Szerkesztés alatt, 282 Kb, 2017-04-28 14:46:55)
9b9f8568a5b341cf55e88ea87b9367431a812a31645f04af0319185de9a0660d

arajanlat_handy_pinkk_1493383624.pdf (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2017-04-28 14:47:04)
21757fd1d784be88913f36edf2142ede4066dd717ef7177d6b2a628e3c7b80de

gymi._1493383636.jpg (Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2017-04-28 14:47:16) ef149f09aee0a8fce776105ed9e381af4de88d2368a67d87294e46eaa8fa2554

gymii_1493383647.jpg (Szerkesztés alatt, 413 Kb, 2017-04-28 14:47:27) 956713dc6309f164c8b21ec8f940f888887a410bdfdfbbd9f4d3bcfc915d142f

gymiii_1493383686.jpg (Szerkesztés alatt, 430 Kb, 2017-04-28 14:48:06) b17db8f5bc1d9a53cc4b949f201d6e04092add45f463edece4005679264eb80d

gymiv_1493383692.jpg (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2017-04-28 14:48:12) da3c3e18afdd615f498b7120d9cd1e42f31bb5b443cca4070b7f7c9f596aaee9

gymtervv_1493383723.jpg (Szerkesztés alatt, 154 Kb, 2017-04-28 14:48:43) db12965fbed0cfe6d0da34adcf8f52d1b419a0c3912d97e4b4ce44338f5d2361

egeragaltalanosiskolaszandeknyil_1493398592.jpg (Szerkesztés alatt, 503 Kb, 2017-04-28 18:56:32)
7a7a560e9ed71f13db4ab4464671543fac694eb23bb97ed27662ce46e857d4ac

olaszaltalanosiskolaszandeknyila_1493398603.jpg (Szerkesztés alatt, 616 Kb, 2017-04-28 18:56:43)
f715528568728668830d0f464cd1ce9036570d40ccdf974afb21713586525191

ujpertealtalanosiskolaszandeknyi_1493398621.pdf (Szerkesztés alatt, 852 Kb, 2017-04-28 18:57:01)
7576117f9da9123f6effd63d67952029c983bcc47acb3036854d279e4097f651

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1493311616.pdf (Szerkesztés alatt, 764 Kb, 2017-04-27 18:46:56) 56a94d8854e3ba8c3608f2c0c3c66b7dbc3a02ca62edf54d781f494114fc7853

emminyilatkozat_1505993586.pdf (Kér. kieg. szerk., 573 Kb, 2017-09-21 13:33:06)
acec53897b0b66be0a37b6a18ac09afd0b87259dc19988c187b784b36d72da41

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

cegkivonat_201704_1492512727.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-18 12:52:07)
777f5b538eb48d0a3a6fd09af90d5633a3e5ca8aaee302882697060b80a23be1

ccf20170921_1505993265.pdf (Kér. kieg. szerk., 690 Kb, 2017-09-21 13:27:45) 407515676101e3ce355e3cb1c0eb0333d293d2253bc8e0e68d4a163ef466e8fd

ccf20170921_0001_1505993283.pdf (Kér. kieg. szerk., 466 Kb, 2017-09-21 13:28:03)
db49b486b52d7f91f72cc300018efb3c277ca89a1b530b791f6f416ef861569b

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

kozigdijutalas_20170427_1493311634.jpg (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2017-04-27 18:47:14)
8722444db63043aa44f6a5d27ff6d34fc27cb083b551d0284029e65e836d5cb3

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

kozarmislenyse_koztartozasmentes_2_1492512886.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2017-04-18 12:54:46)
b9558043fbddbf49e0b1752577eadd3a84816fa14bc54de55212157889feb5b1

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1493311654.pdf (Szerkesztés alatt, 828 Kb, 2017-04-27 18:47:34) bb4637ec520f7635e4f19405eda182628ede7b63f3d8c193c2bcbab427c05e58

2.-esszamunyilatkozat_1505993756.pdf (Kér. kieg. szerk., 999 Kb, 2017-09-21 13:35:56)
473cbf1fd6c0aa69e939a6efb70396de2b74989f145da4e25aeec24297aac768
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