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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Veszprém Kosárlabda Kft

A kérelmező szervezet rövidített neve

Veszprém Kosárlabda Kft

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Hivatásos sportszervezet
Alkalmaz hivatásos sportolót?

Igen

Gazdálkodási formakód

113

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

24930932-2-19

Bankszámlaszám

73200206-16043424-

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

8200

Város

Veszprém

Közterület neve

Füredi

Közterület jellege

utca

Házszám

12

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8200

Város

Veszprém

Közterület neve

Füredi

Közterület jellege

utca

Házszám

12

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 394 26 66

Fax

+36 70 394 26 63

Honlap

www.veszpremkosar.hu

E-mail cím

info@veszpremkosar.hu

E-mail cím

namenyi.miklos@veszpremkosar.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Naményi Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 70 394 26 63
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Németi Schmutz Márta

Mobiltelefonszám
+36 20 395 03 69

E-mail cím
schmutz.marta@veszpremkosar.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Vetési Albert Gimnázium

VMJV Ökormányzat

Veszprémi Tankerületi Központ

16

Felk. és versenyeztetés

Rózsa Úti Ált. Isk.

VMJV Ökormányzat

Veszprémi Tankerületi Központ

6

Felkészülés

Szilágyi E. Ált. Isk.

Veszprémi Érsekség

Veszprémi Érsekség

12

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2014-04-09
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2014-04-09

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

15 MFt

15 MFt

18 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

6,7 MFt

25,2 MFt

28 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

45,3 MFt

49,7 MFt

160,6 MFt

Egyéb támogatás

1,3 MFt

5,9 MFt

12 MFt

Összesen

68,3 MFt

95,8 MFt

218,6 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

27,1 MFt

47,4 MFt

91 MFt

Működési költségek (rezsi)

5 MFt

1 MFt

2 MFt

Anyagköltség

2,2 MFt

4,9 MFt

6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

14,1 MFt

32,5 MFt

26 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

3,5 MFt

90 MFt

Összesen

49,4 MFt

89,3 MFt

215 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

28 MFt

34,8 MFt

67 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,5 MFt

1 MFt

2 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

8 339 464 Ft

166 789 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

68 981 781 Ft

1 379 636 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

62 343 268 Ft

1 246 865 Ft

Nettó

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Nettó

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A 2016/17-es évben tovább erősödött az utánpótlásunk. 6 csapatunk versenyez az országos szövetségi bajnokságban (U11, U12, U14, U16, U18, U20). U9-es
korosztályunkban 30, valamint előkészítő csoportokban, három általános iskolában szintén 30 gyerek sportol. Ovikosár címen két csoportot indítottunk, összesen 25en kosárlabdáznak. 12 edző dolgozik a klubban, a gyermekekkel 11 - egy szakmai vezető és vezetőedző, 10 edző, egy erőnléti edző -, illetve egy vezetőedző a
felnőtt csapattal. A 2015/16-ös évadban a Vetési Gimnázium terméhez tartozó öltözők, lelátó, pálya minősége javításra, átépítésre szorult. Az öltözők felújítása 2016
őszére megvalósult, melynek köszönhetően egy teljesen új, 400m2 alapterületű öltözőkomplexum épült. Az utánpótlás csapataink számára egy új 18 személyes és
egy 9 személyes buszt beszerezni. Utánpótlás csapataink az elmúlt évadhoz képest, a tudatos szakmai munkának köszönhetően eredményesebben szerepelnek. Az
eredményeken kívül bűszkék vagyunk arra, hogy ennek a tudatosságnak köszönhetően évről-évre nő a kosárlabdázók száma, már a legkisebbeknek is megfelelő
számú edzéslehetőséget és minden korosztály számára a megfelelő felkészültségű edzőt tudjuk biztosítani. A felnőtt csapatunk kiemelkedő teljesítménye idén
reményt adhat arra, hogy kiharcoljuk a legmagasabb osztályba való feljutást. Sikeres szereplés esetén célunk az A csoportban való indulás. Jelen sportfejlesztési
programunkat ennek figyelembevételével állítottuk össze.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
nem releváns

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunkban az utánpótlás nevelésben a következő célokat tartjuk szem előtt: 1. A 2017/18-as évadban az első és legfontosabb feladatunk az
akadémiai minősítésre való felkészülés, melyet az MKOSZ által kiadott kritériumrendszer szerint végzünk. Ez a jelen prugramunkban már megjelenik. 2. Az akadémiai
követelményeknek megfelelő végzettségű, főállású utánpótlás szakmai vezetőt alkalmazunk annak érdekében, hogy felkészülésünk a minősítésre mind
adminisztratív, mind gyakorlati oldalon a leginkább sikeres legyen. 3. Az akadémiai követelményeknek megfelelő végzettségű erőnléti edzőket, gyógytornászt és
vezető orvost foglalkoztatunk. Az U20-as és felnőtt csapatunknál a következő koncepció alapján dolgozunk: - A Pannon Egyetem Sport Intézetével kötött
együttműködés alapján célunk a minél több tanulni és magas szinten sportolni vágyó kosárlabdázó Veszprémbe igazolása, illetve megtartása. Az együttműködés
keretében egy úgynevezett Sport és Tanulás programba tudjuk sportolóinkat beilleszteni, melynek köszönhetően sportösztöndíjas rendszerben, akár egyéni képzési
rend alapján tanulhatnak kosarasaink. - A felnőtt csapatunk A csoportba jutása megköveteli a hivatásos sportszervezeti működést, melyre felkészültünk, azonban ez
az eddigi évek törekvéseit, miszerint az utánpótlásunkból minél több tehetséges játékost építsünk a felnőtt csapatba, illetve az egyetem vonzó lehetőségeit
kihasználva fiatal magyar játékosokat csábítsunk Veszprémbe nem zárja ki. jelenleg 5 saját nevelésű játékosunk is komoly támasza a felnőtt csapatunknak. - A
csapataink fejlesztését abban látjuk, hogy magas szintű, a mai kornak megfelelő edzésmódszerekkel készítjük fel a játékosainkat, valamint a sérülések utáni
rehabilitációt saját szakemberrel és eszközzel végezzük.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési program társadalmi hatása közül ki kell emelni az egészséges életmódra való nevelés fontosságát, amely a társadalom számára nagyon fontos
egészségmegőrző és preventív hatással bír. Már kis korban rá kell szoktatni a gyermekeket a rendszeres mozgásra, valamint a közösséghez való alkalmazkodásra, a
sport szeretetére, a sportszerű életmód kialakítására. A közösségtudat kialakítása nagyon fontos lokális, regionális és nemzeti szinten is. Az egészséges testi és
lelkületű emberek pozitív hatással vannak minden társadalmi folyamatra. A legnépszerűbb sportágak, köztük a kosárlabda népszerűsítése a gyermekek között,
hatással van a családok gondolkodására is, és ezáltal az idősebb korosztály sporthoz való viszonyulása, aktív szerepe fejlődik. Gazdasági hatásai nagyon pozitívan
alakulhatnak rövid-, közép, - és hosszútávon is. A jelenlegi gazdaságunk óriási problémája az egészségügyi finanszírozás, ami hosszútávon jelentős mértékben
javulhat. A sporthoz kapcsolódó gazdaságélénkítő tevékenységek, például utazások, szállások, sporteszköz vásárlások összegének ugrásszerű emelkedése, azok
adótartalma visszakerül az államkasszába. A teremhasználati alkalmak számának megemelkedése pedig jótékonyan hat a sportlétesítmények fejlesztésére,
működésének biztonságosabbá tételére. A támogató gazdasági társaságok pénzügyileg és társadalmilag is előnyökhöz juthatnak ezáltal, hiszen az állam az átadott
összegen felül adókedvezményekhez juttatja ezen cégeket, és a sport támogatása által társadalmi megítélésük is jelentősen növekedhet. Az egyesületünknél sportoló
gyermekek az országos kosárlabda utánpótlás bázisát jelentik, amelynek a térség szempontjából vett társadalmi jelentősége egyértelmű. Az utánpótláskorú
gyermekek sportolásra való buzdításával egyesületünk is hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez, és a helyi közösség
összetartásában mint kohéziós erő is jelentős szerepet tölt be. A kosárlabdában, mint csapatsportban az utánpótlásnevelés alatt nagyon sok olyan gyermek is részt
vesz, akiből soha nem lesz verseny, vagy élsportoló. Azonban a sport, ezen belül is a kosárlabda szeretetét egész eleten át képviselni, értékelni fogja, melyet jó
példaként tovább ad utódainak. Ez a szeretet a sport támogatására - anyagi, erkölcsi - buzdítja őt az élete során. Számottevő kockázattal nem kell számolni.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Vezetőedző

Középfokú

EKHO1

160

12

240 000 Ft

48 000 Ft

3 456 000 Ft

Ügyvezető

Felsőfokú

EKHO1

160

12

670 000 Ft

138 462 Ft

9 701 544 Ft

Orvos

Felsőfokú

EKHO2

40

10

95 000 Ft

19 000 Ft

1 140 000 Ft

Pénzügyi asszisztens

Felsőfokú

EKHO1

10

12

30 000 Ft

6 000 Ft

432 000 Ft

Gyógytornász

Felsőfokú

EKHO2

10

12

118 000 Ft

23 600 Ft

1 699 200 Ft

380

58

1 153 000 Ft

235 062 Ft

16 428 744 Ft

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

Indoklás

Vezetőedző

NB I/B vezetőedzői feladatok - felkészítés, versenyeztetés - ellátása, játékosmegfigyelés.

Ügyvezető

A gazdasági társaság képviselete, pénzügyi vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása, ügyvitel kezelése. Támogatások, szponzorációk
megszerzése, feladatok delegálása ellenőrzése.

Orvos

A klub orvosi tevékenységének ellátása.

Pénzügyi
asszisztens

A TAO támogatás elszámolásának adminisztratív előkészítése.

Gyógytornász

Az utánpótlás korú játékosoknál a szükséges gyógypedagógia feladatok, illetve a sérülést szenvedett játékosok megfelelő szintű
rehabilitációjának ellátása.

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)

8 089 280 Ft

83 395 Ft

166 789 Ft

8 339 464 Ft

8 339 464 Ft

16 595 533 Ft

16 678 928 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 adogató
gép

db

1

4 566 929 Ft

4 566 929 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

LED fal

négyzetm.

49

820 082 Ft

40 184 018 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Mobil lelátó

db

2

25 862 500 Ft

51 725 000 Ft

96 475 947 Ft

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

Indoklás

Kosárlabda adogató gép

Az egyéni képzés minőségi fejlesztéséhez szükséges eszköz.

LED fal

Marketingeszköz korszerűsítése, mely nagyobb támogatói létszámot vonz.

Mobil lelátó

Az esetleges NB I/A-s szereplés megköveteli a nagyobb nézőszámot.

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)

66 912 327 Ft

689 818 Ft

1 379 636 Ft

68 981 781 Ft
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Önrész (Ft)
29 563 620 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

97 855 583 Ft

98 545 401 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

50

25

1

Országos

U11

20

0

2

Országos

U12

30

0

2

Országos

U14

28

0

2

Országos

U16

13

0

1

Országos

U18

12

0

1

Országos

U20

12

0

1

Országos

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

165

25

10
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Táplálék kiegészítő

Megnevezés

Táplálék kiegészítő

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

doboz

10

Egységár

10 000 Ft

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)
100 000 Ft

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

Indoklás
Megfelelő erőnlét és fejlődés biztosítása az utánpótlás korú játékosok részére.

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

100 000 Ft

Személyszállítási költségek

3 000 000 Ft

Nevezési költségek

600 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

2 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

10 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

49 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

67 400 000 Ft

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

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Az utánpótlás csapatok versenyeztetéséhez, felkészítéséhez szükséges eszközök, felszerelések.
Tervezés és elszámolás az MKOSZ benchmark táblázat alapján.

Személyszállítási költségek

Az utánpótlás csapatok versenyeztetéséhez, felkészítéséhez szükséges személyszállítási
költség. Tervezés és elszámolás az MKOSZ benchmark táblázat alapján.

Nevezési költségek

Az utánpótlás tornák részvételi díjának költsége.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Az utánpótlás tornák rendezése során keletkező költségek.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Új, a legalsó korosztályba érkező játékosok leigazolásának költsége.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Az utánpótlás csapatok versenyeztetéséhez, felkészítéséhez szükséges sportpálya bérlésének
költsége. Tervezés és elszámolás az MKOSZ benchmark táblázat alapján.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Az utánpótlás csapatok felkészítéséhez szükséges táboroztatás költsége. Tervezés és
elszámolás az MKOSZ benchmark táblázat alapján.

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

Edzők, sportszakemberek béreinek és azok járulékainak költsége.

2017-08-24 11:12
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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)

60 472 970 Ft

623 433 Ft

1 246 865 Ft

62 343 268 Ft

6 927 030 Ft

68 646 865 Ft

69 270 298 Ft

2017-08-24 11:12
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

0 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

166 789 Ft

166 789 Ft

83 395 Ft

250 184 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 379 636 Ft

1 379 636 Ft

689 818 Ft

2 069 454 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 246 865 Ft

1 246 865 Ft

623 433 Ft

1 870 298 Ft

Összesen

2 793 290 Ft

4 189 935 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program elkészítése, nyilvántartása, elszámolása, a program végrehajtásának segítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése, nyilvántartása, elszámolása, a program végrehajtásának segítése.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program elkészítése, nyilvántartása, elszámolása, a program végrehajtásának segítése.

2017-08-24 11:12

15 / 26

be/SFP-09213/2017/MKOSZ
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: Veszprém, 2017. 08. 24.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Naményi Miklós (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: Veszprém, 2017. 08. 24.
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Veszprém Kosárlabda Kft
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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 Naményi Miklós (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Veszprém Kosárlabda Kft (kedvezményezett
neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Veszprém Kosárlabda Kft (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: önkormányzati

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: önkormányzati

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: Veszprém, 2017. 08. 24.

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

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
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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 Naményi Miklós (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Veszprém, 2017. 08. 24.

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

Jogcím

Bruttó*

Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával
– tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,
valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Veszprém, 2017. 08. 24.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

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

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

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

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

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

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2015

14 172 500 Ft

HUF

VMJV Önkormányzat

6 407 500 Ft

2016

14 172 500 Ft

HUF

VMJV Önkormányzat

6 407 500 Ft

2017

14 172 500 Ft

HUF

VMJV Önkormányzat

6 407 500 Ft

42 517 500 Ft

19 222 500 Ft

Kelt: Veszprém, 2017. 08. 24.
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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:
2017-04-20 08:57:39
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:
2017-04-12 16:42:52
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:
2017-04-12 16:44:10
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 21:25:56
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-12 16:42:00
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-29 15:25:25

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-12 16:42:13

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-05-29 15:36:23
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-05-30 08:18:34

DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Kelt: Veszprém, 2017. 08. 24.
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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

15

20

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

8

12

50%

Edzőtáborok száma

db

2

3

50%

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

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

U18

fő

U17

fő

U16

fő

U15

fő

0%
16

18

13%
0%

20

16

-20%
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

8 089 280 Ft

83 395 Ft

166 789 Ft

8 339 464 Ft

8 339 464 Ft

16 595 533 Ft

16 678 928 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

66 912 327 Ft

689 818 Ft

1 379 636 Ft

68 981 781 Ft

29 563 620 Ft

97 855 583 Ft

98 545 401 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

66 912 327 Ft

689 818 Ft

1 379 636 Ft

68 981 781 Ft

29 563 620 Ft

97 855 583 Ft

98 545 401 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

60 472 970 Ft

623 433 Ft

1 246 865 Ft

62 343 268 Ft

6 927 030 Ft

68 646 865 Ft

69 270 298 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

135 474 577 Ft

1 396 645 Ft

2 793 290 Ft

139 664 512 Ft

44 830 114 Ft

183 097 981
Ft

184 494 626 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-08-24 11:12

Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (17 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_signed_1492008120.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-12 16:42:00)
05e21821efbb7fa57dd12710f8092858e1960e81bcf1a69d9e6b4deef00e560a
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)
alairas-minta_1492008172.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-04-12 16:42:52) de9a42a0ceadb84bb771c7fabd4f07aa90cb9eac01bb8a3981a44d76716ac0c6
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
deminimisnyilatkozat_signed_1492008124.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-12 16:42:04)
9dbedc8a58b2bf0911ca274889020c1c8f76018101a132fff5c2b335d69d5d74
deminimis_nyilatkozat_2signed_1496064329.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-05-29 15:25:29)
6b5ce906a11a1eab39bf8215a78f2179eb86dc6fd4a3cd34e0fc4ea42a41558f
nyilatkozat_hivatasos_deminimis_eg_1496064353.pdf (Kér. kieg. szerk., 238 Kb, 2017-05-29 15:25:53)
557625f49537dad0ea17a00da4e9cbf5ec095d0e530a7cc7ee730de5418c6b4f
tarsasagiszerzodes_1496125114.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-05-30 08:18:34) 120d9ab7cd1f00db3ee89d2322efc1a2d8c3178fb0f7399f2000ac1c60caf56b
Egyéb dokumentumok
veszprem_kosar_ledfal_03.23_1493755_1496064983.pdf (Kér. kieg. szerk., 94 Kb, 2017-05-29 15:36:23)
a083dfa24aafa619bb4db24e111c19186649f3d43bfb5c80fad254a5231dd176
hoya-veszpremkiuritesellenorzese_1493753490.pdf (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2017-05-02 21:31:30)
d81c512ecccb7b6a728aae9fc7d48877deabd2fe4dc954460244b0292829e9cc
kiuritesveszpremvetesigimnazium_1493755524.pdf (Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2017-05-02 22:05:24)
c5558ecaf87046fd3f9a2489ff28af7a038f80392125f86cd4d3b4514f000976
veszprem_kosar_perimeter_03.23_1493755776.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2017-05-02 22:09:36)
a083dfa24aafa619bb4db24e111c19186649f3d43bfb5c80fad254a5231dd176
lelatoajanlat_veszprem_kosarlabdac_1493756248.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 22:17:28)
972f6f85a17ff6ae900230a513a330db0f8d141902d7ee13c01e7adb32e9c90a
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_signed_1492008128.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-12 16:42:08)
0316edaa8cd67b90f998d4131385377c8aad40ed8b7e3845c4becaa57d4a9310
emmi_nyilatkozat_2signed_1496064325.pdf (Kér. kieg. szerk., 3 Mb, 2017-05-29 15:25:25)
20be2419c84bbe5c5e6b04efe465044b1435de83bfa955d23388fbda607fd1e9
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat_20170419_1492671459.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2017-04-20 08:57:39)
2d9e28d321c88ef6309f90da2bc45e349fc1d4ad7f7b380a1c3412cb9d1bb946
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
tao_17_18igazgatasidij_1493753156.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2017-05-02 21:25:56)
80defdcab6ea14efa0775c22b9fdfe037df0033e04caad998363726192e7e1cd
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koma_201704_1492008250.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2017-04-12 16:44:10) ab9af674427ba8a12b853093c18aa1f71931feda84c90fbd9a7a14515b0695e3
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_signed_1492008133.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-12 16:42:13)
db8de39128343bec8b878a311eb59c1f0e5ed8dedcc4dfa5c8e20d1ac7d75a3b
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