
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Kecskeméti Junior Sport Nonprofit 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:

Amatőr sportszervezet 

MKOSZ versenyrendszerében indul-e?  Nem releváns

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  113

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  26338958-2-03

Bankszámlaszám  12076903-00143519-01500007

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás kiegészítő sportfejlesztési támogatás, önkormányzati támogatás, tagdíj

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás kiegészítő sportfejlesztési támogatás, tagdíj

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

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6000  Város  Kecskemét

Közterület neve  Izsáki  Közterület jellege  út

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6000  Város  Kecskemét

Közterület neve  Izsáki  Közterület jellege  út

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 76 500 320  Fax  0

Honlap  www.juniorsportkft.hu  E-mail cím  info@juniorsportkft.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Ivkovicné Béres Tímea

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám  +36 20 410 69 69  E-mail cím  timea.ivkovicne@juniorsportkft.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Ivkovicné Béres Tímea +36 20 410 69 69 timea.ivkovicne@juniorsportkft.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Bolyai János Gimnázium Kecskemét MJV Kecskeméti Tankerületi
Központ

1,5 Felk. és
versenyeztetés

Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola Kecskemét MJV Kecskeméti Tankerületi
Központ

12 Felk. és
versenyeztetés

Neumann János Egyetem - Kertészeti Főiskolai Kar
tornaterme

Magyar Állam Neumann János Egyetem 7,5 Felk. és
versenyeztetés

Széchenyivárosi Arany János Ált.Iskola Móra Ferenc
Ált.Iskolá

Kecskemét MJV Kecskeméti Tankerületi
Központ

6 Felk. és
versenyeztetés

Kecskeméti Corvin Mátyás Ált.Iskola Hunyadi János
Ált.Iskolá

Kecskemét MJV Kecskeméti Tankerületi
Központ

3 Felk. és
versenyeztetés

Kecskeméti Corvin Mátyás Ált.Iskola Mathiász János
Ált.Iskoláj

Kecskemét MJV Kecskeméti Tankerületi
Központ

6 Felk. és
versenyeztetés

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kecskemét MJV Kecskeméti Tankerületi
Központ

9 Felk. és
versenyeztetés

Mercedes-Benz Sport Akadémia Kecskemét MJV Hírös Sport Nonprofit Kft. 75 Felk. és
versenyeztetés

Messzi István Sportcsarnok Kecskemét MJV Hírös Sport Nonprofit Kft. 3 Felk. és
versenyeztetés

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Kecskemét MJV Kecskeméti Tankerületi
Központ

3 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2018-06-22

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2018-07-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Hírös Sport Nonprofit Kft

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  2008-08-11
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2017 2018 2019

Önkormányzati támogatás 0 MFt 50 MFt 97 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 42 MFt 94 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 258 MFt 397 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 7 MFt 15 MFt

Összesen 0 MFt 357 MFt 603 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2017 2018 2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 186 MFt 310 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 32 MFt 50 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 115 MFt 210 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 17 MFt 32 MFt

Összesen 0 MFt 350 MFt 602 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2017 2018 2019

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 335 MFt 388 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 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 12 594 453 Ft 251 889 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 373 131 Ft 87 463 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

170 258 552 Ft 3 405 171 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 2019/20-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A TAO támogatásnak és az akadémiai minősítés elérésének köszönhetően ùj alapokra került az utánpòtlás nevelés, megùjulò létesítmények,fejlődő szakmai feltételek
és körülmények között, stabil stratégia mentén folyhat a munka. A Kecskeméti Kosárlabda Akadémia magában foglalja a fiú és lány utánpótlás korosztályokat.
Megalakulását követően névadó szponzorként lépett be az életünkbe a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Ez gazdaságilag nagy lépés jelent. Szakmai
szempontbòl 3 fő írányt tartunk szem előtt: 1.a kosárlabda sportág népszerűsítése,a tömegesítés,az egészséges életmòdra nevelés 2.versenysport,Elit
csoport,elit/egyéni képzés-Játékos nevelés a felnőtt bajnokság,a vàlogatott részére 3.a város sportlétestményeinek fejlesztése, hogy a mindennapi sportolás
egészséget és minőséget jelentő mozgás lehessen. A szakmai elvek egységesítésére törekszünk a technikai alapoktól egészen a fizikális és taktikai felkészítésen,
egyéni képzéseken keresztül. Az edzőink létszámát megnöveltük a koncentráltabb, alaposabb munka érdekében. Igazolt sportolóink száma 549 fő, a
versenyrendszerben szereplő csapataink száma 36. 

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

Ingatlan beruházásra nem pályázunk. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Ingatlan beruházásra nem pályázunk. 

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 akadémiai akkreditációs kritériumoknak megfelelően integràltuk a női-férfi szakágat.Együtt működünk a 2 felnőtt csapattal. Építjük az Akadémiát minőséget
képviselve. A gondoskodunk edzőink továbbképzéséről.Edzőtovábbképzéseket tartunk szakmai mentorunk és tapasztalt szakemberek felkérésével,bemutatò
edzésekkel.Mind a továbbképzéseket,mind az edzők szakmai és pedagógiai nevelő munkáját korcsoport specifikusra tervezzük.Így a gyerekek mindig koruknak
megfelelő képzésben rèszesülhetnek.A szakmai irányelvek meghatározása a Mentorunk/külföldi képz és vezetőedzőink feladata.Ezt követve egységes elvek
alapján,egymásra épülve folyik a munka az Akadémiában. Az edzőink létszámát növeltük,hogy több figyelem és idő jusson a tehetségekre. A Kosárpalánta programba
bekapcsolódtunk, az iskolai oktatásba beépìtve,szakosodott testnevelők kezei alatt sajátítják el a gyerekek az alapokat. Együttműködést kötöttünk sportirányultságú
általános iskolai osztály indítására a Neumann János Egyetemmel és a sporttagozatos gimnáziummal illetve az egyetemi képzésben is. Rendszeresen régiós szakmai
napokat tartunk. Építjük nemzetközi kapcsolatainakat-Pannon Liga, Yubac camp, Partizan, Cibona, nemzetközi tornák. Erősítjük az egészségügyi hátteret. 

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

Az Akadémia foglalkoztatási lehetőséget kínál a szakemberek nagy létszámának.A mukaviszony és megbìzási szerződések az állami adòbevételt emelik.A
szakemberek elismerése következtében élet-és szakmai körülményeik javultak,magas szintű munkavégzésük elvárhatò. Az iskolàkra épülő programunk a testnevelők
számára másodállásù munka lehetőséget nyùjt,mely életszínvonal emelkedést jelenthet.A gyerekek hasznosan töltik szabadidejüket,testtudatuk,koordinációs,szociális
képességük fejlődik.A fiatalok,oktatòk bekapcsolòdnak a város sportéletébe,magukénak érzik azt.A fiatalok számára közösségi szolgálati munkalehetőséget is
biztosítunk rendezvényeinken a tanintézményekkel megkötött szerződések szerint. Nemcsak sportolókat nevelünk, hanem a sport által is neveljük a jövő nemzedékét.
A felùjìtásokkal illetve a beruházásokkal nő a város tulajdonában lévő ingatlanok értéke.Fenntarthatòk maradnak. Népszerűsödik a sportág. M ég több
sportrendezvénnyel kívánjuk ösztönözni a fiatalokat az egészséges életmódra. Az akadémia és ez iskolák diákjai is színvonalasabb,biztonságosabb,egészségesebb
körülmények között edzhetnek,mozoghatnak,versenyezhetnek.
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Személyi jellegű ráfordítások

2019/20 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)

irodavezető Középfokú EKHO1 160 11 400 000 Ft 62 000 Ft 5 082 000 Ft

web oldal kezelő Középfokú EKHO1 40 4 60 000 Ft 10 500 Ft 282 000 Ft

pszichológus Felsőfokú EKHO1 70 7 260 000 Ft 45 500 Ft 2 138 500 Ft

gyógytornász Felsőfokú Általános 160 5 223 000 Ft 39 025 Ft 1 310 125 Ft

csapatorvos Felsőfokú EKHO1 40 4 70 000 Ft 12 250 Ft 329 000 Ft

gazdasági vezető Felsőfokú Általános 160 9 500 000 Ft 77 500 Ft 5 197 500 Ft

szertáros Alapfokú EKHO1 60 9 100 000 Ft 17 500 Ft 1 057 500 Ft

Akadémia szakmai igazgató Felsőfokú EKHO1 160 8 200 000 Ft 35 000 Ft 1 880 000 Ft

Akadémia szakmai mentor Felsőfokú EKHO1 160 5 100 000 Ft 17 500 Ft 587 500 Ft

Akadémia szakmai tanácsadó, nemzetközi
kapcsolatokért felelős szakember

Felsőfokú EKHO1 80 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

irodavezető Középfokú EKHO1 160 1 400 000 Ft 41 825 Ft 441 825 Ft

web oldal kezelő Középfokú EKHO1 40 1 30 000 Ft 5 250 Ft 35 250 Ft

web oldal kezelő Középfokú EKHO1 40 7 60 000 Ft 9 300 Ft 485 100 Ft

pszichológus Felsőfokú EKHO1 45 3 182 000 Ft 31 850 Ft 641 550 Ft

gyógytornász Felsőfokú Általános 160 1 31 041 Ft 5 432 Ft 36 473 Ft

gyógytornász Felsőfokú Általános 160 3 156 100 Ft 0 Ft 468 300 Ft

Akadémia szakmai mentor Felsőfokú EKHO1 160 1 50 000 Ft 8 750 Ft 58 750 Ft

Akadémia szakmai igazgató Felsőfokú EKHO1 160 4 200 000 Ft 31 000 Ft 924 000 Ft

csapatorvos Felsőfokú EKHO1 40 7 70 000 Ft 10 850 Ft 565 950 Ft

gazdasági vezető Felsőfokú Általános 160 3 500 000 Ft 0 Ft 1 500 000 Ft

szertáros Alapfokú EKHO1 30 3 70 000 Ft 12 250 Ft 246 750 Ft

technikai vezető Középfokú EKHO1 160 4 330 000 Ft 0 Ft 1 320 000 Ft

gyógytornász Felsőfokú Általános 160 1 223 000 Ft 0 Ft 223 000 Ft

2485 101 4 215 141 Ft 473 282 Ft 24 811 073 Ft
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2019/20 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

irodavezető Feladatköre az Akadémia irodavezetője, az adminisztrációs teendők koordinálása, a kérelmi rendszer kezelése, jelentések készítése,
elszámolások készítése, kapcsolattartás a közreműködő céggel és képviselőivel, a költségvetés adminisztrációs vezetése.

web oldal kezelő Feladatköre az Akadémia facebook oldalának kezelése, feltöltése, a szervezet megjelenéseinek koordinálása, hogy a sportolók és
szüleik mindig tájékoztatva legyenek, támogatóink-partnereink is követhessék az eseményeket, eredményeket.

pszichológus Pszichológus segíti az edzők munkáját csapatépítésben, egyéni mentális problémák kezelésében, motivációs eszközök kialakításában.
Rendszeres egyeztetések során beszámol az Akadémia vezetőjének, előadásokat tart, szülő értekezleteken vesz részt.

gyógytornász Gyógytornászunk felméréseket készít a gyerekek állapotáról. Ezekről nyilvántartást vezet és egyeztet az edzőkkel, szükség esetén a
szülőkkel, sportolóval. A felmérések alapján sérülés megelőző programot vezet a korosztályoknál. Egyéni sérüléseket, deformitásokat
kezel. A gyógyászati eszközöket használja terápiás jelleggel - javaslattétel bővítésükre.

csapatorvos Az összes korosztályt érintő folyamatos egészségügyi jelenlét illetve az orvos-szakmai támogatás.

gazdasági vezető Segíti a Társaság menedzsmentjét a gazdálkodás minden egyes területén a döntések előkészítésében, végrehajtásában és a gazdasági
elemzések végzésében.

szertáros A csapatok felszereléseinek, sport-,műszaki,-gyógyászati eszközeinek nyilvántartása, tisztítása, karbantartás koordinálása.

Akadémia szakmai
igazgató

Szakmai igazgató feladati közé tartozik 21+19 csapat vezetése, menedzselése, szervezeti felépítés kialakítása, akkreditációs feltételek
szervezése, szakmai szabályzatok követése, tornák és edzőtáborok szervezése, támogatók felkutatása, támogatások begyűjtése, tárgyi
eszköz beruházás projektek elkészítése, felügyelete.

Akadémia szakmai
mentor

Az Akadémia Akkreditációs folyamat kritériuma a külföldi képző edző alkalmazása. Feladatköre a képzési módszerek meghatározása,
anyagok készítése, a képző munka összehangolása és egységesítése. Az edzők Akadémián belüli képzése, támogatása. A szakmai
munka ellenőrzése. Tehetségek kiválasztása, egyéni képzése. Javaslattétel modern képző eszközök és módszerek beszerzésére és
bevezetésére.

Akadémia szakmai
tanácsadó, nemzetközi
kapcsolatokért felelős
szakember

Feladata a nemzetközi kapcsolatok kiépítésének segítése illetve a meglévők kiaknázásának támogatása.

irodavezető Feladatköre az Akadémia irodavezetője, az adminisztrációs teendők koordinálása, a kérelmi rendszer kezelése, jelentések készítése,
elszámolások készítése, kapcsolattartás a közreműködő céggel és képviselőivel, a költségvetés adminisztrációs vezetése.

web oldal kezelő Feladatköre az Akadémia facebook oldalának kezelése, feltöltése, a szervezet megjelenéseinek koordinálása, hogy a sportolók és
szüleik mindig tájékoztatva legyenek, támogatóink-partnereink is követhessék az eseményeket, eredményeket.

web oldal kezelő Feladatköre az Akadémia facebook oldalának kezelése, feltöltése, a szervezet megjelenéseinek koordinálása, hogy a sportolók és
szüleik mindig tájékoztatva legyenek, támogatóink-partnereink is követhessék az eseményeket, eredményeket.

pszichológus Pszichológus segíti az edzők munkáját csapatépítésben, egyéni mentális problémák kezelésében, motivációs eszközök kialakításában.
Rendszeres egyeztetések során beszámol az Akadémia vezetőjének, előadásokat tart, szülő értekezleteken vesz részt.

gyógytornász Gyógytornászunk felméréseket készít a gyerekek állapotáról. Ezekről nyilvántartást vezet és egyeztet az edzőkkel, szükség esetén a
szülőkkel, sportolóval. A felmérések alapján sérülés megelőző programot vezet a korosztályoknál. Egyéni sérüléseket, deformitásokat
kezel. A gyógyászati eszközöket használja terápiás jelleggel - javaslattétel bővítésükre.

gyógytornász Gyógytornászunk felméréseket készít a gyerekek állapotáról. Ezekről nyilvántartást vezet és egyeztet az edzőkkel, szükség esetén a
szülőkkel, sportolóval. A felmérések alapján sérülés megelőző programot vezet a korosztályoknál. Egyéni sérüléseket, deformitásokat
kezel. A gyógyászati eszközöket használja terápiás jelleggel - javaslattétel bővítésükre.

Akadémia szakmai
mentor

Az Akadémia Akkreditációs folyamat kritériuma a külföldi képző edző alkalmazása. Feladatköre a képzési módszerek meghatározása,
anyagok készítése, a képző munka összehangolása és egységesítése. Az edzők Akadémián belüli képzése, támogatása. A szakmai
munka ellenőrzése. Tehetségek kiválasztása, egyéni képzése. Javaslattétel modern képző eszközök és módszerek beszerzésére és
bevezetésére.

Akadémia szakmai
igazgató

Szakmai igazgató feladati közé tartozik 21+19 csapat vezetése, menedzselése, szervezeti felépítés kialakítása, akkreditációs feltételek
szervezése, szakmai szabályzatok követése, tornák és edzőtáborok szervezése, támogatók felkutatása, támogatások begyűjtése, tárgyi
eszköz beruházás projektek elkészítése, felügyelete.

csapatorvos Az összes korosztályt érintő folyamatos egészségügyi jelenlét illetve az orvos-szakmai támogatás.

gazdasági vezető Segíti a Társaság menedzsmentjét a gazdálkodás minden egyes területén a döntések előkészítésében, végrehajtásában és a gazdasági
elemzések végzésében.

szertáros A csapatok felszereléseinek, sport-,műszaki,-gyógyászati eszközeinek nyilvántartása, tisztítása, karbantartás koordinálása.

technikai vezető A vészhelyzetre való tekintettel a feladatai között a hangsúly áttevődött az adminisztrációs feladatokra. A vészhelyzet okán az
adminisztrációs feladatok megnőttek, ezért erre az időszakra az ő pozícióját ezen a jogcímen pályázzuk.

gyógytornász Gyógytornászunk felméréseket készít a gyerekek állapotáról. Ezekről nyilvántartást vezet és egyeztet az edzőkkel, szükség esetén a
szülőkkel, sportolóval. A felmérések alapján sérülés megelőző programot vezet a korosztályoknál. Egyéni sérüléseket, deformitásokat
kezel. A gyógyászati eszközöket használja terápiás jelleggel - javaslattétel bővítésükre.

2019/20 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

12 216 620 Ft 125 945 Ft 251 889 Ft 12 594 453 Ft 12 594 453
Ft

25 062 962 Ft 25 188 907 Ft

be/SFPMOD01-13020/2019/MKOSZ

2020-06-23 10:30 7 / 37



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2019/20 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Defibrillátor db 1 519 600 Ft 519 600 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Combizom gépek db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Evezőgép db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Dobó segédeszköz
"Gameshot Method"
vagy ezzel egyenértékű

db 1 949 960 Ft 949 960 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Szenzoros labda db 2 160 000 Ft 320 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kettlebell db 6 15 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés kosárállvány
magasság állitó
szerkezet

db 2 127 000 Ft 254 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés LED fal db 1 12 292 330 Ft 12 292 330 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Falra szerelhető palánk db 4 444 500 Ft 1 778 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Elválasztó függöny db 1 1 587 500 Ft 1 587 500 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kettlebell db 1 6 375 Ft 6 375 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kettlebell db 1 15 000 Ft 15 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kettlebell db 2 9 775 Ft 19 550 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kettlebell db 2 12 665 Ft 25 330 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 2 105 410 Ft 210 820 Ft

6 116 135 Ft
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2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Defibrillátor Azért nagyon fontos a defibrillátor beszerzése, mert elkerülhető a sporteseményeken bekövetkezett hirtelen szívhalál okozta tragédia, hiszen a
készülék képes jelezni, amennyiben beavatkozás szükséges, életet mentve és időt nyerve a mentők kiérkezéséig. Sajnos csak a magyar
sportban több esetet lehetne felhozni, akár a profi, akár az amatőr világból, amikor hirtelen szívhalál következtében hunytak el fiatalon sportolók.
Az Akadémián több száz sportoló és hozzátartozó fordul meg akár naponta is és az ő biztonságuk érdekében kívánjuk beszerezni az eszközt.

Combizom
gépek

A sportolók erőnlétének javítása érdekében kívánjuk beszerezni az eszközt.

Evezőgép A sportolók erőnlétének javítása érdekében kívánjuk beszerezni az eszközt.

Dobó
segédeszköz
"Gameshot
Method" vagy
ezzel
egyenértékű

A sportolók technikai képzése érdekében kívánjuk beszerezni az eszközt.

Szenzoros
labda

A sportolók technikai képzése érdekében kívánjuk beszerezni az eszközt.

Kettlebell A sportolók erőnlétének javítása érdekében kívánjuk beszerezni az eszközt.

kosárállvány
magasság
állitó
szerkezet

A Mercedes-Benz Sport Akadémia center pályáján meglévő kosárállványra magasságállíthatóság beépítése

LED fal A Mercedes-Benz Sport Akadémia homlokzata előtt kerül kihelyezésre. Célja az Akadémia, a Tulajdonos (KMJV) és a szponzorok megjelenítése,
sportprogramok, eredmények közlése.

Falra
szerelhető
palánk

A Bányai Júlia Gimnázium területén épülő sportcsarnokba oldalra hajtható kosárállvány 1.65m-es benyúlással, plexi palánkkal, rugós
kosárgyűrűvel, hálóval, hozzá fogadószerkezet, 2 db falvázoszlop összekötésével

Elválasztó
függöny

A Bányai Júlia Gimnázium területén épülő sportcsarnokba térelválasztó függöny PVC ponyvából, kézzel elhúzható csapágyazott akasztékokon
20x7,5 m

Kettlebell A sportolók erőnlétének javítása érdekében kívánjuk beszerezni az eszközt.

Kettlebell A sportolók erőnlétének javítása érdekében kívánjuk beszerezni az eszközt.

Kettlebell A sportolók erőnlétének javítása érdekében kívánjuk beszerezni az eszközt.

Kettlebell A sportolók erőnlétének javítása érdekében kívánjuk beszerezni az eszközt.

Táblagép A sporteseményeink megrendezéséhez szükséges informatikai eszközök.

2019/20 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

4 241 936 Ft 43 731 Ft 87 463 Ft 4 373 131 Ft 1 874 199
Ft

6 203 598 Ft 6 247 329 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!

 Előző SFP folytatása?

2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Projektelem
elnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete és
vége (év,

hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

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

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2019/20 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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Jelen sportfejlesztési program nem tartalmaz ingatlanberuházásra irányuló projektelemet
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

 csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma
2018/2019

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2019/2020)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2019/2020)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

Jelenlegi
szezon

tervadata

U9 0 244 200 14 Országos

U11 0 37 100 7 Országos

U12 0 58 62 5 Országos

U14 0 90 62 4 Országos

U16 0 50 85 4 Országos

U18 0 10 18 1 Országos

U20 0 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 0 Nincs

Összesen 0 489 527 35
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai mérés élettani vizsgálatok db 1 400 000 Ft 400 000 Ft

Gyógyszer Gyógyszer db 1 252 000 Ft 252 000 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)

Gyógyszer,
diagnosztikai

eszköz
megnevezése

Indoklás

élettani
vizsgálatok

A fizikai tesztekkel, mérésekkel esetleges deformációk szűrhetők illetve a felkészülés hatékonyabbá válik, formaidőzítés javul és csökken a
sérülések veszélye. A felmérések további előnye az egyén testi adottságainak optimálisabb kihasználása, erősségek, gyengeségek, fejlődési
lehetőségek feltárása. A felmérést a kiemelt tehetségek esetében illetve a U12, U14, U16, U18 korosztályoknál tervezzük az edzések helyszínén.
Komplex vizsgálat: Testzsír/izomtömeg mérés, BMI, súlypont emelkedés, T drill agilitás teszt, állóképességi yoyo teszt, agilitás hourglass teszt,
speed lokomotorikus gyorsaság- lézteres fotocella, erő tesztek, élettani tesztek. A teszteket az évfolyamán többször megimételjük az
utánkövetés céljából.

Gyógyszer Szükség szerint gyógyszerek, táplálék kiegészítők, tapek, beszerzését tervezzük.

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft) Benchmarktól
eltérés vagy

külföldi
torna/edzőtábor

költség

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 13 000 000 Ft

Nevezési költségek 500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 6 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 22 700 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 21 868 412 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 115 000 000 Ft

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

Összesen 184 068 412 Ft
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2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

A sporteszközök beszerzésésvel javulnak az utánpótlás nevelés körülményei. Feltételei a minőségi munkavégzésnek és az
edzéstartásnak illetve sportág népszerűsítésnek. Az egységes sportfelszerelések pedig megjelenítik az Akadémiát és támogatják egy
közösség kialakítását.

Személyszállítási
költségek

A mérkőzések, tornák, edzőtáborok, külföldi szereplések és tapasztalat szerzések és egyéb szakmai program során igénybevett
szolgáltatás. A nemzetközi kapcsolatok építésében elindultunk és sportolóink a szerb Yubac magaslati edzőtábor és képzőközpontban
vesznek részt a nyár folyamán. Nemzetközi tornákat szervezünk számuka és együttműködést indítunk a Partizan Belgrad és a Cibona
Zagreb szervezetével is, amely tornák, képzések keretében valósul majd meg. Keressük ezek kibővítési lehetőségét a jövőben is.

Nevezési költségek A idegenbeli tornákon, mérkőzéseken való részvétel során felmerülő költségcsoport.

Rendezési, felkészítési,
képzési költségek

A hazai rendezésű mérkőzéseken, tornákon, döntőkön felmerülő költségcsoport.

Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti díja

A felkészítéssel és versenyeztetéssel járó sporttermek, csarnokok bérleti díjjait foglalja magába.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés
költsége

A idegenbeli tornákon, mérkőzéseken, edzőtáborokban és szakmai programokban való részvétel során felmerülő költségcsoport. A
nemzetközi kapcsolatok építésében elindultunk és sportolóink a szerb Yubac magaslati edzőtábor és képzőközpontban vesznek részt
a nyár folyamán. Nemzetközi tornákat szervezünk számukra és együttműködést indítunk a Partizan Belgrad szervezetével is, amely
tornák, képzések keretében valósul majd meg. Keressük ezek kibővítési lehetőségét a jövőben is.

A programban résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai

A programban szereplő sportszakemberek bérköltségeit tartalmazza. A versenyző csapataink, képzési, sportág népszerűsítő és régiós
összefogás programjainkban több, mint 30 szakemberünk vesz részt.

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Tétel Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összesen Indoklás

Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

be/SFPMOD01-13020/2019/MKOSZ

2020-06-23 10:30 14 / 37



Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Pozíció Végzettsé
g

Hónapok
száma

Bruttó
bér

Összesen Indoklás

Külföldi
edző

szakedző 12 320
000 Ft

3 840 000
Ft

Dusan Markovic a minőségi képzés érdekében külföldi edző, aki külföldi legfelsőbb
végzettséggel, sok éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Edző sportedző 12 365
000 Ft

4 380 000
Ft

Váradi kornél FECC nemzetközi diplomával rendelkezik, szakmai tudását a fiatal tehetségek
képzésének területén hasznosítjuk.

Akadémia
szakmai
mentor

szakedző 12 700
000 Ft

8 400 000
Ft

Goran Miljkovic az Akadémia Akkreditációs folyamat kritériuma a külföldi képző edző
alkalmazása. Feladatköre a képzési módszerek meghatározása, anyagok készítése, a képző
munka összehangolása és egységesítése. Az edzők Akadémián belüli képzése, támogatása. A
szakmai munka ellenőrzése. Tehetségek kiválasztása, egyéni képzése. Javaslattétel modern
képző eszközök és módszerek beszerzésére és bevezetésére.

Akadémia
szakmai
igazgató

szakedző 12 700
000 Ft

8 400 000
Ft

Szakmai igazgató feladati közé tartozik 21+19 csapat vezetése, menedzselése, szervezeti
felépítés kialakítása, akkreditációs feltételek szervezése, szakmai szabályzatok követése, tornák
és edzőtáborok szervezése, támogatók felkutatása, támogatások begyűjtése, tárgyi eszköz
beruházás projektek elkészítése, felügyelete. FECC nemzetközi diploma

Edző sportedző 12 377
500
Ft

4 530
000 Ft

Halami Gábor Testnevelési Egyetem Msc szakedző szakra felvételi jelentkezését
beadta.Szakmai tudását a fiatal tehetségek képzésének területén hasznosítjuk.

Edző szakedző 12 300
000 Ft

3 600 000
Ft

Lakosa Zsolt U11 és U16 korosztályos edzőnk más sportszervezetnél is foglalkoztatott és az
összes bruttó bére meghaladja a benchmark összegét. 1995-től dolgozik folyamatosan
kosárlabda edzőként, Akadémiánknak kezdetektől fogva munkatársa, előtte pedig a Sportiskola
keretein belül dolgozott. Szakmai tudása, sok éves tapasztalata, személyisége nagyban
hozzájárul Akadémiánk színvonalas munkájához.

Edző sportedző 12 290
000 Ft

3 480 000
Ft

Hegedűs Gergely U14 és U16 korosztályos edzőnk más sportszervezetnél is foglalkoztatott és az
összes bruttó bére meghaladja a benchmark összegét. Sok éves szakami tapasztalattal, múlttal
rendelkező edző, volt sportoló, aki szakmai tudásával nagymértékben támogatja a fiatalok
fejlődését.

Edző sportoktató 3 200
000 Ft

600 000 Ft Wittmann Krisztián az U18 fiú csapatunk másodedzőjeként dolgozik. 12 hónapig foglalkoztatjuk,
de a Benchmark feletti összeget csak 3 hónapra szeretnénk kérni.Szakmai tudásával
nagymértékben támogatja a fiatalok fejlesztését, egyéni képzését. Tudása, személyisége pedig
igazi, hiteles példa az Akadémia fiataljai előtt, ami megfizethetetlen érték a mai világban. Munkáját
nagy alázattal, odaadással végzi. Jelenléte az Akadémián és csapatában is motivációt jelent
minden gyermek számára. Edzői életpályáját szeretnénk támogatni, hogy hosszútávon
elkötelezzük a fiatalok, az utánpótlás nevelése mellett, hiszen minőségi szakemberre nagy
szüksége van a magyar kosárlabda társadalomnak.

2019/20 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

165 150 795 Ft 1 702 586 Ft 3 405 171 Ft 170 258 552 Ft 18 917 617
Ft

187 473 583 Ft 189 176 169 Ft
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Általános Képzés

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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 251 889 Ft 251 889 Ft 125 945 Ft 377 834 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

87 463 Ft 87 463 Ft 43 731 Ft 131 194 Ft

Utánpótlás-nevelés 3 405 171 Ft 3 405 171 Ft 1 702 586 Ft 5 107 757 Ft

Összesen 3 744 523 Ft  5 616 784 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában

Utánpótlás-nevelés Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában
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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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti

sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Kecskemét, 2020. 06. 23.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Ivkovicné Béres Tímea (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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 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 az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a 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 8 napon belül 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. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. 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;

17. 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.

18. 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;

19. 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;

20. 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;

21. 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;

22. 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: Kecskemét, 2020. 06. 23. Ivkovicné Béres Tímea 
ügyvezető igazgató 

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Ivkovicné Béres Tímea, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság

☐ 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 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: kiegészítő sportfejlesztési támogatás, tagdíj

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: kiegészítő sportfejlesztési támogatás, önkormányzati támogatás, tagdíj

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 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 (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja

szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet

részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében

juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is

ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
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☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6

Alulírott Ivkovicné Béres Tímea, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a
Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési
támogatásként nyújtható. 
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak: 

Ingatlan címe, helyrajzi
száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei

   

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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott
vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon
átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése .8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok

alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.

tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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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: Kecskemét, 2020. 06. 23.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet

folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

4A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

5Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az

érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

6Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

7Lásd a 3. pont szerint!

8Lásd 5. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Ivkovicné Béres Tímea (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.

Kecskemét, 2020. 06. 23.

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).

Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Alulírott Ivkovicné Béres Tímea (név), mint az Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1. adószám:

26338958-2-03) képviseletére jogosult, a 2019/2020-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján, kérem, hogy az alábbiak figyelembevételével kerüljön

elbírálásra a kérelem.

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 – ide nem értve a

támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, 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: Kecskemét, 2020. 06. 23. Ivkovicné Béres Tímea 
ügyvezető igazgató 

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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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: 2
Utolsó feltöltés:

2020-06-22 09:45:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-08 09:19:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2020-06-22 09:37:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2020-06-22 09:44:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-18 09:02:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-18 09:42:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-18 09:11:09

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:

2020-06-18 08:18:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-18 09:42:00

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)

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Kelt: Kecskemét, 2020. 06. 23.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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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 12 216 620 Ft 125 945 Ft 251 889 Ft 12 594 453 Ft 12 594 453
Ft

25 062 962
Ft

25 188 907 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 4 241 936 Ft 43 731 Ft 87 463 Ft 4 373 131 Ft 1 874 199 Ft 6 203 598 Ft 6 247 329 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 241 936 Ft 43 731 Ft 87 463 Ft 4 373 131 Ft 1 874 199 Ft 6 203 598 Ft 6 247 329 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

165 150 795 Ft 1 702 586
Ft

3 405 171
Ft

170 258 552
Ft

18 917 617
Ft

187 473 583
Ft

189 176 169
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 181 609 351 Ft 1 872 261
Ft

3 744 523 Ft 187 226 135
Ft

33 386 269
Ft

218 740 143
Ft

220 612 404
Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 40 000 Ft
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Módosítások indokolása

Teljes támogatás változása

Jogcím Jóváhagyott / jóváhagyott
módosított támogatás

Módosított támogatás Különbözet

Személyi jellegű 15 908 665 Ft 12 594 453 Ft -3 314 212 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 14 208 735 Ft 4 373 131 Ft -9 835 604 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

14 208 735 Ft 4 373 131 Ft -9 835 604 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 157 108 736 Ft 170 258 552 Ft 13 149 816 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 187 226 136 Ft 187 226 136 Ft 0 Ft

Teljes támogatás változása

Jogcím Módosítás indokolása

Személyi jellegű A személyi jellegű ráfordítások jogcímen a vészhelyzet miatt a tervezetthez képest változtak a pozíciók és
járulékok, ez indokolja a módosítást.

Tárgyi eszköz beruházás A 19/20-as évben az UP jogcímen pályázott támogatási keretünk kevesebb volt, mint ahány
játékengedéllyel rendelkező gyerek és csapat sportolását biztosítottuk. Ezt a keretet a jogszabály szerinti
lehetőség szerint szeretnénk megemelni, felhasználni a jövő évi zökkenőmentes, további minőségi
működésünk érdekében. A jelenlegi kialakult helyzet és az új jogszabályok miatt nem kiszámítható a
támogatások összegyűjtése, illetve rendelkezésünkre állása. Célunk az idei működésünk biztosítása a jövő
évben is ugyanezen a színvonalon mint szakmailag a munkatársak, mint a gyerekek sportolásának
biztosítása tekintetében. Lehetőség szerint csapat létszám bővítésre is törekszünk. Ez indokolja az
átcsoportosítást UP jogcímre.

Utánpótlás-nevelés A tervezetthez képest előre nem tervezhető okok és a vészhelyzet miatt változtak a jogcímeken a
felhasznált költségek, ez indokolja a módosítást. Célunk az idei működésünk biztosítása a jövő évben is
ugyanezen a színvonalon mint szakmailag a munkatársak, mint a gyerekek sportolásának biztosítása
tekintetében. A célunk fenntartása szerint csoportosítottuk át a jogcímeket és az aljogcímeket.
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Módosítások áttekintése

Tételek változása
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Jogcím Mező neve Tétel neve Régi ráfordítás Új ráfordítás Változás

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) irodavezető 5 736 000 Ft 5 082 000 Ft -654 000 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) web oldal kezelő 860 400 Ft 282 000 Ft -578 400 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) pszichológus 3 417 700 Ft 2 138 500 Ft -1 279 200 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) gyógytornász 3 197 820 Ft 1 310 125 Ft -1 887 695 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) csapatorvos 920 150 Ft 329 000 Ft -591 150 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) gazdasági vezető 7 170 000 Ft 5 197 500 Ft -1 972 500 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) szertáros 1 434 000 Ft 1 057 500 Ft -376 500 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Akadémia szakmai igazgató 2 868 000 Ft 1 880 000 Ft -988 000 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Akadémia szakmai mentor 1 434 000 Ft 587 500 Ft -846 500 Ft

Személyi Törölt tétel
Akadémia szakmai tanácsadó,
nemzetközi kapcsolatokért
felelős szakember

4 302 000 Ft  -4 302 000 Ft

Személyi Új tétel irodavezető  441 825 Ft 441 825 Ft

Személyi Új tétel web oldal kezelő  35 250 Ft 35 250 Ft

Személyi Új tétel web oldal kezelő  485 100 Ft 485 100 Ft

Személyi Új tétel pszichológus  641 550 Ft 641 550 Ft

Személyi Új tétel gyógytornász  36 473 Ft 36 473 Ft

Személyi Új tétel gyógytornász  468 300 Ft 468 300 Ft

Személyi Új tétel Akadémia szakmai mentor  58 750 Ft 58 750 Ft

Személyi Új tétel Akadémia szakmai igazgató  924 000 Ft 924 000 Ft

Személyi Új tétel csapatorvos  565 950 Ft 565 950 Ft

Személyi Új tétel gazdasági vezető  1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Személyi Új tétel szertáros  246 750 Ft 246 750 Ft

Személyi Új tétel technikai vezető  1 320 000 Ft 1 320 000 Ft

Személyi Új tétel gyógytornász  223 000 Ft 223 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Defibrillátor 600 000 Ft 519 600 Ft -80 400 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Combizom gépek 1 000 000 Ft 500 000 Ft -500 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Evezőgép 200 000 Ft 250 000 Ft 50 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Dobó segédeszköz
"Gameshot Method" vagy
ezzel egyenértékű

950 000 Ft 949 960 Ft -40 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Törölt tétel Szenzoros labda 320 000 Ft  -320 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Törölt tétel Kettlebell 90 000 Ft  -90 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) kosárállvány magasság állitó
szerkezet 4 419 600 Ft 254 000 Ft -4 165 600 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Törölt tétel LED fal 12 292 330 Ft  -12 292 330 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Falra szerelhető palánk  1 778 000 Ft 1 778 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Elválasztó függöny  1 587 500 Ft 1 587 500 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Kettlebell  6 375 Ft 6 375 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Kettlebell  15 000 Ft 15 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Kettlebell  19 550 Ft 19 550 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Kettlebell  25 330 Ft 25 330 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Táblagép  210 820 Ft 210 820 Ft

Gyógyszer (utánpótlás) Törölt tétel élettani vizsgálatok 400 000 Ft  -400 000 Ft

Gyógyszer (utánpótlás) Törölt tétel Gyógyszer 252 000 Ft  -252 000 Ft

Mezők változása
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Jogcím Mező neve Tétel neve Régi érték Új érték

Személyi Kifizetéssel érintett hónapok száma irodavezető 12 11

Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) irodavezető 78 000 Ft 62 000 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) irodavezető 5 736 000 Ft 5 082 000 Ft

Személyi Havi munka óra web oldal kezelő 80 40

Személyi Kifizetéssel érintett hónapok száma web oldal kezelő 12 4

Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) web oldal kezelő 11 700 Ft 10 500 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) web oldal kezelő 860 400 Ft 282 000 Ft

Személyi Havi munka óra pszichológus 140 70

Személyi Kifizetéssel érintett hónapok száma pszichológus 11 7

Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) pszichológus 50 700 Ft 45 500 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) pszichológus 3 417 700 Ft 2 138 500 Ft

Személyi Havi munka óra gyógytornász 100 160

Személyi Kifizetéssel érintett hónapok száma gyógytornász 12 5

Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) gyógytornász 43 485 Ft 39 025 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) gyógytornász 3 197 820 Ft 1 310 125 Ft

Személyi Havi munka óra csapatorvos 80 40

Személyi Kifizetéssel érintett hónapok száma csapatorvos 11 4

Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) csapatorvos 13 650 Ft 12 250 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) csapatorvos 920 150 Ft 329 000 Ft

Személyi Kifizetéssel érintett hónapok száma gazdasági vezető 12 9

Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) gazdasági vezető 97 500 Ft 77 500 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) gazdasági vezető 7 170 000 Ft 5 197 500 Ft

Személyi Havi munka óra szertáros 80 60

Személyi Kifizetéssel érintett hónapok száma szertáros 12 9

Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) szertáros 19 500 Ft 17 500 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) szertáros 1 434 000 Ft 1 057 500 Ft

Személyi Havi munka óra Akadémia szakmai igazgató 40 160

Személyi Kifizetéssel érintett hónapok száma Akadémia szakmai igazgató 12 8

Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Akadémia szakmai igazgató 39 000 Ft 35 000 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Akadémia szakmai igazgató 2 868 000 Ft 1 880 000 Ft

Személyi Havi munka óra Akadémia szakmai mentor 40 160

Személyi Kifizetéssel érintett hónapok száma Akadémia szakmai mentor 12 5

Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Akadémia szakmai mentor 19 500 Ft 17 500 Ft

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Akadémia szakmai mentor 1 434 000 Ft 587 500 Ft

Személyi Törölt tétel

Akadémia szakmai
tanácsadó, nemzetközi
kapcsolatokért felelős
szakember

4 302 000 Ft  

Személyi Új tétel irodavezető  441 825 Ft

Személyi Új tétel web oldal kezelő  35 250 Ft

Személyi Új tétel web oldal kezelő  485 100 Ft

Személyi Új tétel pszichológus  641 550 Ft

Személyi Új tétel gyógytornász  36 473 Ft

Személyi Új tétel gyógytornász  468 300 Ft

Személyi Új tétel Akadémia szakmai mentor  58 750 Ft

Személyi Új tétel Akadémia szakmai igazgató  924 000 Ft
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Személyi Új tétel csapatorvos  565 950 Ft

Személyi Új tétel gazdasági vezető  1 500 000 Ft

Személyi Új tétel szertáros  246 750 Ft

Személyi Új tétel technikai vezető  1 320 000 Ft

Személyi Új tétel gyógytornász  223 000 Ft

Személyi Személyi jellegű közreműködői díj 318 173 Ft 251 889 Ft

Tárgyi (előfin. ingatlan) Előfinanszírozott tárgyi jellegű (nem ingatlan) közreműködői díj 284 175 Ft 87 463 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Egység Defibrillátor 600 000 Ft 519 600 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Defibrillátor 600 000 Ft 519 600 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás mennyiség Combizom gépek 2 1

Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Combizom gépek 1 000 000 Ft 500 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Egység Evezőgép 200 000 Ft 250 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Evezőgép 200 000 Ft 250 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Egység
Dobó segédeszköz
"Gameshot Method" vagy
ezzel egyenértékű

950 000 Ft 949 960 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Dobó segédeszköz
"Gameshot Method" vagy
ezzel egyenértékű

950 000 Ft 949 960 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Törölt tétel Szenzoros labda 320 000 Ft  

Tárgyi (nem ingatlan) Törölt tétel Kettlebell 90 000 Ft  

Tárgyi (nem ingatlan) Egység kosárállvány magasság állitó
szerkezet 2 209 800 Ft 127 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Indoklás kosárállvány magasság állitó
szerkezet

A Mercedes-Benz
Sport Akadémia
center pályáján
további palánkok
kialakítása az
edzésmunka
hatékonysága
érdekében. Illetve a
két fő palánk mini
palánká
alakíthatósága a
verseny lebonyolítás
céljából.

A Mercedes-Benz
Sport Akadémia
center pályáján
meglévő
kosárállványra
magasságállíthatóság
beépítése

Tárgyi (nem ingatlan) Megnevezés kosárállvány magasság állitó
szerkezet 26 561

Tárgyi (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

kosárállvány magasság állitó
szerkezet

Kosárlabda palánk
(mennyezeti)

kosárállvány
magasság állitó
szerkezet

Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) kosárállvány magasság állitó
szerkezet 4 419 600 Ft 254 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Törölt tétel LED fal 12 292 330 Ft  

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Falra szerelhető palánk  1 778 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Elválasztó függöny  1 587 500 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Kettlebell  6 375 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Kettlebell  15 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Kettlebell  19 550 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Kettlebell  25 330 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel Táblagép  210 820 Ft

Utánpótlás Utánpótlás jellegű közreműködői díj 3 142 175 Ft 3 405 171 Ft

Gyógyszer (utánpótlás) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 652 000 Ft 0 Ft

Gyógyszer (utánpótlás) Törölt tétel élettani vizsgálatok 400 000 Ft  

Gyógyszer (utánpótlás) Törölt tétel Gyógyszer 252 000 Ft  

Nevezés (utánpótlás) Nevezési költségek 200 000 Ft 500 000 Ft

Sportszakember (utánpótlás) A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 95 000 000 Ft 115 000 000 Ft
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Sporteszköz (utánpótlás) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 12 000 000 Ft 5 000 000 Ft

Sportlétesítmény (utánpótlás) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 25 000 000 Ft 22 700 000 Ft

Versenyeztetés (utánpótlás) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége 18 000 000 Ft 21 868 412 Ft
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Az átvezetési táblázatban az "Eddig igényelt támogatás TIG alapján" - "Aktuális támogatás" értékét kell átvezetni azon jogcím esetében egy másik jogcímre,
amelynél a különbözet negatív értéket ad.

Pl. Eddig igényelt támogatás =10.000.000; Aktuális támogatás = 8.000.000; Az átvezetési táblázatban 10.000.000 - 8.000.000 = 2.000.000 Ft értéket kell
megjeleníteni, hogy melyik jogcímről melyik jogcímre vezetik át.

Teljes támogatás lefedettsége

Jogcím Jóváhagyott/módosított
támogatás

Aktuális támogatá
s

Eddig igényelt
támogatás TIG

alapján

Átvezetett
támogatás

Még igényelhető
támogatás

Személyi jellegű ráfordítások 15 908 665 Ft 12 594 453 Ft 15 908 665 Ft -3 314 212 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem ingatlan)

14 208 735 Ft 4 373 131 Ft 14 208 735 Ft -9 835 604 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(utófinanszírozott ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak
ellátása

157 108 736 Ft 170 258 552 Ft 156 343 638 Ft 13 149 816 Ft 765 098 Ft

Általános képzéssel összefüggő
feladatok

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Szakképzéssel összefüggő
feladatok

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 187 226 136 Ft 187 226 136 Ft 186 461 038 Ft 0 Ft 765 098 Ft

Átvezetési táblázat

Átvezetési táblázat

Átvezetés jogcímről Átvezetés jogcímre Összeg

Személyi jellegű ráfordítások Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 3 314 212 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 9 835 604 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (26 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozatafa_1555570964.pdf (Szerkesztés alatt, 369 Kb, 2019-04-18 09:02:44) 5109379daab8c02c823851c23c01f12d353cb90270c05771351ea7e776170a50

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)

alairasminta_1554707977.pdf (Szerkesztés alatt, 338 Kb, 2019-04-08 09:19:37) 246f6e6ff40dd3e2841d0cc1ca34cb74c6ee9e9322e5130aebc3d47acdf1d314

Egyéb dokumentumok

upgoranoneletrajz_1554877434.pdf (Szerkesztés alatt, 1009 Kb, 2019-04-10 08:23:54)
8a2b5cc8ea93cf7d4bc847b42a993aa07c01f55310a52bf6377177ae4514ef2e

upivkovicneoneletrajz_1554877444.pdf (Szerkesztés alatt, 581 Kb, 2019-04-10 08:24:04)
36546461fa14eed9c6ec5317fa5b11070f7f8519c62ebe674d86d91711b37d9a

uponeletrajz_1554877451.pdf (Szerkesztés alatt, 364 Kb, 2019-04-10 08:24:11) 137d39b891c0c661a76acf6c389cf309353e8328712824cd8392ba266eaf4287

upvaradifecc_1554877456.pdf (Szerkesztés alatt, 227 Kb, 2019-04-10 08:24:16) f518d2417203e1ef8aa100681fdf278752dc070acfc8e0ce79aa15362b852f3e

uphalmaioneletrajz_1554877465.pdf (Szerkesztés alatt, 778 Kb, 2019-04-10 08:24:25)
93a42262a873f2ebd44ca42e71a5083d8ffe1b682710159734d9a08d1787054a

startsportajanlat2020.06.16_1592461112.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 98 Kb, 2020-06-18 08:18:32)
38e9940f6ddf1ed446c272d093d63af09e9e7089d27f2e8a581117a5c037758a

kerelemberekosszes_1554905725.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-10 16:15:25)
856ca06a34385c65f142209954babbaeab8a9db925165eda3e84ed13893d3b3b

benchmarktolelterojovahagyasra_1554905730.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-10 16:15:30)
e7a233f05177a531a9d56d4958556f521cd82e8e9ae4a236d13c661aa6ea0fc7

arajanlatstartsport_1558531929.pdf (Hiánypótlás, 427 Kb, 2019-05-22 15:32:09) 3d61d325de771f3bed576f0f528e358a2fae1820fb292f7573b3805cf57aea9e

nyilatkozat_1558531968.pdf (Hiánypótlás, 451 Kb, 2019-05-22 15:32:48) a4f62da0242c8928ca793a008671a2b3501be484cf2dab369feb44e35ee3a4f7

arajanlatled_1555506956.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-17 15:15:56) 484c169b3e7652764761d2d31f40e86b5dad95e6f9c3b1033aca1158adbb1a2b

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozatemmi_1555573330.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-18 09:42:10) 360f3fbdbcf8c699bca45ed596ba6671bdf9ce2c095cdd1ef1558ceb2d7e5798

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

cegkivonat2020.06.18._1592811938.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 4 Mb, 2020-06-22 09:45:38)
cef4076b28517e52f3d7fc314ac17be94c15e1b8b7f6294f66b81be27c748297

cegkivonat2019.03.26._1554707999.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-08 09:19:59)
f06799edf7d43a3462cf4bd5be5c0d39ed506b62e174abc806d1a503eeeb4975

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

bankeljill19-20_1592811894.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-06-22 09:44:54)
181aecc43ce1306231f2f370d626f6c7b650a02ae53be87d60c5587ca428bdb3

eljill_1554968791.pdf (Szerkesztés alatt, 231 Kb, 2019-04-11 09:46:31) 8099f724fc334c7ca35d3d336aa693b4bc7944166625a07ab43e81d4cff2704e

eljillbank_1558531861.pdf (Hiánypótlás, 518 Kb, 2019-05-22 15:31:01) 823db5d408284eced1f31bd68b3f59fa7657d504e52e3c38b9946d01605e2c7c

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

koztart_opten_kerelem_010_13020_20200622_1592811438.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 77 Kb, 2020-06-22 09:37:18)
e3729bc49429d461e9ace8149448d8efc67c65e46a8b8f159326f889e1a61bd6

koztart_opten_kerelem_002_13020_201_1555402538.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2019-04-16 10:15:38)
62454be97adf31913c674170c44a9b0114b1335e6a119ea2788bae8b39b7abc2

koztart_opten_kerelem_001_13020_201_1554389354.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2019-04-04 16:49:14)
7423bf1a123806bf0e7e894ac5b6726fd210550f1d74d34fb90ebea19b73dc36

koztart_opten_kerelem_003_13020_201_1558532017.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2019-05-22 15:33:37)
d20265eec4bcdfdb5c1d9632754980f971b878e193ec635dc27ff32272474c96

koztart_opten_kerelem_003_13020_201_1558532017.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2019-05-22 15:33:37)
d20265eec4bcdfdb5c1d9632754980f971b878e193ec635dc27ff32272474c96

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1555571469.pdf (Szerkesztés alatt, 991 Kb, 2019-04-18 09:11:09) bc44c711ef37cd278cff6faed6d63a9da18291b32a6cc0c9af1adf991e8be81c

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozatonresz_1555573320.pdf (Szerkesztés alatt, 983 Kb, 2019-04-18 09:42:00)
25aca5c6506de7740d23061ccbb9bf6f4c4d713cd67c2f8195451829d381c236
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