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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Basket MHG Sportszervező Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve

Basket MHG 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
Gazdálkodási formakód

113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nettó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

14020386-2-43

Bankszámlaszám

10404065-50485456-50521017

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1112

Helység

Budapest

Út / utca

Menyecske u.

Házszám

1. 4/28.

Irányítószám

1028

Helység

Budapest

Út / utca

Dér u.

Házszám

22

Telefon

+36 30 922 98 97

Fax

-

Honlap

www.mafcbasket.hu

E-mail cím

info@mafcbasket.hu

E-mail cím

garaip@mafcbasket.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Garai Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ügyvezető
Mobiltelefonszám

+36 30 922 98 97

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Garai Péter

Mobiltelefonszám
+36 30 922 98 97

E-mail cím
garaip@mafcbasket.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Gabányi László Sportcsarnok

Önkormányzat

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

8

Felk. és versenyeztetés

Őrmezei Általános Iskola

Önkormányzat

GAMESZ

9

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának
időpontja:

2007-08-24

A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2007-08-24

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben
releváns):
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A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

MAFC

1111
Budapest
Műegyetem rkp.
3

Együttműködés az Újbuda Kosárlabda Akadémia keretein belül.

BEAC

1117
Budapest
Bogdánfy út
10

Együttműködés az Újbuda Kosárlabda Akadémia keretein belül.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

3,9 MFt

20 MFt

35 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

2,7 MFt

5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

39 MFt

90 MFt

90 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

10 MFt

20 MFt

Összesen

42,9 MFt

122,7 MFt

150 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

34,5 MFt

55 MFt

60 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,2 MFt

5 MFt

8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

8 MFt

15 MFt

17 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

2 MFt

5 MFt

Összesen

42,7 MFt

77 MFt

90 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

39 MFt

90 MFt

90 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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

22 928 284 Ft

458 566 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

36 902 227 Ft

738 045 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

33 584 522 Ft

671 690 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-29 15:04
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Basket MHG Kft. a MAFC férfi kosárlabdacsapat üzemeltetője az U16-os, U18-as, és a felnőtt korosztályban (A és B csoport). A szervezet fő célja a
tehetséges játékosok menedzselése (az NBI/B csapat 80 százaléka utánpótláskorú játékos). INFRASTRUKTÚRA A MAFC nem rendelkezik létesítmények
tulajdon- vagy üzemeltetési jogával. A felkészülésre és a versenyeztetésre is béreljük a sportcsarnokot az Önkormányzattól. Tekintve, hogy idén folytatódik a
Gabányi László Sportcsarnok felújítása, az infrastrukturális helyzetünk minőségileg javulni fog. Jelenleg négy edzéscsoportot működtetünk 5-5 edzéssel
(NB. I/A,NB.I/B, U18, U16). A létesítmények mellett az alapvető utánpótlás-fejlesztéshez szükséges eszközök is rendelkezésre állnak, azonban a magasabb
minőség eléréséhez szükség lenne további segédeszközökre.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem tervezünk ingatlan beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2015. július 1. – 2016. június 30. Személyi jellegű kiadások tervezett ideje: 2015. július 1. – 2016. június 30.
Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2015. július 1. – 2016. június 30. Személyszállítási költségek
kifizetésének tervezett ideje: 2015. július 1. – 2016. június 30. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. július 1. – 2016. június 30. Rendezési,
felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. július 1. – 2016. június 30. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett
ideje: 2015. július 1. – 2016. június 30. Edzőtáborozás tervezett ideje: 2015. július 1. – 2016. június 30. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak
tervezett kifizetése: 2015. július 1. – 2016. június 30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
HELYZETELEMZÉS – kosárlabda a településünkön A ’90-es évek végén egyfajta kosárlabda-bumm volt tapasztalható Budapesten: sorra alakultak az
egyesületek, például a XI. kerületben négy utánpótlás klub is működött. Ez a fellendülés az utóbbi 5-6 évben lecsengett,a kisebb kerületi egyesületek
pénzügyi gondok miatt megszűntek vagy elköltöztek. A kerületünkben a fiú-lány utánpótlásbázis (MAFC Kosársuli,BEAC) és a felnőtt kosárlabda (Basket
MHG Kft.) együtt alkotja az Újbuda Kosárlabda Akadémiát. Ezt az összefogást a kerületi önkormányzat is támogatja. Az utóbbi évek munkájának
köszönhetően újra nő a kosárlabdázó gyerekek száma a kerületben, és az akadémia erőfeszítéseinek köszönhetően minden versenyző évben összesen 6070 lány és fiú kezd el kosárlabdázni a MAFC vagy a BEAC igazolt sportolójaként. Sok tehetséges fiatal edzővel dolgozunk,és az utóbbi két évben már nem
kell szégyenkeznünk a bérek miatt,sőt,a mostani sportfinanszírozási rendszer lehetőséget teremt egy stabil edzői életpálya megteremtéséhez. Pár évvel
ezelőtt az utánpótlás-képzéssel szembeni egyértelmű kritika,hogy az utánpótlásból kikerülő játékosok nem tudnak olyan képzésben részesülni,amely
felkészíti őket az élvonalbeli,professzionális kosárlabda pszichés és fizikai követelményeire. UTÁNPÓTLÁS ÉS SZAKEMBERKÉPZÉS: céljaink bemutatása A
gyakorlatban 16-17 éves kortól érdemes elkezdeni a játékosok felkészítését az élsportra. A kadett (U16) korosztállyal lezárul a kosárlabda technikai
képzésének jelentős része, az ezt követő időszak átmenet az utánpótlás és a felnőtt,élvonalbeli kosárlabda között,amelyben nagyobb hangsúlyt kap a
taktikai,fizikai és pszichés képzés. a játékosok képzése, akkor lehet sikeres, ha a szakember-gárdának is minőségileg bővül. Új edzők bevonása azzal is jár,
hogy a belső szakmai képzésre több energiát kell fordítani, hogy a MAFC továbbra is egységes kosárlabda és szervezeti kultúrával rendelkezzen. Ehhez a
MAFC Kosársulival egységes kosárlabda szakmai koncepciót alkottunk meg, amely alapján elnyertük az MKOSZ akadémiai státuszát. A legtapasztaltabb
szakemberekből mentori hálózatot hozunk létre, akik folyamatosan segítik a fiatal edzőink munkáját, és rajtuk keresztül a tehetségek fejlődését.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az utánpótlás-fejlesztés nemcsak a játékosok technikai és taktikai felkészítését jelenti. Ahhoz, hogy a fiatal játékosok a későbbiekben sikeres sportolók
lehessenek, elengedhetetlen a pszichés és mentális felkészítés. Ehhez szükséges többek között olyan értékek elsajátítása, mint: - a megfelelő alázat a
munka iránt, hiszen a tehetségek önmagában sehol sem elég, - az alkalmazkodás képessége, amelyekkel könnyebb teljesíteni az új kihívásokat, és - az
egészséges életmód a munkaképesség megőrzése érdekében. Ezek az értékek nemcsak a sportban, hanem az élet bármelyik területén való boldoguláshoz
is fontosak. Az élsportolóknak kiemelt szerep jut a fiatalok szocializációjában, mivel példaképként a viselkedésüket másolják, ezen keresztül pedig a helyes
értékrendet és életszemléletet is hirdetnek. Az utánpótlás-nevelés ma Magyarországon inkább társadalmi jelentőséggel bír. A gazdasági előnyök az
élcsapatoknál realizálódhatnak, amelyeknek a töredéke kerül vissza az utánpótlás-bázisokhoz, így itt csak a költségek jelennek meg. Összegezve: az
utánpótlás-fejlesztés minőségi szintje az önkormányzatok és a szponzorok támogatása, valamint a sportfinanszírozás mostani rendszere nélkül nem lenne
fenntartható.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 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)

NB.I/A vezetőedző

Felsőfokú

EKHO2

160

12

1 380 000 Ft

286 030 Ft

19 992 360 Ft

NB.I/A edző

Középfokú

EKHO2

160

12

720 000 Ft

154 030 Ft

10 488 360 Ft

NB.I/A kosárlabda és
erőnléti edző

Felsőfokú

EKHO1

80

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

Klubigazgató

Középfokú

EKHO1

160

12

720 000 Ft

144 000 Ft

10 368 000 Ft

560

48

3 120 000 Ft

644 060 Ft

45 168 720 Ft

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

Indoklás

NB.I/A vezetőedző

A felnőtt csapat élvonalban való szerepléséhez olyan edzőre van szükségünk, aki kiválóan beszél angolul is és megfelel a
modern kosárlabda követelményeinek.

NB.I/A edző

Az első osztályban játszó csapatnak szüksége van állandó másodedzőre.

NB.I/A kosárlabda és
erőnléti edző

Az első osztályban való szerepléshez van szükségünk erőnléti edzőre.

Klubigazgató

Klub vezetéséhez elengedhetetlen ez a pozíció.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

22 240 436 Ft

229 283 Ft

458 566 Ft

22 928 284 Ft

2015-04-29 15:04

Önrész (Ft)
22 928 284 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

45 627 286 Ft

45 856 569 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Táblagép digitális jegyzőkönyvhöz

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai
eszközök

LED-fal

db

1

51 460 400
Ft

51 460 400 Ft

51 610 400 Ft

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

Indoklás

Táblagép digitális jegyzőkönyvhöz

Modern csapatvezetéshez szükséges.

LED-fal

Szponzorok szerzéséhez elengedhetetlenül szükséges.

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

35 795 160 Ft

369 022 Ft

738 045 Ft

36 902 227 Ft

2015-04-29 15:04

Önrész (Ft)
15 815 240 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

52 348 445 Ft

52 717 467 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-29 15:04

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

15

0

1

Országos

U20

15

0

1

Országos

U23

11

0

1

Országos

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

41

0

3
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

7-es kosárlabda versenylabda

db

10

30 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

labdatároló acélból

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelés

kosárlabda mez/nadrág

szett

28

20 000 Ft

560 000 Ft

Sportfelszerelés

melegítő alsó/felső

szett

39

30 000 Ft

1 170 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő mez

db

39

8 000 Ft

312 000 Ft

Sporteszköz

állítható mini gát 15-30 cm

db

15

1 600 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

bója és taktikai rúd bilinccsel

csomag

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

db

2

5 900 Ft

11 800 Ft

Sporteszköz

cikk-cakk létra

db

2

5 500 Ft

11 000 Ft

Sporteszköz

sebesség növelő bokapánt

db

20

2 100 Ft

42 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs karika

db

24

4 300 Ft

103 200 Ft

Sporteszköz

reakciólabda

db

5

1 800 Ft

9 000 Ft

Sporteszköz

zselés medicinlabda 3 kg

db

10

4 400 Ft

44 000 Ft

Sporteszköz

zselés medicinlabda 5 kg

db

10

6 200 Ft

62 000 Ft

Sporteszköz

erősítő gumiszalag

db

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

gimnasztikai labda

db

5

6 500 Ft

32 500 Ft

Sporteszköz

egyensúlyozó párna

db

20

8 900 Ft

178 000 Ft

Sporteszköz

fitness szőnyeg

db

20

11 900 Ft

238 000 Ft

Sporteszköz

rugópajzs

db

1

9 900 Ft

9 900 Ft

Sporteszköz

nehezített kosárlabda

db

2

12 600 Ft

25 200 Ft

Sporteszköz

labdapumpa-kompresszor

db

1

40 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

BTL-4110 infravörös lézerterápia-gép

db

1

1 400 000 Ft

1 400 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Gabányi László Sportcsarnok

U20, U23

15 000 Ft

60

10

600

9 000 000 Ft

Őrmezei Általános Iskolatornaterem

U18

8 000 Ft

40

10

400

3 200 000 Ft

Őrmezei Általános Iskolagyógytornaterem

U18

1 500 Ft

16

10

160

240 000 Ft

Kisslife Gym

U20, U23

2 000 Ft

20

12

240

480 000 Ft

2015-04-29 15:04
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2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember
beosztása

Sportszakember
neve

2014/15 idény működősi
engedély száma

Vezető edző

Vavra András

20142430001

Edző

Dinnyés Attila

Vezető edző

Koro.

Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

U23

EKHO2

12

12

0

U18,
U20,
U23

EKHO1

12

Garai Péter

20143464002

U18

EKHO2

Edző

Turcsics
Krisztián

20142944003

U20

Edző

Misek Levente

0

Erőnléti
edző

Mócsán András

0

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

235 000 Ft

47 000 Ft

3 384 000 Ft

12

190 000 Ft

48 000 Ft

2 856 000 Ft

12

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

EKHO1

12

12

190 000 Ft

48 000 Ft

2 856 000 Ft

U20

EKHO1

12

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

U18,
U20,
U23

EKHO2

12

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 802 600 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

2 000 000 Ft

Nevezési költségek

1 300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

150 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

12 920 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

14 136 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

36 308 600 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

32 576 986 Ft

335 845 Ft

671 690 Ft

33 584 522 Ft

2015-04-29 15:04

Önrész (Ft)
3 731 614 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

36 980 290 Ft

37 316 135 Ft
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-29 15:04
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-29 15:04
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Versenyeztetés

2015/16 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

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-29 15:04
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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

458 566 Ft

458 566 Ft

229 283 Ft

687 849 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

738 045 Ft

738 045 Ft

369 022 Ft

1 107 067 Ft

Utánpótlás-nevelés

671 690 Ft

671 690 Ft

335 845 Ft

1 007 535 Ft

Összesen

2 802 451 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk
összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a
támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt
elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások
igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének
vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések
előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk
összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a
támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt
elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások
igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének
vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések
előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk
összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a
támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt
elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások
igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének
vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések
előkészítésében történő közreműködés.

2015-04-29 15:04
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2015. 04. 29.

2015-04-29 15:04
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Nyilatkozat 2
Alulírott Garai Péter (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1.

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2.

tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat
kérhet;

3.

kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs,
vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4.

kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a
támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5.

kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama
alatt ilyen eljárás indul;

6.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8.

kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9.

tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege
a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10.

hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a
személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11.

kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12.

amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a.

a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott
kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b.

az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c.

a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai)
események lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d.

bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a
sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e.

a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli
hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény
mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f.

jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok
ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13.

vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14.

tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása
során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15.

vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
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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 2015. július 1. - 2016. június 30ig 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 2015. július 1. és 2016. 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

0 Ft

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)
0 Ft
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 14:32:35

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 14:33:17

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:
2015-04-29 14:33:42

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 14:34:40

(40 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű

22 240 436 Ft

229 283 Ft

458 566 Ft

22 928 284 Ft

22 928 284 Ft

45 627 286 Ft

45 856 569 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

35 795 160 Ft

369 022 Ft

738 045 Ft

36 902 227 Ft

15 815 240 Ft

52 348 445 Ft

52 717 467 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

35 795 160 Ft

369 022 Ft

738 045 Ft

36 902 227 Ft

15 815 240 Ft

52 348 445 Ft

52 717 467 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

32 576 986 Ft

335 845 Ft

671 690 Ft

33 584 522 Ft

3 731 614 Ft

36 980 290 Ft

37 316 135 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

90 612 582 Ft

934 150 Ft

1 868 301 Ft

93 415 033 Ft

42 475 138 Ft

134 956 021
Ft

135 890 171 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
15 000 Ft

2015-04-29 15:04

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
40 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (4 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
basket_alairasi_1430310797.pdf Szerkesztés alatt, 449 Kb, 2015-04-29 14:33:17)
9947a5607f6a7e8e37b521e4d865545b07d2534fbab6aa2cf5ab9462ded96aee
Nyilvántartó hatóság igazolása
basket_cegkivonat_1430310755.pdf Szerkesztés alatt, 922 Kb, 2015-04-29 14:32:35)
9d218838ebd91930435b429c82646e6d76f9e08838238e404be231aa57e65ee0
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
basket_kozigdij_1430310880.pdf Szerkesztés alatt, 261 Kb, 2015-04-29 14:34:40)
d92a33da525d72b3c88a48d1e5fd433003c91813ca51fb077dcb8ce7782b919b
Köztartozásmentes adózó
basket_nullas_1430310822.pdf Szerkesztés alatt, 534 Kb, 2015-04-29 14:33:42) e6c0985129c321a64dd0d36a17cf7bbe1c421e7f180fead32f5fdd5638782b18
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