Kérelem

1 / 13

http://kosarsport.hu/tao/kerelem/admin?m=showform&u=62

1

Ügyiratszám : T-2011/62

1

Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

BEAC

2

Gazdálkodási formakód:

3 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

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Adószám:

Diáksport
egyesület

Sportiskola

1 9 8 0 5 5 2 8 -1 -4 3

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1 1 1 7

(út, utca) Bogdánfy utca

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca) Bogdánfy utca

(helység) Budapest
(házszám) 10.

1 1 1 7

(helység) Budapest
(házszám) 10.

Telefon: 06-1-209-0617

Fax: 06-1-209-0617

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Dr. Kiss Ádám

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-9705958

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám: 06-30-9705958

E-mail cím: info@beac.elte.hu

Buttás Pál
E-mail cím: noikosar@beac.hu

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki
osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy
szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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2.1 A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb mutatói:
Megnevezés

6

2010. évi tényadatok (eFt)

2011. évi tervadatok (eFt)

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)
Összbevétel
Költségek, ráfordítások
ebből: személyi jellegű ráfordítások
Saját tőke
Mérleg szerinti eredmény
Mérlegfőösszeg

2.2 A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott
tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni) (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését).
Nagynevű elődeink már a múlt században megállapították, hogy a tanuló ifjúság egészséges életmódjának kialakításához a szellemi erőfeszítéseken túl a rendszeres
testedzés, a sportolás, a fizikai képességek fejlesztése elengedhetetlen.
Ma, amikor az egészséget eddig soha nem tapasztalt mértékben veszik igénybe a nagyvárosi életmód káros velejárói, amikor az ifjúság szórakozási lehetőségei soha nem
látott mértékben bővültek és ezek következményeiként az ifjúság egészségi és fizikai állapota az elmúlt évtizedek leggyengébb színvonalára csökkent, akkor különösen
időszerű a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club alapítóját, Eötvös Lorándot idézni:
„ Nem a Váci utcában találhatja meg a tanuló ifjúság mulatságának saját otthonát; foglalja le hegyeinket akár a Bakonyig kirándulásainak, a Rákos mezejét játékainak és a
Duna habjait evezősversenyeinek. Itt, barátok közötti versenyekben, mulatva fogja megszerezni az ifjú azt a kincset, amely férfivá avatja az akarat erejét, a kitartást a
küzdelemben.”
Nem véletlen, hogy 1898. november 5-én (108 évvel ezelőtt!) éppen Eötvös Loránd alapította meg Magyarország egyik első egyetemi sportintézményét, a Budapesti
Egyetemi Atlétikai Clubot. Eötvös Lorándnak a sportról alkotott nézete jelentette a múltban és jelenti napjainkban is azt a nemes hagyományt, amely meghatározza a
sportegyesület és a szakosztály tevékenységének célját és ad igazi tartalmat az ott folyó munkának.
A kosárlabda szakosztály a sportág magyarországi úttörői és meghonosítói közé tartoznak. A BEAC férfi csapata már részt vett az 1933-ban megrendezett bajnokságban,
amelyen először játszották a csapatok a mai formájában – palánkos – kosárlabdát. A női kosarasok szintén ott voltak a sportág bölcsőjénél. Már a 30-as évek közepétől
rendszeresen részt vettek a Főiskolai Bajnokságokon és egyéb tornákon. Az 1933-ban megrendezett első magyar női bajnokságon a második helyen végeztek és az eltelt
77 évben megszakítás nélkül az élvonalban szerepelnek.
A női kosárlabda szakosztály legnagyobb sikerét az 1989-ben érte el, amikor Balogh Judit vezérletével megnyerte a magyar bajnokságot. A következő esztendőben Magyar
Kupát nyert a csapat.
A női kosárlabda szakosztály utánpótlása 1975-től működik szervezett keretek között. A szakosztály akkori vezetőinek köszönhetően Komáromy Ede, majd később a
legendás Szabó János mesteredző – a legtermékenyebb magyar kosárlabda szakíró – vezetésével ambiciózus, lelkes fiatal edzők munkája eredményeként sportiskolai
rendszerű utánpótlásképzés került kialakításra. Az egyre eredményesebben működő utánpótlás nevelésnek köszönhetően, a magyar kosárlabdázás olyan egyéniségei
ismerkedhettek meg és tanulhatták meg a kosárlabdázás alapjait, mint pl. Balogh Judit vagy az MKB-Euroleasing játékosa Eördögh Edit, a Győr klasszisa Kovács Krisztina
és még hosszan sorolhatnánk a válogatott játékosokat.
A szakosztály utánpótlása ma is az egyik legszervezettebb és legeredményesebb bázisa a magyar kosárlabda sportnak.
A BEAC az Eötvös Loránd Tudományegyetem sportegyesülete, így a magyar kosárlabda sportban egyedálló lehetőség előtt áll. Az ELTE-n tanuló több mint harmincezer
hallgató, az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez tartozó gyakorló általános és középiskolák, a XI. kerület és vonzáskörzetébe tartozó kerületek olyan bázist biztosítanak ,
amely sehol nem található meg az országban.
A női szakág felnőtt csapata évtizedek óta az élvonalban szerepel, az egyetlen olyan csapat amely amatőr státuszú egyetemistákból áll. Az utánpótlása szintén évtizedek
óta a legjobbak között van.
A női szakágban a 2011/12-es bajnoki idényben nyolc csapatot szervezünk az egyetemi hallgatókból és indítunk a bajnokságban. A következő évek célja, hogy az NB. I-es
csapat mellett az Amatőr Nemzeti Bajnokságban is szerepeltessünk csapatot.
A férfiak jelentős lemaradásban vannak a nőkkel szemben. A 2011/12-es bajnoki idényben 2 csapatot szervezünk az egyetemi hallgatókból és indítunk a bajnokságban,
valamint egy csapatot az NB. II-es bajnokságban. A következő évek célja itt is az, hogy a férfi csapat a legmagasabb osztályban szerepeljen.
Alapvető célkitűzésünk, hogy az ELTE-hez tartozó minden gyakorló iskolában mind a két nemben Kenguru és Gyerek csapatokat indítsunk a bajnokságban.

5. Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.

6. Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett.

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2011/12-es bajnoki évad

2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

2011/12-es bajnoki évad

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (kérjük a szövegben az idézőjelek
mellőzését)
Egyesületünk célja, hogy biztosítsa az utánpótlás csapatok versenyző fiatalok, az egyetem gyakorlói iskoláiban tanuló és az egyetemen a továbbtanulás melletti aktív,
szervezett körülmények közötti, magas színvonalú sportolási lehetőséget és versenyeztetését a felnőtt és egyéb bajnokságokban.
A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club már 113. éve biztosítja a fiatal egyetemisták számára a mindennapi testmozgás lehetőségét tanulmányaik folytatása mellett. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetemmel szoros együttműködésben adunk lehetőséget az oktatási intézményben tanulóknak és az ország minden részéből érkező fiataloknak arra,
hogy hasznosan töltsék szabadidejüket, magas színvonalon, szervezett körülmények között sportoljanak. Amatőr csapatunk tagjai a tanulás és a munka mellett járnak le
edzésekre, mérkőzésekre. Az egyesület filozófiája 113. éve változatlan, a felnőtt csapatokban amatőr státuszú egyetemi hallgatók sportolnak, így a játékosok pénzbeli
juttatásokat nem kapnak. A napi foglalkozásokhoz igyekszünk biztosítani minden feltételt (sportruházat, cipők, gyógyászati eszközök, stb.), ami a hallgatók és dolgozók
anyagi terheit csökkentheti. Céljaink változatlanok. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanulmányokat folytató fiatalokat szeretnénk hozzásegíteni egy versenyképes
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diploma megszerzéséhez és biztosítani számukra a kosárlabda tudásuk fejlődését. Végzésük után vagy már tanulmányaik alatt is olyan szintet érjenek el a játékosok, hogy
a későbbiekben profivá válhassanak (pl. hivatásos első osztályú csapatban), vagy a civil életben elhelyezkedve, munka mellett tovább segítség egyesületünket és a
sportágat tudásukkal, rutinjukkal, tapasztalatukkal, kiváló példát állítva ezzel a fiatalok elé az egészséges életmódról, a mindennapi testedzésről. Célunk továbbá elérni,
hogy az egyesületünkben sportoló fiatalok gondolkodását oly módon formáljuk, alakítsuk, hogy igényük legyen a testedzésre idősebb korukban is. Kialakítsuk azt az
életszemléletet, hogy saját egészségük megőrzésért tegyenek.
A középiskola elvégezése után a diák gondolkodásmódja, életszemlélete az egyetemen, a főiskolán alakul ki, ami meghatározza élete hátralévő részét. Általában ekkor
szakadnak ki a szülői kötelékből, fedezik fel a szabadságot és tanulnak meg önállónak lenni. A sport nevel és tanít is. A fiatalokat a sport, a kihívások, a sikerek és
kudarcok felkészítik az életre. Az utánpótláskorú, 18 évnél fiatalabb versenyzőink számára példát állítanak, ösztönzik, motiválják őket eredményes középiskolai
tanulmányok folytatásra és továbbtanulásra is. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek és az egész országnak is érdeke, hogy az ország legnagyobb egyetemén minél
több hallgató vegyen részt szervezett sportfoglalkozásokon. Egyesületünk feladata, hogy biztosítsa a szervezett sportoláshoz szükséges feltételeket!
A 2011/12-es idényben a férfiaknál az NB. II-ben, a nőknél az NB. I-ben indítottunk csapatot, valamint az ELTE hallgatóiból a férfiaknál 1, a nőknél 1 csapat kerül
elindításra az egyetemi bajnokságban. Az ELTE saját házibajnokságában 300 fiatal megmozgatását tervezzük már a program első évében.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének sportágfejlesztési programja kiemelkedően fontosnak tartja az egyetemi sportélet újra élesztését és fejlesztését.

Az egyesület utánpótlás nevelési sportfejlesztési programja alapvetően a leigazolt gyermeklétszám növelésére épül, melynek keretében be kívánjuk vonni egyesületünk
keretei közé az ELTE gyakorlói iskoláit, a XI. kerület és a hozzá csatlakozó kerületek, valamint a környező településen élő fiatalokat is. Ennek megteremtéséhez két
elengedhetetlen lépésen át vezet az út. Az egyik az egyesületünk és a budapesti dél-budai Régióközpont keretein belül működő magas szintű akadémiai rendszer
kialakítása, míg a másik a szüleiktől távol élő tehetséges 14-18 éves fiatalok szállás-étkezés körülményeinek javítása, akik egyesületünknél sportolnak és Budapesten
tanulnak.
Természetesen a megnövekedett létszám több edzőt kíván, így terveink között szerepel további, magasan képzett nevelők foglalkoztatása, illetve a jelenlegi szakmai stáb
állandó továbbképzése a munka minőségének folyamatos javítása érdekében. Az edzői életpálya-modell kialakítása is egyesületünk célja, melynek értelmében a folyamatos
minőségjavulással párhuzamosan edzőink anyagi megbecsülését is javítani kívánjuk.
A gyermeklétszám növekedése megkívánja a későbbiekben egy olyan pedagógus alkalmazását is, akinek feladata az „iskola-kosárlabda-magánélet” hármas egységének
koordinálása, felügyelete lesz.
Mindezen tervek az infrastruktúra fejlesztése nélkül nem valósíthatók meg, így tervezzük az évek óta parlagon álló "Tüske" sportlétesítmény befejezését, az állam, az
Önkormányzat és az Egyetem közreműködésével, hogy a megnövekedett edzésidő által generált helyigény kiszolgálható legyen.
A fent részletezett minőségi munka kialakításával azt kívánjuk elérni, hogy minél több saját nevelésű játékosunk szerepelhessen az egyetem felnőtt csapataiban, és később
a nemzeti válogatottban is.
Megfelelés a szövetség stratégiai céljainak:
• Tömegesítés - Be kívánjuk vonni egyesületünkbe az ELTE gyakorlói iskoláiban, a XI.kerület és vonzás körzetében, valamint a környező településeken élő, kosárlabdázni
vágyó fiatalokat is.
• Az egyetemi sport fejlesztése, az egyetemen tanuló fiatalok magas színvonalú felkészítése és versenyeztetése.
• Nemzetközi szereplés - Terveink között szerepel, hogy évről-évre egyre több nemzetközi tornán veszünk részt. Idén korosztályonként két ilyen torna került bele a
felkészülésbe.
• Létesítmény-fejlesztés - A tömegesítés során fellépő edzésigény kielégítésére az elkövetkező években (jelen kérelemmel érintett időszakban még nem).
• Edzők anyagi javadalmazásának javítása - A programunkban szerepel az is, hogy javítani kívánjuk edzőink anyagi megbecsülését évről-évre, a kereteinkhez mérten.
• Edzők szakmai fejlődése - A játékosok létszámának növelésével új edzőket kívánunk bevonni, illetve a meglévő edzőinknek a minőségi tornákon való szereplés révén
folyamatos szakmai fejlődést biztosítani.
Az egyesület szakmai programját két fő szempont – a széles tömegbázis kialakítása és a minőségi képzés – mentén haladva kívánja sikerre vinni. Ennek első lépéseként a
2011/12-es támogatási időszak alatt a most rendelkezésre álló gyermeklétszámot kívánjuk növelni, és a gyermekek edzéslehetőségeit kívánjuk javítani. Ennek érdekében
az egyesületnél dolgozó szakembereink bérét az eddigi évek sikereinek fényében a lehetőségekhez mérten méltányos szintre kívánjuk emelni, ezzel is ösztönözve őket a
még színvonalasabb munkavégzésre.
Az egyesület az egyetemi hallgatókból 1 férfi és 1 női csapatot szervez és indít az egyetemi bajnokságban. Ez jelentős többlet költséget jelent minden vonatkozásban.
A pályázat lehetőséget biztosít továbbá a terembérlési lehetőségek bővítésére, így több edzésidő jut csapatainknak. A játékosaink fejlődése érdekében az egyesület minél
több nemzetközi tornán is szerepleni kíván, valamint edzőtáborok szervezésével biztosítja a sikeres felkészülést az idénykezdetekre. Ennek megfelelően a 2011/12-es
idényben 8 nemzetközi tornán kívánunk részt venni, többek között spanyol, francia, olasz, osztrák, cseh és román rendezésű eseményeken. Ezeken kívül a hazai
rendezésű, Komáromi Ede Emléktora elnevezésű verseny megrendezését is tervezzük, nemzetközi csapatok részvételével.
Ezek az alapok szükségesek ahhoz, hogy a későbbi évek során bővülő gyermeklétszám mellett, egyre javuló versenyeredményekkel kialakítható legyen az előzőekben
említett magas szintű akadémiai rendszer. Egy ilyen akadémiai keretek között működő képzés során látjuk biztosíthatónak az egyesület fő feladatának sikeres elvégzését,
nemzetközi szintű, felnőtt válogatott játékosok képzését.
Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)
A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club sportfejlesztési programjának támogatását az elmúlt 113 év eredményei már önmagában is indokolják. Az egyesület, mint az Eötvös
Loránd Tudományegyetem sportegyesülete olyan egyedülálló lehetőség előtt áll, amely Magyarországon példa nélküli. A sportágfejlesztési program eredményes
végrehajtása az egész magyar kosárlabda sport fejlődésére kihatással van, ezen belül komoly lendületet adhat egy eredményes és magas színvonalú női és férfi felnőtt
csapat kialakítására.
A szakmai program vezetője az egyesület egykori legendás játékosa Balogh Judit, mellette a sportág elismert és kiváló szaktekintélyei dolgoznak. A programba bevonásra
kerülnek az ELTE gyakorlói iskoláinak testnevelői és az ELTE-n oktató tanárok is.
Az egyesület eredményes működése a honi kosárlabdázás szempontjából is elengedhetetlen, hiszen egyesületünk tervei között szerepel olyan kiváló képességű játékosok
képzése, akik később a magyar bajnokság más klubjainál is bemutatkozhatnak, illetve az utánpótlás korosztályokban a nemzeti válogatottakban szereplő sportolók
képzése, hozzájárulva ezzel a magyar kosárlabdázás sikereihez.
A program előnye továbbá, hogy az eddig kevesebb edzéslehetőséget kapott csapatainknak is megfelelő körülményeket tudunk biztosítani a testmozgáshoz, valamint, hogy
az elmúlt évek során aránytalanul alulfizetett sportszakembereink számára a teljesítményüknek megfelelő bért tudunk ajánlani.
Sikeres pályázat esetén olyan többletforráshoz jutna egyesületünk, mely elengedhetetlen feltétele a fent részletezett szakmai program megvalósításának, hiszen ezek
finanszírozását a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club más forrásból nem tudná előteremteni.

Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével!
(kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)
A társadalmi – gazdasági hatások széleskörűek, az eredmények rövid és hosszú távú formában is megjelenhetnek. Rövid távú hatások: a felnőtt és utánpótláscsapatok
versenyeztetése során a célunk, hogy a tagdíj mértéke jelképes legyen, illetve a szülők és hallgatók egyéni hozzájárulása minél kevesebbet tegyen ki. Ezzel a családok,
játékosok kiadásit csökkentjük, több lehetőségük marad a tanulással összefüggő egyéb kiadásaik finanszírozására.
A hosszú távú hatások: lényegesen nagyobb jelentőséggel bír. Az egészséges életmóddal, a mindennapi sportolással karbantartjuk testünket. Számos betegséget,
egészségügyi probléma kialakulását előzhetik meg az emberek. Ennek pedig az állam egészségügyre, gyógyszertámogatásra fordított költségeire lehet rendkívül pozitív
hatással.
Ki kell emelni azt is, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint az ország legnagyobb egyetem minden tekintetben életszemléletet közvetít a felnövekvő generációk
számára az egész országban és a határainkon túl is.
4.1. Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)

2018. 04. 25. 14:51

Kérelem

4 / 13

http://kosarsport.hu/tao/kerelem/admin?m=showform&u=62

Támogatási
időszak

Támogatott
pozíció(k)
megnevezése

Újonnan
létrehozott-e a
pozíció?

Fő

Időtartam
(hónap)

Ügyvezető

1

7

200 000 Ft

40 000 Ft

1 680 000 Ft

Kommunikációs munka

1

7

70 000 Ft

14 000 Ft

588 000 Ft

Gazdasági ügyintéző

1

6

70 000 Ft

14 000 Ft

504 000 Ft

Gazdasági ügyintéző

1

5

88 000 Ft

17 600 Ft

528 000 Ft

85 600 Ft

3 300 000 Ft

8

10
Alkalmazás
típusa

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó/fő)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó/fő)

9
Pozícióra jutó
ráfordítás
összesen(Ft)

Összegzés:

4

25

428 000 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

1 650 000 Ft

1 650 000 Ft

3 300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 650 000 Ft

1 650 000 Ft

3 300 000 Ft

Összegzés:
összesen:

7. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára.
8. Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.

9. Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva.

10. EKHO1 Főállású EKHO-s munkaviszony szerint adózó, EKHO2 Másodállású, nyugdíjas vagy EKHO-s megbízási szerződés, Általános munkaviszony szerint adózó vagy Megbízási szerződés szerint adózó a megbízott.

4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!)

11

Támogatási
időszak

Eszköz
jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

U.f.

Összegzés:

0 Ft

összesen:

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni.

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

2011/12-es bajnoki évad

2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

U11

36

0

0

0

U12

36

0

0

0

U14

24

0

0

0

U16

16

0

0

0
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U18

12

0

0

0

U20

0

0

0

0

U23

36

0

0

0

Egyes korosztályok 2011/12-es bajnoki évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségei
Korosztály

Korosztályos sportolók létszáma (fő)

Jogcím

Összesen (Ft)

36

500 000 Ft

36

100 000 Ft

36

100 000 Ft

36

200 000 Ft

36

50 000 Ft

36

750 000 Ft

36

100 000 Ft

36

2 520 000 Ft

36

500 000 Ft

36

400 000 Ft

36

100 000 Ft

36

200 000 Ft

36

50 000 Ft

36

750 000 Ft

36

200 000 Ft

36

2 520 000 Ft

24

500 000 Ft

24

1 500 000 Ft

24

50 000 Ft

24

200 000 Ft

24

50 000 Ft

24

750 000 Ft

24

2 500 000 Ft

24

3 800 000 Ft

16

2 000 000 Ft

16

2 500 000 Ft

16

50 000 Ft

16

200 000 Ft

16

50 000 Ft

16

1 000 000 Ft

16

3 000 000 Ft

16

3 150 000 Ft

16

100 000 Ft

12

800 000 Ft
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12

500 000 Ft

12

50 000 Ft

12

150 000 Ft

12

1 000 000 Ft

12

500 000 Ft

12

2 500 000 Ft

36

1 800 000 Ft

36

137 778 Ft

36

1 000 000 Ft

36

150 000 Ft

36

300 000 Ft

36

150 000 Ft

36

2 000 000 Ft

36

500 000 Ft

36

5 800 000 Ft

Összegzés:

47 777 778 Ft

összesen:
A ráfordítás összege korosztályonként:
korcsoportok
2011/12-es bajnoki
évad

2012/13-es bajnoki
évad

2013/14-es bajnoki
évad

2014/15-es bajnoki
évad

Összegzés

U11

Támogatás 3 888 000 Ft

U12

U14

U16

U18

U20

U23

4 248 000 Ft

8 415 000 Ft

10 845 000 Ft

4 950 000 Ft

0 Ft

10 654 000 Ft

Önrész

432 000 Ft

472 000 Ft

935 000 Ft

1 205 000 Ft

550 000 Ft

0 Ft

1 183 778 Ft

Összesen

4 320 000 Ft

4 720 000 Ft

9 350 000 Ft

12 050 000 Ft

5 500 000 Ft

0 Ft

11 837 778 Ft

Támogatás 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Önrész

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Támogatás 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Önrész

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Támogatás 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Önrész

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 248 000 Ft

8 415 000 Ft

10 845 000 Ft

4 950 000 Ft

0 Ft

10 654 000 Ft

Támogatás 3 888 000 Ft
Önrész

432 000 Ft

472 000 Ft

935 000 Ft

1 205 000 Ft

550 000 Ft

0 Ft

1 183 778 Ft

Összesen

4 320 000 Ft

4 720 000 Ft

9 350 000 Ft

12 050 000 Ft

5 500 000 Ft

0 Ft

11 837 778 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2011-2014 közötti időszakra (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

4 777 778 Ft

43 000 000 Ft

47 777 778 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 777 778 Ft

43 000 000 Ft

47 777 778 Ft

Összegzés:
összesen:
A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad Képzés címe Képzés
típusa

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható Képzésben résztvevők Egyéb folyó
utazási és szállás várható utazási és
költségek
költségei (Ft)
szállás költségei (Ft)
(Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek
alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több
támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és
2. pontjában meghatározottakra:

Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Közreműködő díjazása (Ft)

639 500 Ft

700 000 Ft
Összegzés:

1 339 500 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
Időszak

Díjazás (Ft)

1 339 500 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
összesen:

1 339 500 Ft
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Ind

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva

Tel
Fel
szá
OK
Lic
Sza
Eg

Fel
Ép
Fel
Ép
Fel
Eg

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U11

Fő

36

- 100 %

U12

Fő

36

- 100 %

U14

Fő

24

- 100 %

U16

Fő

16

- 100 %

U18

Fő

12

- 100 %

U20

Fő

-

U23

Fő

36

0 %
- 100 %

Egyéb indikátor:

0 %
0 %
0 %
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK
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Korosztályos eredményesség változása:
U11

helyezés

0 %

U12

helyezés

0 %

U14

helyezés

0 %

U16

helyezés

0 %

U18

helyezés

0 %

U20

helyezés

0 %

U23

helyezés

0 %

Nézőszám

Fő

0 %

Egyéb indikátor:

0 %
0 %
0 %

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, 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, 16. § (2) 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.

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási
igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen
kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt
módon igazolok.

Kelt: Budapest

(helység), 2011 (év) 09

(hó) 12

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Alulírott Dr. Kiss Ádám , 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 Kérelmező az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint –köztartozásmentes adózónak
minősül, és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,;

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 Kérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll
végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt,

6.
7.

kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban,
kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
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kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás hatálya alatt, és
a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet
b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág
versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén a diák- és
főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett
sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást –
kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel
együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének
(nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.

8.

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;

9.

vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal szereplő természetes személyektől a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt beszerzem;

10. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben
beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyást végző-, illetve az ellenőrző szervezetet;
11. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben 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 ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
b) 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
ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és
bb) évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,
c) 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,
d) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok
ki és – figyelemmel a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4.§ (8)
pontjára - a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
12. kötelezem magam (a Kérelmező szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását
követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar
Állam részére történő megfizetése terhével;
13. amennyiben a fenti sportfejlesztési programban szereplő beruházás vagy felújítás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjainak megfelel, úgy vállalom hogy a jogszabályban meghatározott jelzálogjognak a
Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséges közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat
kiállításának költségét az ellenőrzést végző szervezet részére megfizetem.
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben
beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;
15. vállalom, hogy a Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan naprakész analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja azok teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez.
16.

tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a 107/2011 (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Budapest

(helység), 2011 (év) 09

(hó) 12

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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 kérelmező szervezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a bejelentés időpontjában –
köztartozásmentes adózónak minősül, vagy nyilatkozat arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell
töltenem a Mellékletek menüpont megfelelő részéhez)
A sportfejlesztési program összefoglaló költségvetését.
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
Deminimis igazolás
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Kelt: Budapest

(helység), 2011 (év) 09

(hó) 12

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Projekt költségvetése a 2011/2012-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Közreműködői költségek

Önrész

Összesen

1 650 000 Ft

1 650 000 Ft

3 300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

43 000 000 Ft

4 777 778 Ft

47 777 778 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 339 500 Ft

0 Ft

1 339 500 Ft

45 989 500 Ft

6 427 778 Ft

52 417 278 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Összesen

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Összesen

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Összesen

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 4 évadra összesen
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Összesen

2018. 04. 25. 14:51

Kérelem

13 / 13

http://kosarsport.hu/tao/kerelem/admin?m=showform&u=62

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Közreműködői költségek

1 650 000 Ft

1 650 000 Ft

3 300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

43 000 000 Ft

4 777 778 Ft

47 777 778 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 339 500 Ft

0 Ft

1 339 500 Ft

45 989 500 Ft

6 427 778 Ft

52 417 278 Ft

Összegzés:

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.
Évad

Pozíció megnevezése

Indoklás

Tárgyi beruházások részletes indolkása
Évad

Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

20 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

6 000 Ft
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