
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  VASAS-Pasarét 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 

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  113

MKOSZ tag  Igen

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

Adószám  13407177-2-41

Bankszámlaszám  10300002-20224541-00003285

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1026  Város  Budapest

Közterület neve  Pasaréti  Közterület jellege  út

Házszám  11-13.  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1026  Város  Budapest

Közterület neve  Pasaréti  Közterület jellege  út

Házszám  11-13.  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 1 801 00 28  Fax  +36 1 801 00 29

Honlap  www.pasaretsport.hu  E-mail cím  pasaret@pasaretsport.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Bolyó Judit

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 949 16 61  E-mail cím  judit.bolyo@pasaretsport.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Biener Gábor +36 30 970 35 99 gabor.biener@pasaretsport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat
célja

Testnevelési Egyetem Diana utcai Általáőnos Iskola
tornaterme

Magyar Állam Testnevelési Egyetem 16 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2017-01-25

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2005-01-25

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  2005-01-25
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 211 MFt 218 MFt 220 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 35 MFt 34 MFt 30 MFt

Egyéb támogatás 38 MFt 11 MFt 15 MFt

Összesen 284 MFt 263 MFt 265 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 53 MFt 69 MFt 45 MFt

Működési költségek (rezsi) 29 MFt 18 MFt 14 MFt

Anyagköltség 37 MFt 22 MFt 25 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 76 MFt 75 MFt 80 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 54 MFt 58 MFt 60 MFt

Összesen 249 MFt 242 MFt 224 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 3 MFt 16 MFt 10 MFt

Működési költségek (rezsi) 29 MFt 18 MFt 14 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 12 812 759 Ft 256 255 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

17 168 948 Ft 343 379 Ft Nettó

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

19 017 331 Ft 380 347 Ft Nettó

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Nettó

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Nettó

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató Kft. egyéb tevékenységei mellett a VASAS AKADÉMIA fiú és leány utánpótlásának tömegbázis szélesítésében, valamint
az akadémiai INPUT rendszer csapatainak versenyeztetésében vállal kiemelt szerepet. Ennek okán a 2017-18 szezonban U9, U11, U12, korosztályokban indít
csapatokat, ahol a Vasas Akadémia kiválasztórendszerének bázisiskolái, valamint egyéb külső helyszínek szerepelnek a bérleményei listáján. EREDMÉNYEK:
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Vasas Akadémián kívül csak egyetlen olyan sportszervezet van az országban, amely minden korosztályban képviselteti magát
valamennyi országos döntőben. A kiválasztási tömegbázisunk nagyságrendileg 250-300 fős iskolai előkészítős gyermekre épül, ahonnan eddig az általunk
finanszírozott Mustármag programunkon keresztül kerültek be U11-12 csapatainkba azok az ifjú sportolók, akik az ún. kiválasztó napokon kiemelkedően szerepeltek,
avagy a többlépcsős szűrőn megfeleltek a kiválasztási szempontrendszerünknek. VÁLOGATTOTTAK: A korosztályos Európa Bajnokságokon az utóbbi két szezonban
a Vasas Akadémia 10 játékosa szerepelt közel 100 alkalommal a különböző évfolyamú válogatottakban, mely szintén nagy büszkeséggel tölt el minket. A válogatottak
névsora: Andrássy Géza, Peringer Tamás, Krivacevic Márkó (1996), Lewis Chester, Völgyi Marcell (1998), Ábrahám Martin, Katona Bence, Schafarek Boldizsár
(1999), Kelenföldi Domonkos, Somogyi Ádám (2000) 

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

A VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató Kft. a 2017/18-as támogatási időszakban nem nyújt be ingatlannal kapcsolatos fejlesztési, vagy beruházási pályázatot. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató Kft. a látvány csapatsport támogatási rendszerben benyújtott pályázatát a 2017. július 01. és 2018. június 30. közötti
időszakra tervezi. A támogatási összegeket az utánpótlási tevékenység felmerülési idejével összhangban, folyamatosan kívánja felhasználni. 

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

Tervezetünkben szem előtt tartjuk az MKOSZ stratégiai céljait, így Mustármag programunkon, illetve az MKOSZ Kosárpalánta programján keresztül foglalkozunk az
utánpótlás bázis szélesítésével, emellett pedig az akadémiai kritériumrendszert szem előtt tartva próbálunk minőségi képzést nyújtani ifjú sportolóinknak. A leírtaknak
megfelelően minél több iskolai csapattal kívánunk indulni a Kosárpalánta U9 bajnokság versenyrendszerben, valamint az U11, U12 bajnokságban. Emellett egy
csapatunkkal részt kívánunk venni az U14 országos bajnokságban is elsőéves serdülő játékosainkkal. AKADÉMIAI VONAL Az U14 korosztálytól kezdődően a
legjobbak bekerülnek a Vasas Akadémiára, ahol magas szintű szakmai képzést kapnak az ifjú sportolók, kiemelten kezelve az egyéni képesség fejlesztéseket,
prevenciót, koordinációs és kondícionális programokat. A kiemelt csapatainkba való bekerüléshez azonban számos szűrőn (antropometriai, orvosi vizsgálatok, fizikai
tesztek, szellemi szűrés) kell átmenniük a gyerekeknek, melyhez nélkülözhetetlen a komoly előkészítő munka, vagyis az alapok lefektetése. Ebben jár élen
sportszervezetünk, viszont a széles tömegbázis és a lehető legtöbb U9-11-12 versenyző csoport kialakítása többlet költségekkel jár, melyhez kérjük a Tisztelt
Döntéshozók jóváhagyását. 

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

A VASAS színeiben sportoló több száz gyermek nem csupán az országos kosárlabda utánpótlás egyik legnagyobb bázisát jelenti, de egyben Észak-Buda egyik
legjelentősebb testnevelő intézménye is, amelynek a térség szempontjából vett társadalmi jelentősége egyértelmű. Az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való
buzdításával egyesületünk is hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá
sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program
társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint is elválasztani. A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó
szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a
munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is emelkedtek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások
esetében is a nettó juttatáson felül esetenként 30-40% adó- és járulékbefizetés keletkezett. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen
egy korrekt anyagi helyzetű sportszervezet jobb feltételekkel folytathatja programjait, így minél tovább tudja a fiatalokat a sport és ezáltal az egészséges életmódra
nevelés középpontjában tartani. Tisztelettel kérjük, hogy támogassák az ország egyik kiemelkedő Akadémiájának a kiválasztásban és a versenyeztetésben tett
fejlesztési törekvéseit, hogy a Magyar Kosárlabda számára minél értékesebb munkát végezhessünk!
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Pénzügyi vezető Felsőfokú Általános 40 12 115 000 Ft 19 775 Ft 1 617 300 Ft

Pénzügyi asszisztens Felsőfokú Általános 40 12 140 000 Ft 32 900 Ft 2 074 800 Ft

Tao ügyintéző Középfokú Általános 40 12 178 000 Ft 41 830 Ft 2 637 960 Ft

Gazdasági igazgató Felsőfokú Általános 160 12 1 116 000 Ft 262 260 Ft 16 539 120 Ft

Ügyvezető Felsőfokú EKHO1 160 12 161 000 Ft 36 663 Ft 2 371 956 Ft

440 60 1 710 000 Ft 393 428 Ft 25 241 136 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Pénzügyi
vezető

Közvetlen szakmai irányítása és ellenőrzése alatt zajlik a látvány csapatsport támogatások felhasználása, és az elszámolás ellenőrzése.
Előkészíti, letárgyalja és véglegesíti a támogatási szerződéseket, kapcsolatot tart a támogatók képviselőivel.

Pénzügyi
asszisztens

Feladata a látvány csapatsport támogatási tételek pénzügyi mozgásának követése, a támogatások beérkezésétől a kiadások banki és pénztári
teljesülésén keresztül a számviteli bizonylatok megszületéséig.

Tao ügyintéző Ellenőrzi a látvány csapatsport támogatási rendszer pénzügyi elszámolásába bevont tételek helyességét, együttműködik a közreműködő
szervezet képviselőivel, gondoskodik a támogatásba bevont tételek bizonylatainak és mellékleteinek teljességéről.

Gazdasági
igazgató

Gondoskodik a VASAS Kosárlabda Akadémia működéshez kapcsolódó szabályzatok elkészítéséről, biztosítja az Akadémia munkájának adó-,
pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti tevékenységét, összefogja a teljes pénzügyi és számviteli területen dolgozó munkatársak munkáját,
és felel a szakmai színvonaláért, a határidők betartásáéért

Ügyvezető Vezeti, irányítja és ellenőrzi a VASAS Kosárlabda Akadémia leány és fiú szagágainak első számú bázisának számító Pasaréti Sportcentrum
működését. Gondoskodik a kosárlabda utánpótlás nevelés infrastruktúrájának mindenkori magas színvonaláról, részt vesz a fejlesztés stratégiai
koncepciójának kidolgozásában és a finanszírozási lehetőségek felkutatásában.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

12 428 377 Ft 128 128 Ft 256 255 Ft 12 812 759 Ft 12 812 759 Ft 25 497 391 Ft 25 625 519 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 18+2 személyes db 1 23 620 000 Ft 23 620 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

db 4 39 000 Ft 156 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Széldzseki db 10 11 800 Ft 118 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó melegítő db 10 11 800 Ft 118 000 Ft

24 012 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Busz 18+2
személyes

A VASAS Kosárlabda Akadémia mintegy 30 csapata részére a bajnoki részvételhez, illetve az országos döntőkön és az MKOSZ által
akadémiai kritériumként előírt nemzetközi porondon történő szerepléshez a szükséges személyszállítási szolgáltatások végzéséhez
nélkülözhetetlen.

Verseny
kosárgyűrű, rugós
FIBA szabvány

Az edzések és mérkőzések során elhasználódó gyűrűk pótlásához szükséges mennyiség

Széldzseki A játékosok idegenbeli mérkőzésekre történő utazásához szükséges sportruházat, amely ráadásul egységes megjelenést is biztosít a
játékosoknak

Utazó melegítő A játékosok idegenbeli mérkőzésekre történő utazásához, és alkalmanként a bemelegítéshez használatos sportruházat

2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

16 653 879 Ft 171 689 Ft 343 379 Ft 17 168 948 Ft 7 358 121 Ft 24 355 379 Ft 24 527 068 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

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

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

Nem

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

Nem

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

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

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 40 0 5 Országos

U11 15 0 1 Országos

U12 18 0 1 Országos

U14 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 73 0 7
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Gyógyszer csomag 1 10 000 Ft 10 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása

Gyógyszer, diagnosztikai
eszköz megnevezése

Indoklás

Gyógyszer A mérkőzések közben előforduló esetleges sérülések bekövetkeztekor, azonnali segítségnyújtáshoz szükséges sérülések
ellátásához néhány alapvető - az MKOSZ által kiadott listában szereplő - gyógyszer és kötszer.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 400 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 10 000 Ft

Személyszállítási költségek 200 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 000 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 16 848 848 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 1 000 Ft

Összesen 20 559 848 Ft

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

Aljogcím
megnevezése

Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

Az edzések színvonalas megtartásához, illetve az utánpótlás sportolók mérkőzésen történő szerepléséhez szükséges
sportfelszerelések beszerzése az MKOSZ által kiadott benchmark szabályzatban szereplő egységárak figyelembe vételével

Személyszállítási
költségek

Az utazás költsége, az MKOSZ által kiadott benchmark szabályzatban szereplő kilométer tarifa, és a benne felsorolt egyéb tételek
figyelembe vételével

Nevezési költségek A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által szervezett országos és a budapesti bajnoki versenyben való indulás tervezett
költsége, az MKOSZ hatályban lévő díjfizetési szabályzata szerint, valamint a tornaszervező társ-sportszervezetek által rendezett
tornák nevezési díjai

Rendezési,
felkészítési, képzési
költségek

A bajnoki mérkőzések és rendezett tornák alkalmával fizetendő, a lebonyolításhoz, megrendezéshez kapcsolódó, ill. ahhoz szükséges
résztvevői díjak, az MKOSZ hatályban lévő díjfizetési szabályzata szerint

Verseny- és
játékengedélyek
kiállításának költségei

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által szervezett országos és a budapesti bajnoki versenyben a nevezéskor fizetendő
csoportos, valamint a kereten felüli játékosok egyedi játékengedélyeinek tervezett összege, az MKOSZ hatályban lévő díjfizetési
szabályzata szerint

Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti díja

Utánpótlás csapataink felkészülési munkája során bérelt tornatermek, valamint az edzőtáborban zajló felkészülés során bérelt termek
bérleti díjai, az MKOSZ által kiadott benchmark szabályzatban szereplő egységárak figyelembe vételével
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés
költsége

Utánpótlás csapataink edzőtábori felkészülése során, illetve a hazai vagy külföldi tornán való részvétele kapcsán felmerülő,
valamint a sportszervezetünk által szervezett hazai és nemzetközi torna résztvevőinek nyújtandó szállás és étkezési
szolgáltatások tervezett költségei, az MKOSZ által kiadott benchmark szabályzatban szereplő egységárak figyelembe
vételével

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

A sportszervezetnél a bajnoki rendszerbe nevezett csapatok felkészülési és versenyeztetési tevékenysége során felmerülő
bérek és járulékok összege, az MKOSZ által kiadott benchmark szabályzatban szereplő maximális értékek figyelembe
vételével

Logisztikai költségek (csak bérlet)
– kivéve személygépkocsi és
motorkerékpár

A bajnoki évadban a felkészülés során, valamint a mérkőzéseken történő részvételhez szükséges, a személyszállításon
kívüli logisztikai költségek várható összege

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

18 446 811 Ft 190 173 Ft 380 347 Ft 19 017 331 Ft 2 113 037 Ft 20 940 195 Ft 21 130 368 Ft
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFP-09186/2017/MKOSZ

2017-06-12 11:34 13 / 26



Versenyeztetés

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

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

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

0 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

Indoklás

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 256 255 Ft 256 255 Ft 128 128 Ft 384 383 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

343 379 Ft 343 379 Ft 171 689 Ft 515 068 Ft

Utánpótlás-nevelés 380 347 Ft 380 347 Ft 190 173 Ft 570 520 Ft

Összesen 979 981 Ft  1 469 971 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A látvány csapasport támogatásba bevont személyi jellegű költségek szabályok szerinti elszámolásának biztosításában való
részvétel

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A látvány csapasport támogatásba bevont tárgyi eszköz beszerzések szabályok szerinti elszámolásának biztosításában való
részvétel

Utánpótlás-nevelés A látvány csapasport támogatásba bevont utánpótlás nevelési célú költségfelhasználás szabályok szerinti elszámolásának
biztosításában való részvétel
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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, 2017. 06. 12.

be/SFP-09186/2017/MKOSZ

2017-06-12 11:34 16 / 26



Nyilatkozat 2

Alulírott Bolyó Judit (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

20. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Budapest, 2017. 06. 12. Bolyó Judit 
ügyvezető 

VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató 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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Bolyó Judit (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a VASAS-Pasarét

Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Budapest, 2017. 06. 12.

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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Bolyó Judit (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.

Budapest, 2017. 06. 12.

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

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

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

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

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

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

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

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

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával

– tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,

valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2017. 06. 12. Bolyó Judit 
ügyvezető 

VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató 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.

be/SFP-09186/2017/MKOSZ

2017-06-12 11:34 22 / 26



Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 17:11:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 10:43:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 17:11:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 11:16:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 12:03:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 12:03:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 12:04:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest, 2017. 06. 12.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 5 11 120%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 3 7 133%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

U9 0 40 0%

U11 15 15 0%

U12 18 18 0%
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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 12 428 377 Ft 128 128 Ft 256 255 Ft 12 812 759 Ft 12 812 759 Ft 25 497 391 Ft 25 625 519 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 16 653 879 Ft 171 689 Ft 343 379 Ft 17 168 948 Ft 7 358 121 Ft 24 355 379 Ft 24 527 068 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

16 653 879 Ft 171 689 Ft 343 379 Ft 17 168 948 Ft 7 358 121 Ft 24 355 379 Ft 24 527 068 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

18 446 811 Ft 190 173 Ft 380 347 Ft 19 017 331 Ft 2 113 037 Ft 20 940 195 Ft 21 130 368 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 47 529 067 Ft 489 990 Ft 979 981 Ft 48 999 039 Ft 22 283 917 Ft 70 792 965 Ft 71 282 955 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

vpafanyilatkozat201704_1493719385.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2017-05-02 12:03:05)
1bc2ff4dadb4bdfe9b6c2e701121af0b918c034049391eb9b88316c869a6173c

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)

alairasicimpeldany_1493282587.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2017-04-27 10:43:07)
8dcbf4955647b921251b10f3abaf334110a5871af356469db341d201e2d94bba

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

vpemminyilatkozat201704_1493719406.pdf (Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2017-05-02 12:03:26)
20230ba48b4eb26ebb8867e48181be7396cd46ae4e331c526ec6a393566746b5

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

vpcegbirosagikivonat20170421_1493046690.pdf (Szerkesztés alatt, 254 Kb, 2017-04-24 17:11:30)
58ab75dc3604f36433611f7f62ef6fe20141d0ff0c19bfdf283f5d9481f7a3b9

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

vppalyazatiilletek20170502_1493716561.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2017-05-02 11:16:01)
033b21b58d74b326a460b900f3f793071e862307acd108bc4510e72f8ded61d4

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

vpnullas201704_1493046678.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2017-04-24 17:11:18) 8609dbf098a485b0fa82b87de227ed376e92f7ece30c9f0b7e4590d6bf4c8f48

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

vp2sznyilatkozat201704_1493719462.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2017-05-02 12:04:22)
e1ab7be35b1e8bbce8795f9b80d00cfddebf3d9d29c2bac07f56e8e4d88c8d5b
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