
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Tehetséges Fiatalok - BASKETBALL PLAYERS Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  TF-BP SE

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  521

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  18767146-1-43

Bankszámlaszám  11717009-22465579-00000000

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 támogatói bevétel

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  1204  Város  Budapest

Közterület neve  Vécsey  Közterület jellege  utca

Házszám  97  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1204  Város  Budapest

Közterület neve  Vécsey  Közterület jellege  utca

Házszám  97  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 989 95 85  Fax  +36 1 400 18 88

Honlap  www.tf-budapest.hu  E-mail cím  beaksarkanyrita@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Beák-Sárkány Rita

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 989 95 85  E-mail cím  beaksarkanyrita@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Sárkány Zoltánné +36 20 989 68 69 beaksarkanyrita@gmail.com

B. Sárkány Rita +36 20 989 95 85 beaksarkanyrita@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Sport 11 sportcsarnok Holdesco Ingatlanhasznosító Kft Holdesco Ingatlanhasznosító Kft 26 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1997-09-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1997-09-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 38 MFt 45 MFt 62 MFt

Egyéb támogatás 2 MFt 5 MFt 15 MFt

Összesen 40 MFt 50 MFt 77 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 19 MFt 20 MFt 25 MFt

Működési költségek (rezsi) 21 MFt 27 MFt 32 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 7 MFt 11 MFt 16 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 6 MFt 9 MFt 12 MFt

Összesen 53 MFt 67 MFt 85 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 29 MFt 32 MFt 46 MFt

Működési költségek (rezsi) 21 MFt 27 MFt 32 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 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

8 294 178 Ft 165 884 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

38 691 676 Ft 773 834 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 2 432 683 Ft 48 654 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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 TF-BP egyesülete UP csapataira nagy részére szerződéssel rendelkezik a BLF kosárlabda csapataival. Saját csapatai a 2017/2018-ban az U20 illetve U 23
játékosok bázisa. Továbbá a bővülő létszám indokolta az U23-as MKOSZ NBII-es csoportban induló csapat kialakítását. A klub életében még mindig nagyon hiányzik
a „piramis alja”. Az a bázis, amiből kinevelhetőek és nem máshonnan „levadászandók” a tehetségek. A TF-BP ennek érdekében már nem csak két együttműködéssel
rendelkezik a 2017/2018-as szezonban, hanem hárommal: a XII. kerületi Hegyvidék SE-vel, amelyet 2013 elején kötötte meg. A BLF csapatával, a kötelezően
indítandó UP csapatok miatt illetve az akadémiai együttműködés miatt a MAFC Kosársulival kötötte meg az együttműködést. A korábbi két együttműködés lényege az
előző évekhez képest nem változott. A TF-BP szakmai irányítása és felügyelete alatt a HSE képzi a TF-BP közvetlen utánpótlását, végzi a toborzást és a kiválasztást,
neveli az ifjú kosarasokat. A BLF-el kötött megállapodás alapja a játékos állomány folyamatos „szem előtt tartása” mellett az edzői stáb közös bővítése. A TF-BP
pedig sportszakmai, szervezeti és humánerőforrásokkal segíti a Hegyvidék SE munkáját. A Hegyvidék SE-vel való megállapodás, a kölcsönös előnyök nyújtotta
hasznok alapján új fontos bázis van kiépülőben Budapesten. Nem elhanyagolható szempont, hogy a fellendülő kosárlabda élet racionalizálhatja a kerület
sportlétesítményeinek a kihasználtságát. Az idei szezon adatai: Valamennyi UP csapatunk szakmai vezetője Mehmedovic Merim. Csapataink: • NB I/B nyugati csoport
(a játékengedéllyel rendelkező NBI csapat több mint 60%-a 16 játékosból 10 fő U 23 korú játékos) − Edzések Sport 11 Sportcsarnok. − az alapszakaszt az 5 . helyen
zártuk • U20 csapat − NB I/B nyugati csoport Az alapszakaszt I. helyen zártuk veretlenül a csoportban − Edzések Sport 11 Sportcsarnok. • U23 csapat − MKOSZ NB II
BAJNOKSÁG. A bajnokságban jelenleg az 5. helyen állunk. − Edzések Sport 11 Sportcsarnok. A 2016/2017-es szezonban a nyári felkészülést Székesfehérváron az
MKOSZ edzőcsarnokában kezdtük meg, illetve utána egy hosszabb 10 napos felkészülési tábor következett Ausztriába. Az NBI-es csapatunk a 2016/2017-es Hepp
Kupát megnyerte. 

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

Egyesületünk a 2017/2018-as bajnoki évben ingatlan beruházást nem tervez. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A következő szezonban mindenféleképpen egy feljutó csapatot szeretnénk összerakni. Ehhez kénytelenünk leszünk rutinos játékosokra is építeni, mert csak
fiatalokkal nem tudjuk a céljainkat elérni. Még annak ellenére sem, hogy fiataljaink az elvárt ütemben fejlődnek. Ebben az évben két játékosunkat / Buzás Bence,
Filipovic Stefan/ az U20-as válogatottba behívtak. Szeretnénk még egy új, U16-os korosztályú csapatot kialakítani, evvel a létszámot bővíteni. Szép lassan fel akarjuk
az egész UP vonalat építeni, bár még nem fogunk minden korcsoporttal az országos bajnokságban indulni. A felkészülésben, képzésben nem tervezünk változást.
Továbbra is biztosítjuk a játékosok részére az állandó orvosi hátteret és egy masszőr folyamatos munkáját. Amennyiben az U21-es bajnokságot ír ki a szövetség,
akkor az U23-hoz hasonlóan nekik is szeretnénk délelőtti edzést tartani. Akkor az edzésszámot mindenképp növelni fogjuk. ami a sportlétesítmény bérleti díjakat
növeli. A TAO költés meghatározó részét teszik ki a sportlétesítmény bérletek, mivel a termet – piaci áron kell bérelni. A drága díjak ellenére azért béreljük a
létesítményeket, mert fontos, hogy a csapataink ott készüljenek, ahol játszanak is. A sportcsarnok nemhogy első osztályú játékra alkalmas, hanem nemzetközi
besorolású. Megfelelőek a fényviszonyok, nincs beázás, télen működik a fűtés, minimum 3 öltözőt biztosított, a játéktér jó minőségű sportpadló borítású kifejezetten
olyan anyagból, ami nem károsítja a sportolók térdét, ha hosszabbtávon veszik igénybe. A létesítmény úgy kialakított, hogy egy edzés alatt hat palánk használható
egyszerre, vagyis hat szekcióra bonthatják az edzéseket, ha az edző úgy kívánja. A minőségi körülményekre már csak azért is szükség van, mert az NB I-re
képezzük a legtehetségesebbeket, az egyéni képzés prioritást élvez. A TF-BP kérelmében a TAO költések másik meghatározó részét a személyi juttatásokra kifizetett
összegek képzik. A bérezések kiemelt szerepét a kiemelkedő minőségű szakmai munka indokolja. A megfelelő számú és megfelelően díjazott edzői stáb garancia
lehet a kimagasló képzési színvonalra. A személyi juttatások nagy részét a vezetőedző bére teszi ki, azért, hogy ne kelljen mással foglalkoznia, csak a kosárlabdára
koncentráljon –de a minőségi munkát piaci alapon kell honorálni. A TF-BP edzőtáborainak helyszíne idén nyáron mindenképpen az ausztriai Niederöblarn lesz, és ha
a bajnokság lebonyolítása lehetővé teszi, akkor egy pár napos tavaszi felkészülést is tervezünk. 

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

A szövetségi stratégia elkülöníti a tömegesítést és a minőségi képzést: a Kenguru programmal megteremti a bázist, a tömeget – erre lehet majd építkezni –, a kiemelt
bajnokságok rendszerével pedig megpróbál minőséget formálni belőle. Azt gondoljuk, hogy ez a képzési-szervezeti filozófia teljes mértékben összhangban van a mi
TF-BP–HSE stratégiai szövetségünkkel. A HSE széles körben toborozza a gyerekeket, teszi vonzóvá a kosárlabdát, építi a bázist, a TF-BP pedig foglalkozik a
kiválasztással, a minőségi képzéssel. Hangsúlyoztuk, a minőségi képzés elveiben teljes mértékben illeszkedünk az MKOSZ irányvonalába, de semmiképpen sem
szeretnénk akadémiai képzésnek tekinteni az utánpótlás-nevelési rendszerünket. A minőségi képzéshez kiváló létesítmény és szakmai hátteret biztosítunk, az egyéni
képzéshez pedig többlet terembérlettel és főleg (megfizetett) szakmai munkával járulunk hozzá. Koncepciónk része, hogy esélyt adjunk a fiatal tehetséges edzőknek,
próbálják ki magukat a terepen. A minőségi képzésre a felsorolt eredményeink a bizonyítékok. A „Neveljünk kosarasokat! Az MKOSZ Utánpótlás Programja”
dokumentum fontos célként jelöli meg, hogy „A kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb teremsportja”. A TF-BP–HSE együttműködés a gyakorlatban
valósítja meg ezt a célt, amikor a két klub az iskolai háttér és szakmai tudás összehangolásával bővíti a kosárlabdázók körét és a játék népszerűségét egy olyan
területen, ami jelenleg nem nevezhető a magyar kosárlabda fellegvárának. „Fontos, hogy még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak
maradni” – emeli ki az MKOSZ programja. A HSE nem rég indult kosárlabda szakosztályának céljai éppen azt szolgálják, hogy minél szélesebb körben ismerjék és
szeressék meg a kosárlabdát a gyerekek. A TF-BP szakszerű kiválasztása után sem „zavarjuk” szét a gyerekeket, többségük a szabadidősportban találja majd meg a
helyét, de a HSE szervezeti kereteket kínál a kisebbeknek, a Hegyvidék önkormányzata sportlétesítményei pedig létesítményhátteret a nagyobbaknak, hogy
sportoljanak, kosarazzanak. „…megteremthető a sokat emlegetett egységes, magas színvonalú képzés” (MKOSZ program). A TF-BP –HSE együttműködésben
többek között éppen az a vonzó, hogy a vezetőedző a tömegesítés és a minőségi képzés oldalán is – lévén, mindkettőn jelen van – érvényesíteni tudja az MKOSZ
által megfogalmazott elvet. 

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

Tisztában vagyunk azzal, hogy az első osztályú szereplés már teljesen más költségvetést követel meg egy kosárlabda klubtól, mint egy másodosztályú, de nagyon jól
tudjuk azt is, hogy az NB I-es csapatoknak már nem csak a TAO program létezik. A TAO előtt a TF-BP-nek voltak támogatói, szponzorai, nekik is köszönhetően
működött eddig is az egyesület, ha nem is olyan színvonalon, mint TAO program nyújtotta háttérrel. A TAO rendszer esetleges befejezése után úgy gondoljuk, hogy
visszatérnek majd a szponzoraink. Ha terveink valóra válnak, a TF-BP országos szinten is ismert, elismert sportszervezet lesz, sikeres klub, ahol a belefektetett
munkának – és a támogatásoknak – eredménye van. A szponzorok észlelni és értékelni fogják. A tagdíjaknak – különösen a HSE esetében – fontos szerepe van, de
a TF-BP nem áltathatja avval magát, hogy kizárólag tagdíjakból működőképes lesz a klub szakmai programja. A következő egy-két évben, a struktúra teljes kiépítésig
szükség van a TAO támogatásokra is, de ha teljesülnek a célok, akkor az azt követő években a TF-BP már a piaci bevételekből (közönség, szponzorok) is
fenntarthatja magát. Fontos menedzsment feladat a szurkolói bázis kiépítése. Dolgozunk azon, hogy a két klub képzése egységesen áttelepüljön a XII. kerületbe. A
TF-BP –Hegyvidék együttműködés sikere esetén minden XII. kerületi lakos és vállalkozás magáénak érezheti a csapatainkat. A TAO rendszer kínálta lehetőségek
között az egyik legfontosabb feladat az volt, hogy otthont találjon a TF-BP klub felnőtt csapata. Az együttműködés hosszú távú kapcsolat lehetőségét nyitja meg, az
önkormányzat és a lakosok is a szabadidős és hivatásos kosárlabda mögé állhatnak. Az egységes képzés biztosítása érdekében vezetőedzőnk rendszeresen képzi a
fiatal edzőket, továbbadja tudását. „Fel kell kutatni azokat a gyermekeket, akik valamely adottságaik és képességeik alapján alkalmasak lehetnek a magas szintű
sporttevékenység végzésére. Ne később kerüljenek elő, amikor már tetemes a lemaradásuk” (MKOSZ program). Végezetül a TF-BP –HSE együttműködés többek
között azért is jól szolgálja az MKOSZ céljainak megvalósítását, mert az együttműködésben a HSE a maga rendszerében sok gyerekhez ér el, a TF-BP szakemberei
pedig felmérhetik a gyerekek adottságait, kiválaszthatják azokat, akikben van potenciál a hivatásos sportolói karrierre – a magyar kosárlabda fontos fellegvára épülhet
fel.
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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)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 8+1 személyes db 1 11 600 000 Ft 11 600 000 Ft

11 600 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Busz 8+1 személyes A játékosok edzésre és a közeli mérkőzésre való kijutását egyszerűsíti, és teszi költséghatékonnyá a kisbusz megléte.

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)

8 045 352 Ft 82 942 Ft 165 884 Ft 8 294 178 Ft 3 554 648 Ft 11 765 884 Ft 11 848 826 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?

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 76 18 6 Megyei

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

U16 12 7 1 Megyei

U18 18 9 1 Megyei

U20 28 0 1 Országos

U23 53 14 2 Országos

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 187 48 11

be/SFP-08181/2017/MKOSZ

2017-05-25 12:57 9 / 25



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

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

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 6 480 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 3 100 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 450 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 8 370 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 7 030 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 15 400 000 Ft

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

Összesen 41 830 000 Ft

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

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése A játékosok a sportfelszereléseket minden évben megkapják. A megvásárlásukat az egyesület a TAO
keretből finanszírozza.

Személyszállítási költségek Az új lebonyolítás miatt a kelet-nyugat helyett országos lebonyolítási rendszer lesz, ami jócskán
megnöveli az utazási költségeket. Továbbá az edzőtáborokba való eljutást sem terheljük ki a
sportolókra.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek A hazai mérkőzések megrendezése során felmerülő költségeket kívánjuk ebből a költségnemből fizetni.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Az egyesület UP csapatai a Sport11 Sportcsarnokban tartják edzéseiket és rendezik mérkőzéseiket,
tornáikat. A megemelkedett bérleti díjak megfizetését szeretnénk a támogatásból fizetni.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

Az UP játékosok már 5 éve táboroznak Ausztriában. a 2017/2018as szezonban kétszer edző
táboroznak az ausztriai Niederöblarnban.

A programban résztvevő sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai

A sport-szakemberek bérezése nem változott az előző évekhez képest.

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)

37 530 925 Ft 386 917 Ft 773 834 Ft 38 691 676 Ft 4 299 075 Ft 42 603 834 Ft 42 990 751 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
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Versenyeztetés

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

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

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

2 350 000 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 100 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 180 000 Ft

Összesen 2 630 000 Ft

Indoklás

az év folyamán felmerülő átigazolási költségek, játékvezetői díjak kifizetését tervezzük ezen költség soron 

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)

2 359 702 Ft 24 327 Ft 48 654 Ft 2 432 683 Ft 270 298 Ft 2 678 654 Ft 2 702 981 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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

165 884 Ft 165 884 Ft 82 942 Ft 248 826 Ft

Utánpótlás-nevelés 773 834 Ft 773 834 Ft 386 917 Ft 1 160 751 Ft

Versenyeztetés 48 654 Ft 48 654 Ft 24 327 Ft 72 981 Ft

Összesen 988 372 Ft  1 482 557 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáta

Utánpótlás-nevelés a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáta

Versenyeztetés a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáta
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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. 05. 25.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Beák-Sárkány Rita (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. 05. 25. Beák-Sárkány Rita 
elnök 
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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 Beák-Sárkány Rita (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Tehetséges Fiatalok - BASKETBALL

PLAYERS Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Tehetséges

Fiatalok - BASKETBALL PLAYERS Sportegyesület (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: támogatói bevétel

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet 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. 05. 25.

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

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

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 Beák-Sárkány Rita (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. 05. 25.

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

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.

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

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.

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. 05. 25. Beák-Sárkány Rita 
elnök 

Tehetséges Fiatalok - BASKETBALL PLAYERS Sportegyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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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. 05. 25.
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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 3 3 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 3 3 0%

Edzőtáborok száma db 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 27 32 19%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 19 25 32%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U9 94 135 44%

U20 28 32 14%

U23 67 72 7%
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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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 8 045 352 Ft 82 942 Ft 165 884 Ft 8 294 178 Ft 3 554 648 Ft 11 765 884 Ft 11 848 826 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 045 352 Ft 82 942 Ft 165 884 Ft 8 294 178 Ft 3 554 648 Ft 11 765 884 Ft 11 848 826 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

37 530 925 Ft 386 917 Ft 773 834 Ft 38 691 676 Ft 4 299 075 Ft 42 603 834 Ft 42 990 751 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 2 359 702 Ft 24 327 Ft 48 654 Ft 2 432 683 Ft 270 298 Ft 2 678 654 Ft 2 702 981 Ft

Összesen 47 935 979 Ft 494 185 Ft 988 372 Ft 49 418 536 Ft 8 124 021 Ft 57 048 372 Ft 57 542 557 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_tf_1493468744.pdf (Szerkesztés alatt, 179 Kb, 2017-04-29 14:25:44) 2f395c8dd70cde8aaa993e1be554080259f87ae8654d6578628eff8aa1f223d5

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)

tf-bp_alairas_1492004494.pdf (Szerkesztés alatt, 383 Kb, 2017-04-12 15:41:34) f2f2537c830fa7ab997bc8651c8ea1cc34a537d2ab1fa7c0577b6064140b605c

Egyéb dokumentumok

tf_visszafizetes_11-12_ev_1495706189.pdf (Kér. kieg. szerk., 790 Kb, 2017-05-25 11:56:29)
f8ad70de42001c80b52587610799aa0b2444c030bcd0ece005bcba7cb80a2775

edzotabor_koltsegvetes_tf_u20_1495709707.xlsx (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2017-05-25 12:55:07)
f519851f3d74a04f96ebc83d39033eea6bdae55c4a22599524765d21bd75320d

edzotabor_koltsegvetes_tf_u23_1495709711.xlsx (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2017-05-25 12:55:11)
368c55b0dc3db99e6ab4a125d9e51d45e1fe36e827f9e3cc279625dd2ff7119e

winner_team_tf_1493468427.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2017-04-29 14:20:27) 7302e46a6848b00b223ae8986f2bbffe46ecc8a6fe1e9141322f23ab7311a992

agitlity_tf_1493468439.pdf (Szerkesztés alatt, 344 Kb, 2017-04-29 14:20:39) fb1069ae4dbcca10dd17230737617ca87b8e1e7021f0f2d6da6f1a4bca053eb9

ford_tf_1493468455.pdf (Szerkesztés alatt, 240 Kb, 2017-04-29 14:20:55) 5a50972882cbf332a101ff41c7316e569f1895f796d182f2d8560a016c4c5392

gl_evo_tf_1493468471.pdf (Szerkesztés alatt, 392 Kb, 2017-04-29 14:21:11) acf8db364732bb542e33e5977b3c8a22a317f8353c47699d596845d211c37b2e

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_tf_1495706228.pdf (Kér. kieg. szerk., 595 Kb, 2017-05-25 11:57:08) fbee969fb8b04e90eafaac78f3fd026eefd060c37ccbb47301679a5510eb5094

emmi_tf_1493468763.pdf (Szerkesztés alatt, 450 Kb, 2017-04-29 14:26:03) 223b0e13f62be838d5917a6d24522d52fbc6fb6c88d539297023986209cd1eb1

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

tf-bp_kivonat_04-10_1492004368.pdf (Szerkesztés alatt, 592 Kb, 2017-04-12 15:39:28)
38393b7db40b95f3a332a40672f1e22edbbfe59428c74a58bc126df5c15cbd3a

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

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1493209439.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-26 14:23:59)
a8c503f196477cc5007e9764c138951495a734700f2952af081eed6e19073d66

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

tf-bp_k_mentes_04_1492004529.pdf (Szerkesztés alatt, 287 Kb, 2017-04-12 15:42:09)
871bf61b8c8e135b66b2d63c8d1c7f99953165b357cd83bba29a1a59b978eb02

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

ny2_tf_1493468791.pdf (Szerkesztés alatt, 706 Kb, 2017-04-29 14:26:31) 87677dea11096508437467901696f15778ff176375f21410bc60db8e96b4a0fe
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