
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Lővér-Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Lővér-Sport Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Hivatásos sportszervezet

Gazdálkodási formakód  113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám  12868988-2-08

Bankszámlaszám  59000088-11014825-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9026  Helység  Győr

Út / utca  Egyetem tér  Házszám  1

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9007  Helység  Győr

Út / utca  Postafiók  Házszám  1001

Telefon  +36 96 613 732  Fax  +36 96 613 732

Honlap  www.gyorikosar.hu  E-mail cím  adam@komjathy.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Béki Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 929 58 72  E-mail cím  gabor.beki@plus13.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Komjáthy-Hartyándi Ádám +36 30 212 59 46 adam@komjathy.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Győri Városi Egyetemi Csarnok Széchenyi István Egyetem Széchenyi Sportegyesület 40 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2002-08-22

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2002-08-22

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesület 9026
Győr
Egyetem tér
1

tulajdni jogviszony
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0 MFt 25 MFt 25 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 44 MFt 51 MFt 47 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 60 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 104 MFt 76 MFt 72 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 11 MFt 19,5 MFt 22 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 4 MFt 6 MFt

Anyagköltség 1 MFt 2 MFt 2,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 92 MFt 50,5 MFt 41,5 MFt

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

Összesen 104 MFt 76 MFt 72 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 4 MFt 6 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 17 267 248 Ft 36 873 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

40 438 922 Ft 700 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Minőségi munka, minőségi élsport! A folyók városában Győrben négy évtized szünet után tért vissza az élvonalbeli női kosárlabda 2005-ben, akkor még Rába Quelle
néven. Azóta több névváltozáson és vezetői stáb bővítésen esett át. A klub 2007-2008-as idényben vállalta az Európa-kupában való indulást. A csapat játékoskerete
a magasabb célok elérése érdekében évről-évre átalakult. A cél pedig a bajnokságban és a Magyar Kupában a legjobb négy közé jutás volt. Ez a küzdelem sikeresen
zárult a 2014/2015-ös évadban is, mivel a Magyar Kupában negyedik, míg a Bajnokságban bronzérmet ért el csapatunk. További cél az elért szint megtartása,
valamint az Európa-kupában való csoport feljutás. A csapat töretlen fejlődését mutatta, hogy egyre nagyobb szerepet kapott a médiában, ugyanis a hazai és helyi
televíziós társaágok élőben közvetítette a hazai és néhány Europa-kupa csoportmérkőzést is. A 2010-11-es szezonban az éremszerzés reményében indult a klub. A
fejlődést mutatta, hogy a keret tagjaihoz igazi világsztár is csatlakozott Ieva Kublina, Natalie Hurst személyében, illetve több magyar válogatott játékos is. A klub
szakmai stábja több elismert szakemberrel is bővült, köztük Fűzy Ákos valamint Szentendrei Áron személyében. Sajnálatos módon hatalmas lelki és testi törést
jelentett Klubunk életében a 2013. szeptember 7. én bekövetkezett tragikus buszbaleset. A csapat jelenleg CMB CARGO UNI GYŐR néven szerepel. A CMB CARGO
UNI GYŐR csapatának működése Győr Megyei Jogú város Tulajdonában álló Egyetemi csarnok ad otthont. A csarnok rendelkezik a szabványoknak megfelelő edző
pályával, játékosok számára kialakított öltözővel, rehabilitációs, masszőr szobával. Rendelkezésre áll a stábtagoknak iroda, valamint a sajtó és sportdiplomáciai tagok
fogadására alkalmas terem. A 2015-2016os szezonban cél a fenti minél szélesebben fejlődő győri Kosárlabda megtartása, és a szint emelése. 

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

Jelen kérelem keretében nem tervezünk ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Projektünk időtartama: 2015. július 1 - 2016. június 30. Ezen belül az egyes jogcímekhez kapcsolható időpontok: A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2015.június
01-től – 2016. június 30. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2015. szeptember - 2016. június 30. 

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

xxxx 

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

Fejlődő kosárlabda - fejlődő közösség A Lővér - Sport Kft-nek szándéka, hogy Győr városában a kosárlabdának is szenteljenek több figyelmet a többi sportág mellett.
Professzionális körülményeket létrehozva, színvonalas mérkőzéseket biztosítani a szurkolók, nézők számára. Célunk megteremteni egy olyan szurkolói bázist,
melyben az emberek hozzáértését növelni ehhez a sportághoz. Az edzések-melyek szabadon megtekintetők- mérkőzések során vonzóvá tenni a kosárlabdását a
fiatal korosztály számára. Klubunk sikere hozzásegíti városunkat a színesebb sportélethez. Győrben megrendezésre kerülő nemzetközi tornák segítségével
növelhető a turisták látogatottságának száma. Az Egyetemi Csarnok remek megközelíthetősége biztosítja az egyetemistáknak, sportszeretőknek mérkőzéseink
kényelmes megtekintését, így remek szabadidős elfoglaltságot biztosítva a kosárlabdát szeretőknek.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettség Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Ügyvezető Középfokú EKHO1 160 10 377 000 Ft 84 325 Ft 4 613 250 Ft

Vezetőedző Felsőf.
sportszake.

EKHO1 160 10 142 000 Ft 37 325 Ft 1 793 250 Ft

Edző OKJ
sportszake.

EKHO2 80 9 59 000 Ft 11 800 Ft 637 200 Ft

Fizioterapeuta Középfokú EKHO2 80 10 59 000 Ft 11 800 Ft 708 000 Ft

Gyógytornász Középfokú EKHO2 40 10 35 500 Ft 7 100 Ft 426 000 Ft

Technikai vezető Középfokú EKHO2 80 10 59 000 Ft 11 800 Ft 708 000 Ft

Klubmenedzser Középfokú EKHO1 160 10 980 000 Ft 284 925 Ft 12 649 250 Ft

Gazdasági vezető Középfokú EKHO2 80 10 980 000 Ft 200 000 Ft 11 800 000 Ft

Sportszervező Középfokú EKHO2 80 10 82 500 Ft 16 500 Ft 990 000 Ft

920 89 2 774 000 Ft 665 575 Ft 34 324 950 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Ügyvezető A kft. napi működési feladatainak ellátása, a sport és a gazdasági helyzetek folyamatos szervezése, koordinálása felügyelete. A sportolókkal
való kapcsolattartás és szerződéseik előkészítése. A nevezés lebonyolítása. A csapat és a kft. képviselete.

Vezetőedző Mint képzett Sportszakembert (vezetőedző) a női győri kosárlabda szakosztályának legmagasabb osztályában szereplő NBI/A csapat a
20145/2016-os bajnoki idényre, a nemzeti bajnokságban, valamint a belföldi és külföldi (nemzetközi) kupákban/bajnokságokban szereplő
csapatának szakmai irányítására és koordinálására. Az edző fő feladataiként felméri a sportolók állóképességét, tehetségét, technikai tudását,
edzési tervet dolgoz ki számukra, vezeti az edzéseiket, felkészíti őket a versenyekre, értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott
teljesítményüket.

Edző Az edző fő feladataiként a vezetőedző melletti feladatok ellátása, a csapat mérkőzésein és felkészülése alatt a vezetőedző és a vezetőség
meghatározása alapján.

Fizioterapeuta A csapat mellett a felkészüléstől a szezon zárásáig folyamatosan a Sportolók sportmasszása, sérüléseik helyi diagnosztikája, azok orvosi
ellátásának és felügyeletének megszervezése. A csapat teljes mozgásszervi és fizikai ellátása a hazai és nemzetközi mérkőzések alatt.

Gyógytornász Az esetleges sérülések elkerülése a teljes szezon alatt, ezért a Sportolók részére folyamatosan tanácsokat nyújt. Továbbá a sérülésekből
származó rehbilitáció összekoordinálása a szakmai stábbal és az orvoscsapattal egyetemben.

Technikai
vezető

A csapat és a stáb tagjainak technikai kiszolgálása, kapcsolattartás a játékokkal, sportorvosi, versenyeztetési és játékengedélyek beszerzése.
Az ügyvezető irányítása és a szakmai stáb irányelvei alapján a csapat mérkőzéseinek, utazásainak, edzéseinek és mindennapjainak
szervezése és koordinálása.

Klubmenedzser A Klub menedzselése, marketing folyamatok szervezése, koordinálása.

Gazdasági
vezető

A Klub napi gazdasági feladatainak ellátása. Mellette a pályázatok előkészítése, látványcsapatsport támogatási rendszer kezelése, elemzése,
elszámolása.

Sportszervező Feladata a mérkőzések folyamatos szervezése, a csapat részére a megfelelő felkészülési mérkőzések, a tornák programjának egyeztetése a
szakmai stáb irányítás alapján. Ezen kívül a csapat edzéseinek helyszíneinek koordinálása.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

17 057 702 Ft 172 672 Ft 36 873 Ft 17 267 248 Ft 17 267 248 Ft 34 361 823 Ft 34 534 495 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fős db 1 12 000 000
Ft

12 000 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Busz 18+2 fős db 1 30 000 000
Ft

30 000 000 Ft

Sportfelszerelések Acél labdatartó 380 l-es db 2 80 000 Ft 160 000 Ft

Informatikai eszközök Videokamera db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai eszközök Laptop db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Diagnosztikai eszközök db 1 600 000 Ft 600 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Ragasztó karton 50 26 500 Ft 1 325 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Szivacs karton 25 19 700 Ft 492 500 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Kineziológiai Tape tekercs 15 10 000 Ft 150 000 Ft

Sporteszközök Kosárlabda, versenylabda db 20 30 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelések Kosárlabda mez/nadrág szett 60 20 000 Ft 1 200 000 Ft

Sportfelszerelések Melegítő alsó/felső szett 75 30 000 Ft 2 250 000 Ft

Sportfelszerelések Kosárlabda cipő pár 45 40 000 Ft 1 800 000 Ft

Sportfelszerelések Bemelegítő mez db 60 8 000 Ft 480 000 Ft

Sporteszközök Kosárállvány mobil FIBA palánkkal db 2 2 500 000
Ft

5 000 000 Ft

Sporteszközök Verseny kosárgyűrű, rugós, FIBA szabvány db 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszközök Háló db 2 4 000 Ft 8 000 Ft

56 665 500 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Mikrobusz 8+1
fős

Csapatok mozgatása mérkőzésekre, felkészülésekre, reggeli edzésekre. (külön sofőrt nem igényel). MEFOB mérkőzésekre való eljutás.

Busz 18+2 fős Csapatok szállítása mérkőzésekre, felkészülési tornákra, repülőtérre nemzetközi mérkőzések alkalmával.

Acél labdatartó
380 l-es

A csapat labdáinak tárolására alkalmas edzéseken, mérkőzéseken és a szertári tárolásánál is nagy segítséget nyújt. Mivel a csapat 2
helyszínen végzi a felkészülést és az edzéseket így szeretnénk pályázni 2 db tárolóra.

Videokamera A versenyszabályzat értelmében az NBIA csapatok hivatalos mérkőzésein előírás a Videóbíró használata és alkalmazása. Mivel nem
rendelkezik Klubunk saját videokamerával ezért szeretnénk pályázni, hogy saját infrastrukturális technikánkkal tudjuk ezt folyamatosan
biztosítani. Ez mellett a mérkőzések rögzítésére és kielemzésére is nagyon nagy segítséget nyújt.

Laptop Az NBI/A-s hazai mérkőzései alatt az asztalszemélyzet munkájának segítése. Ezentúl a kötelező stastisztikai jelentés és a mérkőzések
feltöltésére is szolgálna.

Diagnosztikai
eszközök

A csapat tagjainak sérüléseinek elkerülése, folyamatos diagnosztika mellett, illetve a sajnálatosan bekövetkezett sportsérülések minél gyorsabb
rehabitálása végett.

Ragasztó A csapat tagjainak mérkőzéseken, edzéseken, felkészülési időszak alatti felszerelése.

Szivacs A csapat tagjainak mérkőzéseken, edzéseken, felkészülési időszak alatti felszerelése.

Kineziológiai
Tape

A sérülések és gyógyulások minél gyorsabb rehabilitációjára szolgál.

Kosárlabda,
versenylabda

A napi szintű edzésekhez, a hazai és nemzetközi mérkőzések lebonyolításához

Kosárlabda
mez/nadrág

A csapat hivatalos bajnoki és kupa szerelései. Világos és sötét színben 1-1 garnitúra.

Melegítő
alsó/felső

A csapat és a stáb tagjai részére. A hazai és idegenbeli mérkőzésekre, tájékoztatókra, és nemzetközi szereplésekre való utazásokkor viselt
egységes csapatarculat megvalósítása végett.

Kosárlabda
cipő

A Sportolók minél aktívabb és biztonságosabb sportolása végett.

Bemelegítő
mez

A mérkőzése előtti bemelegítésekhez szolgál.

Kosárállvány
mobil FIBA
palánkkal

A nemzetközi szabványoknak is megfelelő palánk, mely a követelmény lesz a nemzetközi mérkőzések során.

Verseny
kosárgyűrű,
rugós, FIBA
szabvány

A kosárlabda állvány és palánk része, a nemzetközi versenyeztetéshez

Háló A kosárlabda állvány és palánk része, a nemzetközi versenyeztetéshez

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

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

39 334 533 Ft 404 389 Ft 700 000 Ft 40 438 922 Ft 17 330 967 Ft 57 365 500 Ft 57 769 889 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 14 14 1 Országos

Összesen 14 14 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Ingatlan
megnevezés

Korosztály Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 0 Ft

2015/16 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

be/SFPHPM01-05237/2015/MKOSZ

2015-09-18 11:48 11 / 21



Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

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

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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 36 873 Ft 348 477 Ft 172 672 Ft 209 545 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

700 000 Ft 810 334 Ft 404 389 Ft 1 104 389 Ft

Összesen 1 313 935 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Győr, 2015. 09. 18.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Béki Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Győr, 2015. 09. 18.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2015. július 1. - 2016. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2013 0 Ft HUF nincs 0 Ft

2014 0 Ft HUF nincs 0 Ft

2015 38 755 601 Ft HUF MKOSZ TAO 38 755 601 Ft

38 755 601 Ft 38 755 601 Ft

Kelt: Győr, 2015. 09. 18.
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 10:30:39

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-26 20:16:31

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-07-29 11:18:10

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-07-29 11:18:31

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-07-29 11:19:01

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)

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Kelt: Győr, 2015. 09. 18.
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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 nincs 5 10 100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő nincs 0 2 0%

Edzőtáborok száma db nincs 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db nincs 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 nincs 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 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 0%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 0 0 0%

U15 fő 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 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 17 057 702 Ft 172 672 Ft 36 873 Ft 17 267 248 Ft 17 267 248 Ft 34 361 823 Ft 34 534 495 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 39 334 533 Ft 404 389 Ft 700 000 Ft 40 438 922 Ft 17 330 967 Ft 57 365 500 Ft 57 769 889 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

39 334 533 Ft 404 389 Ft 700 000 Ft 40 438 922 Ft 17 330 967 Ft 57 365 500 Ft 57 769 889 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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 56 392 235 Ft 577 062 Ft 736 873 Ft 57 706 170 Ft 34 598 215 Ft 91 727 323 Ft 92 304 385 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

loveralairasimasolata_1430072191.pdf Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2015-04-26 20:16:31)
e521e0ee725b895fcb10749e493a4f39b24129e0a240de8d035891fb4b1ff2dd

Egyéb dokumentumok

afa_nyilatkozat_1438161541.pdf Hiánypótlás melléklet, 139 Kb, 2015-07-29 11:19:01)
1308d5acd23b05bf98f3ee2eff5b47dfceb1e600ec9925ea8c0ca54b43476e98

Nyilvántartó hatóság igazolása

cegkivonat_1430296239.pdf Szerkesztés alatt, 869 Kb, 2015-04-29 10:30:39) 958bfe9b40dadb653f3521449c81f2494dfc2c2e80b55b9cec9581798c9537ad

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

illetek_igazolas_1438161511.pdf Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2015-07-29 11:18:31)
125e68ef23c5bb6750ac43418642db42bc7e2ff41460487343b7febd34740b53

eljarasi_dij_lover_sport_1430296254.pdf Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2015-04-29 10:30:54)
e5972f0fd6cc32ce1711e642f434b0b5d7de601bb66e71bba1be5e3b43efdfb7

Köztartozásmentes adózó

adoigazolas_1438161490.pdf Hiánypótlás melléklet, 133 Kb, 2015-07-29 11:18:10)
4c3c30e45827a8a750d1d6d27302c1e30906739b6bd6e4416336e94781c771e5

igazolas_lover_sport_1430297537.pdf Szerkesztés alatt, 137 Kb, 2015-04-29 10:52:17)
2d0a19665c1bb52a7d26c72365639750d9377f37748d16cb5c7cb9cb6cb56ec9
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