
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  Város  Győr

Közterület neve  Egyetem  Közterület jellege  tér

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9026  Város  Győr

Közterület neve  Egyetem  Közterület jellege  tér

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

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

Honlap  www.gyorikosar.hu  E-mail cím  tao@gyorikosar.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Béki Gábor Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

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

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Széchenyi István Egyetem 30 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
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 25 MFt 25 MFt 25 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 51 MFt 47 MFt 56 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 45,5 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 76 MFt 72 MFt 126,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 19,5 MFt 22 MFt 41,2 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 6 MFt 7,5 MFt

Anyagköltség 2 MFt 2,5 MFt 4,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 50,5 MFt 41,5 MFt 59,7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 13,6 MFt

Összesen 76 MFt 72 MFt 126,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 6 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 25 277 391 Ft 505 548 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 233 912 Ft 104 678 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 1 664 954 Ft 33 299 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es 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: 2016. július 1 - 2017. június 30. Ezen belül az egyes jogcímekhez kapcsolható időpontok: A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2016.június
01-től – 2017. június 30. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2016. szeptember - 2017. 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

2016/17 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)

sportigazgató, ügyvezető
ig.

Felsőfokú Egyéb 160 12 378 500 Ft 85 135 Ft 5 563 620 Ft

vezetőedző Felsőfokú Egyéb 160 12 378 500 Ft 85 135 Ft 5 563 620 Ft

edző Felsőfokú EKHO1 80 9 59 000 Ft 11 800 Ft 637 200 Ft

masszőr,fizikoterapeuta Középfokú EKHO1 80 9 59 000 Ft 11 800 Ft 637 200 Ft

technikai vezető Középfokú EKHO1 80 12 59 000 Ft 11 800 Ft 849 600 Ft

sportszervező-vezető Középfokú EKHO1 120 12 1 000 000 Ft 200 000 Ft 14 400 000 Ft

klub manager Középfokú Egyéb 160 12 1 380 000 Ft 285 435 Ft 19 985 220 Ft

sportmunkatárs Középfokú EKHO1 80 12 82 500 Ft 16 500 Ft 1 188 000 Ft

sportmunkatárs Középfokú EKHO1 80 12 67 500 Ft 13 500 Ft 972 000 Ft

1000 102 3 464 000 Ft 721 105 Ft 49 796 460 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

sportigazgató,
ügyvezető ig.

A Sportszervezet 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 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.

masszőr,fizikoterapeuta 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.

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.

sportszervező-vezető Feladata a Klub által játszott magyar Bajnoki és nemzetközi mérkőzések szervezése, előkészítse, az idegenbeli mérkőzésekre való
utazások koordinálása, szervezése.

klub manager A Klub menedzselése, marketing folyamatok szervezése, koordinálása, a Klub részére potenciális támogatók, szponzorok felkutatása,
a Játékosok részére reklámlehetőségek, megjelenési lehetőségek szervezése.

sportmunkatárs Feladatát a csapat hátterében végzi, szervezi a csapatnak a megfelelő felkészülési mérkőzéseket, a tornák programjának egyeztetése
a szakmai stáb irányítás alapján. Ezen kívül a csapat edzéseinek helyszíneinek koordinálása, étkezések, játékosok napi dolgainak a
rendezése.

sportmunkatárs 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.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

24 519 069 Ft 252 774 Ft 505 548 Ft 25 277 391 Ft 25 277 391 Ft 50 302 008 Ft 50 554 782 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Informatikai eszközök laptop db 1 300 000
Ft

300 000 Ft

Informatikai eszközök videokamera db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Sporteszközök kosár-versenylabda db 20 30 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelések mez/nadrág szett 30 22 000 Ft 660 000 Ft

Sportfelszerelések melegítő szett 20 30 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelések kosárlabda sportcipő pár 15 40 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelések bemelegítő mez db 30 12 000 Ft 360 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

diagnosztikai eszközök db 1 1 000 000
Ft

1 000 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

vitamin csomag 30 100 000
Ft

3 000 000 Ft

7 320 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi
eszköz

megnevezése

Indoklás

laptop Mérkőzések jegyzőkönyveinek és statisztikájának rögzítésére, továbbá elemző programok kezelésére, továbbá a napi működés ügyintézésére
szolgál.

videokamera Videokamera a mérkőzések rögzítésére és kiértékelésére szolgál, továbbá a számos korosztály felkészülési mérkőzéseit, edzéseit rögzíteni
tudja, ezáltal a szakmai vezetés folyamatosan értékelést és korrekciókat tud végrehajtani a felkészülési programok, edzések alatt.

kosár-
versenylabda

A kosárlabdához szükséges alapfelszerelés.

mez/nadrág A kosárlabdához szükséges sportruházat.

melegítő A kosárlabdához szükséges sportruházat.

kosárlabda
sportcipő

A kosárlabdához szükséges sportruházat.

bemelegítő
mez

A kosárlabdához szükséges sportruházat.

diagnosztikai
eszközök

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

vitamin A csapat napi edzéseihez, felkészülési programja alatt szedett vitaminok.

2016/17 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)

5 076 895 Ft 52 339 Ft 104 678 Ft 5 233 912 Ft 2 243 105 Ft 7 424 678 Ft 7 477 017 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

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 0 0 0 Nincs

Összesen 0 0 0

be/SFPHPM01-07237/2016/MKOSZ

2016-08-04 21:10 8 / 20



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? 

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 1 800 000 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 1 800 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

1 615 005 Ft 16 650 Ft 33 299 Ft 1 664 954 Ft 184 995 Ft 1 833 299 Ft 1 849 949 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 505 548 Ft 505 548 Ft 252 774 Ft 758 322 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

104 678 Ft 104 678 Ft 52 339 Ft 157 017 Ft

Versenyeztetés 33 299 Ft 33 299 Ft 16 650 Ft 49 949 Ft

Összesen 965 288 Ft  965 288 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Versenyeztetés Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.
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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, 2016. 08. 04.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Béki Gábor Imre (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, 2016. 08. 04.
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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 2016. július 1. - 2017. 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 2016. július 1. és 2017. 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)

0 Ft 0 Ft

Kelt: Győr, 2016. 08. 04.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 12:06:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 10:42:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 19:55:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-08-04 21:09:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-08-04 21:08:56

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)

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

Egyéb dokumentumok

Kelt: Győr, 2016. 08. 04.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

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

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 24 519 069 Ft 252 774 Ft 505 548 Ft 25 277 391 Ft 25 277 391 Ft 50 302 008 Ft 50 554 782 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 5 076 895 Ft 52 339 Ft 104 678 Ft 5 233 912 Ft 2 243 105 Ft 7 424 678 Ft 7 477 017 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 076 895 Ft 52 339 Ft 104 678 Ft 5 233 912 Ft 2 243 105 Ft 7 424 678 Ft 7 477 017 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 1 615 005 Ft 16 650 Ft 33 299 Ft 1 664 954 Ft 184 995 Ft 1 833 299 Ft 1 849 949 Ft

Összesen 31 210 969 Ft 321 763 Ft 643 525 Ft 32 176 257 Ft 27 705 491 Ft 59 559 985 Ft 59 881 748 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

15 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 40 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (9 darab)

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)

lover-sport_alairasi_cmp_1462178542.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2016-05-02 10:42:22)
bebbc0ea6b86b517878f442b6c253d95bdb96dda35a6c4b2ace6b55c266e227a

Egyéb dokumentumok

nyilatkozat_hivatasos_deminimis_eg_1470337713.pdf (Hiánypótlás melléklet, 243 Kb, 2016-08-04 21:08:33)
e85cfcb35bd14345c8f3a45d9fe01945431f075f53d667ef318d46e9257e2f67

afa-nyilatkozat-2016-17_1470337721.pdf (Hiánypótlás melléklet, 183 Kb, 2016-08-04 21:08:41)
8df2ee53be69ccce33364b21aecafee1aa7215c18435c6911741b065af974f19

deminimisnyilatkozat_hivatasos_1470337728.pdf (Hiánypótlás melléklet, 207 Kb, 2016-08-04 21:08:48)
89744a3eb79f890d176669e98cbb67fa0580fa91027bcdacc94ac910feffa460

nyilatkozat_hivatasos_targyieszkoz_1470337736.pdf (Hiánypótlás melléklet, 146 Kb, 2016-08-04 21:08:56)
1d58d9b0501cf94b11a5dac0927b7aeb797171e79b1707653ab6d29326510606

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

lover-sport_kivonat_1462010788.pdf (Szerkesztés alatt, 618 Kb, 2016-04-30 12:06:28)
4b8ce5a1905559fd6fe886275882dba2017476f30aa2bf862403a8c997d3325d

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

loverigazgatasidij_1470337768.pdf (Hiánypótlás melléklet, 91 Kb, 2016-08-04 21:09:28)
460151409e2722bd8d939a771552196e2867e249d73a9c67481e814141816035

loverigazgatasidij_1462178596.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2016-05-02 10:43:16)
460151409e2722bd8d939a771552196e2867e249d73a9c67481e814141816035

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

1_lover_sport_szolgaltato_korlatolt_1461952526.pdf (Szerkesztés alatt, 158 Kb, 2016-04-29 19:55:26)
2c76bdf54aa1d442cd975d25dee16eec7d2da8543a006d51c8b5aa37484de54e
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