
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Sze ́chenyi Istva ́n Egyetem Sportegyesu ̈lete

A kérelmező szervezet rövidített neve  SZESE

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  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  19882723-2-08

Bankszámlaszám  10300002-33222154-00003285

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

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:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9026  Város  Győr

Közterület neve  Egytem  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  Egytem  Közterület jellege  tér

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 96 503 456  Fax  +36 96 503 456

Honlap  www.gyorkosar.hu  E-mail cím  gyomorei@sze.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Gyömörei Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 686 94 01  E-mail cím  gyomorei@sze.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Gyömörei Tamás +36 30 686 94 01 gyomorei@sze.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Egyetemi csarnok Gyo ̋r MJV Sze ́che ́nyi Istva ́n Egyetem 6 Felk. és versenyeztetés

Egyetemi edzőcsarnok Magyar Állam Sze ́che ́nyi Istva ́n Egyetem 6 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1989-09-12

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1989-09-12

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 13 MFt 17,8 MFt 18 MFt

Állami támogatás 5,69 MFt 0 MFt 10 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 19,24 MFt 8,6 MFt 10 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 414,32 MFt 145 MFt 130 MFt

Egyéb támogatás 222,75 MFt 77,66 MFt 20 MFt

Összesen 675 MFt 249,06 MFt 188 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 38,46 MFt 62,3 MFt 60 MFt

Működési költségek (rezsi) 19,37 MFt 6,3 MFt 6,3 MFt

Anyagköltség 28,5 MFt 58,6 MFt 60 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 53,97 MFt 56,8 MFt 57 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 424,2 MFt 4,2 MFt 4 MFt

Összesen 564,5 MFt 188,2 MFt 187,3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 49,548 MFt 59,6 MFt 70 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,433 MFt 1,835 MFt 2 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 3 246 353 Ft 64 927 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

214 505 Ft 4 290 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

70 027 255 Ft 1 400 545 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 4 347 380 Ft 86 948 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

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

Egy folyamatos fejlődés újabb lépései! A Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének Férfi Kosárlabda csapata az NBI/B Nyugati csoportjában szerepel, feljutása
óta, immár 6. éve. Célunk, hogy a kosárlabda, mint ’’legegyetemibb’’ sportág jelenjen meg Győr sportéletében is. A felnőtt csapatok működtetése mellett utánpótlás
csapatainkat, egy együttműködési megállapodás alapján, a Győri Kosárlabda Club korosztályos csapatai adják. Szemléletünk szerint az utánpótlásban és az
egyetemi hallgatóságban felfedezett és meglévő tehetségek fontos, beépítendő egységét képezik a felnőtt csapatnak. Minél több fiatal és hallgató játékosnak
kívánunk lehetőséget biztosítani felnőtt alakulatunkban. Az idei szezonban a 16 fős keretből 8 olyan játékosunk volt akik vagy egyetemi hallgatók a Széchenyi István
Egyetemen, vagy középiskolásként a győri egyetemen kívánják folytatni tanulmányaikat. A csapat a hazai mérkőzéseit a Városi Egyetemi Csarnokban játssza.
Edzéseit az Egyetemi Csarnokban és a közvetlen közelében lévő Edzőcsarnokban végzi, ami kivételes minőségi körülményeket biztosít a képzésben,
felkészítéseben. A Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete, több szakosztályos egyesületként jelenleg a győri sport egyik meghatározó szereplője. A profi
csapatokat működtető sportszervezetek között, az amatőr sportban élen jár a városban. Társadalmi elismertsége kiemelkedő, több együttműködése van a városban
működő más sportcégekkel, egyesületekkel, oktatási intézményekkel. Létesítmény ellátottsága az ország egyéb más felsőoktatási intézményeihez képest jó. Játékos
utánpótlásunk az Egyetem hallgatói mellett többnyire a városi középiskolák tanulói. Az egyetemista évek után lévő játékosaink közül pedig minél több szakembert
szeretnénk képezni utánpótlásunk számára. 

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

Beruházás a biztonságért A Széchenyi István Egyetem Sportcsarnokában meglévő parketta padozata rendkívül mértékben elhasználódott, kopott, rendkívül
balesetveszélyes. A parketta több helyen beszakadt és az állandó foltozással történő javítások miatt statikai rendszere megbomlott, így a részleges beszakadozások
egyre gyakoribbá vállnak. A javítások miatt egyre gyakrabban edzéseket kellett kihagyni, illetve más lehetőséget keresni az edzések biztosítására. Különösen a
veszprémi baleset tapasztalati indították a tulajdonos Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát , az üzemeltető Széchenyi István Egyetem és a Széchenyi István
Egyetem Sportegyesületének (SZESE) munkatársait, kiemelten a kosárlabda szakosztály és a Széchenyi Kosárlabda Akadémia vezetőit arra, hogy pályázatukkal egy
sikeres sportági fejlesztési programhoz is hozzájáruljanak. Az Egyetemi Csarnok jelenleg is a Széchenyi Kosárlabda Akadémia, a CMB Cargo UNI Győr és a SZESE
csapatainak NBIB felnőtt és junior, illetve az Egyetemi Bajnokságbaj játszó amatőr fiú és lány csapatainak ad otthont különböző nemzetközi (Euroliga) és hazai
mérkőzéseken. Az Akadémia és az egyesületekben leigazolt kosárlabdázók száma közel 300 fő. Az egyesületi magas szintű versenysport mellett nagy sikerrel 2013-
ban, megrendezhettük a Hepp Kupa négyes döntőjét is, illetve bemutató mérkőzésen vendégül láttuk az USA női válogatottját is. A beruházást egy ütemben, 2017
nyarán tervezzük megvalósítani. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Fejlesztés az új évadra Projektünk időtartama: 017. 07.01. - 2018. 06.30. Ezen belül az egyes jogcímek a következő ütemezés szerint zajlanak. Személyi jellegű
ráfordítások: 2017. 07.01-től az egész évadban, folyamatosan. Tárgyi eszköz beruházások, felújítások (nem ingatlan):2017. 07.01-től az egész évadban,
folyamatosan. Tárgyi eszköz beruházások felújítások (ingatlan): 2017. 07.01-től - 2017. augusztus végéig- Versenyeztetés: a versenynaptárhoz igazodva.
Közreműködői költségek:2017. 07.01-től az egész évadban, folyamatosan. 

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

Stratégiai illeszkedés az MKOSZ-hez Sportfejlesztési programunk teles körűen illeszkedik az MKOSZ elveihez, terveihez és gyakorlatához.A Széchenyi István
Egyetem Sportegyesülete az MKOSZ ’Új Pályán’’ elnevezésű stratégiai céljait magáévá tette és ezek szerint alakította ki struktúráját és szakmai koncepcióját. Az
egyesület a első TAO projektidőszaktól kezdve ezen elvek mentén halad és folyamatosan építkezik évről évre. Sportfejlesztési programunk alapja az MKOSZ ’’Új
Pályán’’ stratégiája és az MKOSZ által kiadott Versenykiírás és Versenyszabályok. Korábbi sportágfejlesztési koncepciónk következő állomása ez, hiszen minél több
fiatalt szeretnénk egyetemistáink közül csapatunkban tudni. A minőségi sport mellett a magas színvonalú tanulás, a civil életre való felkészítés alapvető jelentőségű
számunkra. Szeretnénk, ha a csapatunk tagjai közül minél többen szereznének közép és felső fokú edzői végzettséget és az aktív sport pálya mellett vagy az után
példaképként és edzőként segítenék utánpótlásunk fejlődését. 

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

A sport, mint életpálya A program anyagi lehetőségei biztosítékoz, nyújtanak a minőségi képzésre és a sportág népszerűsítésére. Azonnal lemérhető eredményként a
minőségi szakemberek utánpótlásba áramlása figyelhető meg. Életpályát kínál a fiatalok számára a sport szakemberré válás lehetősége, illetve az a SZESE és az
együttműködő partner a Győri Kosárlabda Club széles kapcsolati rendszerére építve sikeresen helyezkedtek el végzős hallgatóink a civil életben. Kockázatok: a
megnövekedett anyagi lehetőségek őrzése stratégiai feladat, mert egy esetleges anyagi elvonás az egész rendszer megrendülését veszélyeztetheti. Olyan anyagi
háttér kialakítása indokolt, ami több lábon állást jelent és a kiváló TAO rendszer mellett a továbblépést is biztosíthatja.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 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)

edző Felsőf.
sportszake.

EKHO1 40 12 58 824 Ft 11 765 Ft 847 068 Ft

szakosztályvezető OKJ
sportszake.

EKHO1 40 12 176 471 Ft 35 294 Ft 2 541 180 Ft

technikai vezető OKJ
sportszake.

EKHO1 40 12 58 824 Ft 11 765 Ft 847 068 Ft

elnök Felsőfokú EKHO1 40 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

160 48 444 119 Ft 88 824 Ft 6 395 316 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

edző Egyesületünk edzője a szakmai koncepció maradéktalan teljesítésért, a fejlődés elősegítéséért felelős.

szakosztályvezető Szakmai munka megalapozását és annak irányítását végzi.

technikai vezető A versenyszervezés és edzéslebonyolítás kapcsán nélkülözhetetlen a személye.

elnök Széchényi István Egyetem Sportegyesületének elnökeként a szervezet felelős irányítója, szervezője az egyesület működésének.

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)

3 148 963 Ft 32 464 Ft 64 927 Ft 3 246 353 Ft 3 246 353 Ft 6 460 243 Ft 6 492 707 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)

Sporteszköz/sportfelszerelés Bordásfal
egyszakaszos

db 12 25 000 Ft 300 000 Ft

300 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Bordásfal egyszakaszos A edzéseken, edzésmunkát segítő sporteszköz.

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)

208 069 Ft 2 145 Ft 4 290 Ft 214 505 Ft 91 931 Ft 304 290 Ft 306 435 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)

TEF Parketta felújítás - Egyetemi csarnok 2017-07-10 2017-08-31 2017-09-01 97 938 118 Ft

97 938 118 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Parketta felújítás - Egyetemi
csarnok

9026
Győr
Egyetem tér
1

10622/9/C önkormányzati A Széchenyi István Egyetem Sportcsarnokában
meglévő parketta padozata rendkívül mértékben
elhasználódott, kopott, rendkívül balesetveszélyes. A
parketta több helyen beszakadt és az állandó
foltozással történő javítások miatt statikai rendszere
megbomlott, így a részleges beszakadozások egyre
gyakoribbá vállnak. A javítások miatt egyre gyakrabban
edzéseket kellett kihagyni, illetve más lehetőséget
keresni az edzések biztosítására. Különösen a
veszprémi baleset tapasztalati indították a tulajdonos
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát , az
üzemeltető Széchenyi István Egyetem és a Széchenyi
István Egyetem Sportegyesületének (SZESE)
munkatársait, kiemelten a kosárlabda szakosztály és a
Széchenyi Kosárlabda Akadémia vezetőit arra, hogy
pályázatukkal egy sikeres sportági fejlesztési
programhoz is hozzájáruljanak. Az Egyetemi Csarnok
jelenleg is a Széchenyi Kosárlabda Akadémia, a CMB
Cargo UNI Győr és a SZESE csapatainak NBIB felnőtt
és junior, illetve az Egyetemi Bajnokságbaj játszó
amatőr fiú és lány csapatainak ad otthont különböző
nemzetközi (Euroliga) és hazai mérkőzéseken. Az
Akadémia és az egyesületekben leigazolt
kosárlabdázók száma közel 300 fő. Az egyesületi
magas szintű versenysport mellett nagy sikerrel 2013-
ban, megrendezhettük a Hepp Kupa négyes döntőjét is,
illetve bemutató mérkőzésen vendégül láttuk az USA
női válogatottját is.

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

Nem

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

Igen

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. 67 926 437 Ft 700 273 Ft 1 400 545 Ft 70 027 255 Ft 30 011 681
Ft

99 338 663 Ft 100 038 936 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 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
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

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 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

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

Aljogcím megnevezése Indoklás

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 200 000 Ft

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

4 000 000 Ft

tagsági díj 10 000 Ft

a pályahitelesítés díja 10 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 90 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 400 000 Ft

Összesen 4 700 000 Ft

Indoklás

A Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének Férfi Kosárlabda csapata az NBI/B Nyugati csoportjában szerepel. Versenyzésükkel felmerülő kiadásokra kérjük a
támogatést. 

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)

4 216 958 Ft 43 474 Ft 86 948 Ft 4 347 380 Ft 483 042 Ft 4 786 948 Ft 4 830 422 Ft

be/SFP-08127/2017/MKOSZ

2017-05-02 13:39 13 / 27



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 64 927 Ft 64 927 Ft 32 464 Ft 97 391 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 290 Ft 4 290 Ft 2 145 Ft 6 435 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 1 400 545 Ft 1 400 545 Ft 700 273 Ft 2 100 818 Ft

Versenyeztetés 86 948 Ft 86 948 Ft 43 474 Ft 130 422 Ft

Összesen 1 556 710 Ft  2 335 065 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.

Tárgyi előfinanszírozott
(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.

Versenyeztetés 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, 2017. 05. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Gyömörei Tamás (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: Győr, 2017. 05. 02. Gyömörei Tamás 
elnök 

Sze ́chenyi Istva ́n Egyetem Sportegyesu ̈lete
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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 Gyömörei Tamás (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Sze ́chenyi Istva ́n Egyetem Sportegyesu ̈lete

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Sze ́chenyi Istva ́n Egyetem

Sportegyesu ̈lete (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: önkormányzati támogatás

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

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: Győr, 2017. 05. 02.

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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Gyömörei Tamás (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.

Győr, 2017. 05. 02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

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

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

– tájékoztatom.

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

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

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

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

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

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

Kelt: Győr, 2017. 05. 02. Gyömörei Tamás 
elnök 

Sze ́chenyi Istva ́n Egyetem Sportegyesu ̈lete
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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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 11:53:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-23 07:47:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-23 07:47:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 15:40:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 13:48:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 13:48:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 13:48:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-20 18:08:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-30 18:25:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-20 18:00:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 11:56:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-20 18:05:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-20 18:05:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-20 18:05:05

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)

(45 000 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

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával,
vagy a jogerős építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben
megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-04-20 18:07:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-30 18:25:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-20 18:07:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-20 18:08:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-23 07:42:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 11:56:02

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Kelt: Győr, 2017. 05. 02.
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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 3 148 963 Ft 32 464 Ft 64 927 Ft 3 246 353 Ft 3 246 353 Ft 6 460 243 Ft 6 492 707 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 68 134 507 Ft 702 418 Ft 1 404 835 Ft 70 241 759 Ft 30 103 611 Ft 99 642 953 Ft 100 345 371 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

208 069 Ft 2 145 Ft 4 290 Ft 214 505 Ft 91 931 Ft 304 290 Ft 306 435 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

67 926 437 Ft 700 273 Ft 1 400 545 Ft 70 027 255 Ft 30 011 681 Ft 99 338 663 Ft 100 038 936 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 4 216 958 Ft 43 474 Ft 86 948 Ft 4 347 380 Ft 483 042 Ft 4 786 948 Ft 4 830 422 Ft

Összesen 75 500 427 Ft 778 355 Ft 1 556 710 Ft 77 835 492 Ft 33 833 007 Ft 110 890 144
Ft

111 668 499 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 25 000 Ft 0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (21 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_nyilatkozat_szese_kosar_1493207286.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2017-04-26 13:48:06)
26e3d94b828017202b4b9874774010d0f9c3dcceca46ea331fed00d8d26fd6a2

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)

alairasi_cimpeldany_gyomorei_tamas__1492926426.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2017-04-23 07:47:06)
95d5db1f74593bccfee866447f8bd91b2b4953148d4cbf0c571ef5eed3b75058

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

azelkeszultletesitmeny_1492926172.docx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2017-04-23 07:42:52)
73758e11a0c6bdc4cd75444422404b319379109276540c8658a2d865080c4e0b

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)

document1_1493569518.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-30 18:25:18) c0585e76111d1a7a4d920e8b06249c72fe4b031829893b3f760af59d9c478070

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositasimodjaeskihas_1492704523.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2017-04-20 18:08:43)
32cf276b38d4ef8adb7d86191d589d5c137672d8d8b3b40f6f36ed317489edb0

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

sze_csarnokfenntartasa_1492704458.docx (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2017-04-20 18:07:38)
65a3ec6d7a194e7bf0b81270f0d7c68194d4560622f4f3a3b01f6c2cbc161682

Egyéb dokumentumok

koncepcio_1492704498.docx (Szerkesztés alatt, 388 Kb, 2017-04-20 18:08:18) 6722a6a9986d8db058e7b2f7699766b307114095b51b980f93f9efcee2883f36

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_szese_kosar_1493207295.pdf (Szerkesztés alatt, 83 Kb, 2017-04-26 13:48:15)
4450ea59f03d81e00efee5357aace279adf6dfd24c6b040769d68c6a587bd61e

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

szese_birosagi_kivonat_2017_04_27_1493286786.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2017-04-27 11:53:06)
c626db63333a531843bc48994808a2eff765350639737185433d681d98806143

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

szese_igazgatasi_dij_2017_18_1493300408.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2017-04-27 15:40:08)
62a591df9c4499da7432b2edc9b182272b9121875e487429518779bc3607913f

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

szese_nyil_ingatll_vagyoni_besorola_1493373362.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 11:56:02)
808d1911ff4243cddf9b7b0990b4be5176243e74b981697765c24601dad26e8e

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

szese_koztartozasmentesseg_14925018_1492926433.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-04-23 07:47:13)
1bc6e680a3cd8f544418be0999ffeedda09d7246eb10bcf7a95272a0c588aa29

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_2_szese_kosar_1493207306.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2017-04-26 13:48:26)
4888fd31ff89fc127137fe00c0b64758c17efcf24b4456a8182c3c578603e3e5

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

document1_1492704321.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-20 18:05:21) c0585e76111d1a7a4d920e8b06249c72fe4b031829893b3f760af59d9c478070

Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős
építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység
nem építésiengedély-köteles

ep.hatosag_nyilatkozat_1492704348.pdf (Szerkesztés alatt, 369 Kb, 2017-04-20 18:05:48)
a221aa8917b8778b3917795c6a483d7540e715d4b0c599fd9da997bafb576405

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

ecs_uzemeltetes_szerzodes_s_1492704056.pdf (Szerkesztés alatt, 936 Kb, 2017-04-20 18:00:56)
26230f5433b987e6a7a64b10e589887bc7284d72f8f3142b24e182f0db3ea194
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Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

szese_tul_lap_ecs_1493373384.pdf (Szerkesztés alatt, 573 Kb, 2017-04-28 11:56:24)
c98c9b9c139375575d8ee544d2922af99c71dead898c708a123c3bf491a5a05d

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

document1_1493569504.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-30 18:25:04) c0585e76111d1a7a4d920e8b06249c72fe4b031829893b3f760af59d9c478070

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

floorconceptv3_1492704305.xls (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2017-04-20 18:05:05) c97ce77d8de697313de745d6cff6cfd1111939035c662a63703c8d1a484a1a8f

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

aberuhazas_muszakileira_1492704296.docx (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-20 18:04:56)
b1fedae1e356939abc0775eed03c7523cb537ee3614c9507da5eb77f5fd4a2a6

standard_grade_1492704478.docx (Szerkesztés alatt, 468 Kb, 2017-04-20 18:07:58)
0ba038b64df5334c0a1bcbd655f67815813efc3253e2dacde86a5605b25b50b1
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