
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  SZEDEÁK Nonprofit Kft.

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

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  113

MKOSZ tag  Igen

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

Adószám  23439359-2-06

Bankszámlaszám  18400010-03810854-40100017

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás, kiegészítő sportfejlesztési 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:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6722  Város  Szeged

Közterület neve  Béke  Közterület jellege  utca

Házszám  5  Épület  A

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6722  Város  Szeged

Közterület neve  Béke  Közterület jellege  utca

Házszám  5  Épület  A

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 62 426 344  Fax  +36 62 426 098

Honlap  http://utanpotlas.szte-
szedeak.hu

 E-mail cím  office@szte-szedeak.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Maronka Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 911 10 32  E-mail cím  maronkazsolt@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Dr. Kardos Péter +36 30 938 00 42 kardos@kpt.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános
Iskola

Szegedi
Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 5 Felk. és
versenyeztetés

Móricz Tornaterem Szegedi Sport és Fürdők
Kft.

Szegedi Sport és Fürdők Kft. 5 Felkészülés

PICK Rehabilitációs Központ PICK Kézilabda Kft. PICK Kézilabda Kft. 4 Felkészülés

Rókusi Általános Iskola Szegedi Önkormányzat Szegedi Tankerületi Központ 1,5 Felkészülés

Deák Ferenc Gimnázium Szegedi Önkormányzat Szegedi Tankerületi Központ 24 Felk. és
versenyeztetés

Béke Utcai Általános Iskola Szegedi Önkormányzat Szegedi Tankerületi Központ 4,5 Felkészülés

Weöres Sándor Általános Iskola Szegedi Önkormányzat Szegedi Tankerületi Központ 8 Felk. és
versenyeztetés

Szegedi Dózsa György Általános Iskola Szegedi Önkormányzat Szegedi Tankerületi Központ 8,5 Felkészülés

Gellért Szabadidőközpont Gellért és Fiai Kft. Gellért és Fiai Kft. 20 Felk. és
versenyeztetés

Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola Szegedi Önkormányzat Szegedi Tankerületi Központ. 4,5 Felkészülés

Karolina Óvoda-Általános Iskola Szegedi Önkormányzat Karolina Óvoda-Általános
Iskola

4,5 Felkészülés

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános
Iskola

Szegedi
Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 4,5 Felkészülés

Bonifert Domonkos Általános Iskola Szegedi Önkormányzat Szegedi Tankerületi Központ 4,5 Felkészülés

Etelka sori csarnok Szegedi Sport és Fürdők
Kft.

Szegedi Sport és Fürdők Kft. 3 Felk. és
versenyeztetés

Szegedi Gregor József Általános Iskola Szegedi Önkormányzat Szegedi Tankerületi Központ 4,5 Felkészülés

Tisza-parti Általános Iskola Szegedi Önkormányzat Szegedi Tankerületi Központ 4,5 Felkészülés

Városi Sportcsarnok Szegedi Sport és Fürdők
Kft.

Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2,5 Felk. és
versenyeztetés

RedZone edzőterem RedZone Sport Kft. Redzone Sport Kft. 3 Felkészülés

SZTEJKI Szatymazi Iskola Szatymazi Önkormányzat Szegedi Tankerületi Központ 4 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2009-07-07

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2009-07-07

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Szegedi Deákok Kosárlabdázó Egyesülete

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1992-09-18
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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 3,5 MFt 5 MFt 5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 8,2 MFt 9 MFt 9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 72,468 MFt 88 MFt 98 MFt

Egyéb támogatás 9,8 MFt 14 MFt 15 MFt

Összesen 93,968 MFt 116 MFt 127 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 52,095 MFt 58 MFt 60 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 8,08 MFt 8 MFt 10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 30,228 MFt 46 MFt 50 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2,333 MFt 4 MFt 5 MFt

Összesen 92,736 MFt 116 MFt 125 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 74,178 MFt 92 MFt 95 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 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 6 900 482 Ft 138 000 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

6 823 061 Ft 136 000 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

91 959 929 Ft 1 839 000 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 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

HELYZETELEMZÉS: A SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. fő tevékenysége Szeged és vonzáskörzetében a fiú utánpótlás kosárlabdázók nevelése, a
népszerűsítéstől kezdve a tömegesítésen, képzésen, válogatáson, szakemberképzésen keresztül a versenyeztetésig, felnőtt csapat szintjéig előkészített játékosok
felneveléséig. A SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. kizárólagos Együttműködési megállapodást kötött a PROFIKOSÁR Kft-vel, ami a Naturtex-SZTE-
Szedeák szegedi NB I A csoportos férfi csapatot működteti. Ezen Együttműködési megállapodás keretében a SZEDEÁK Nonprofit Kft. biztosítja a felnőtt csapat
utánpótlását. Együttműködési megállapodást kötöttünk korábban a Szögedi Harcsák Kosársulival is. Ennek értelmében a kenguru és gyermek korosztályokhoz
tartozó gyerekeik képzését a SZEDEÁK nevelési programja szerint végzik, serdülőtől játékosaik átkerülnek hozzánk. Az iskolai csoportjainkba jelentkező kislányokat,
akik vegyes csapatainkban, főleg MKOSZ Kenguru bajnokságban is szerepelnek, legkésőbb serdülő kor elérésekor átirányítjuk a női, Szegedi KE egyesületbe. Jól
együttműködünk az MKOSZ-szel és a CsMKSZ-szel. A Csongrád Megyei Diáksport Szövetséggel igyekszünk olyan gyerekekhez is eljutni, akik az újból egyre
rangosabb diáksporton keresztül, iskolai keretek között, kosárlabdával foglalkoznak (3x3 is). Képzésünk fontosabb eleme a létszámbővítő cél helyett, már a
legalacsonyabb korosztályoknál is, minőségi képzés bevezetése, képzettebb edzőkkel, az iskolai csoportok még szorosabb felügyeletével, tehetségek külön
gyűjtőcsoportokba irányításával, nekik külön képzésekkel, mérkőzések szervezésével és hasonlókkal. A legfiatalabbak utáni többi korosztálynál pedig még nagyobb
hangsúlyt adunk a tehetséggondozásnak, egyéni- és speciális képzéseknek. LÉTESÍTMÉNY FELTÉTELEK: Saját tulajdonú létesítménnyel nem rendelkezünk. Munka
szakmai szintjét nem rontja, de továbbra is összetett logisztikai-szervezési feladat a megfelelő edzés- és mérkőzéshelyszínek biztosítása, évről évre az egyik
legnagyobb költségünk is ez. Teljesen ingyenesre nem, maximum kedvezményes teremhasználati lehetőségekre számíthatunk, kivéve egyes általános iskolai
edzéscsoportoknál (tanítási idei foglalkozásokon, ahol a testnevelőt mi fizetjük és a feltételek kialakításához is hozzájárultunk eszközökkel). A teljes dokumentumot
lásd az egyéb dokumentumok között. 

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sportfejlesztési programunk folytonosságot feltételez, megvalósítása nem kötődik szigorú ciklusokhoz. 2017. évre vonatkozóan cél a még versenyző csapatok
eredményes szereplése, részvétel a lekötött bel- és külföldi tornákon, a 2016/17. sportfejlesztési program elszámolása, szezonzárás, összegzések, majd a 2017/18.
versenyidőszakra való felkészülés. Júniusban, a tavalyi évhez hasonlóan, két öt napos tábort tartunk, idén még tovább bővített tartalommal. Minden korcsoporthoz
tartozók megkapják a lehetőséget egyéni képzésekre, összekötve edzőink képző napjaival. A 2017/18. versenyidőszakra a meglévő iskolai bázisokban, új elsősök
bekapcsolásával ismét lesznek új csoportjaink a Törpkosár programban. Azok a bázisiskolás csapatok, melyeket országos bajnokságokba neveztünk, tervünk szerint
ott folytatni is fogják (kenguruban és gyerek bajnokságban). A Törpkosár programból felfelé lépőket és a Szögedi Harcsák Kosársuliból érkezőket
versenycsoportjainkba építjük be. 2017/18. versenyidőszakra majd az elkövetkező, nyári hónapokban alakítjuk ki edzéscsoportjainkat és határozzuk meg hozzá az
edzőket, valamint képzési- és versenyzési programot. Augusztusban is, az idősebb edzéscsoportok munkájának elindításával, a legkisebbeknek is lehetővé tesszük a
foglalkozásokra járást. A 2017/18 versenyidőszakra ismét tervezünk minél több szereplést együtt külföldi csapatokkal. Már most felmértük, az egyre népszerűbb,
csapatok közötti együttműködésekből melyek azok a pozitív elemek, amelyeket továbbiakban is ki akarunk használni. Pl. nálunk nagyon hasznosnak bizonyult az
edzők és játékosok együtt dolgozása, a tornán közös csapattal fellépés előtti hetekben, a közös edzéseken. 

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

A SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. sportfejlesztési programja olyan elemekből épül fel, melyeket az MKOSZ saját - Új pályán - stratégiai céljainak
eléréséhez jelölt ki, és folytatása a korábban megfogalmazott, jelenlegi tevékenységünk irányait adó programnak. Minőségi utánpótlást a szélesebb tömegek
fokozatos és tudatos bevonásával lehet biztosítani. A tömegesítéshez elengedhetetlen a saját szervezetünk felkészítése, vagyis a bővített szakmai stáb kialakítása,
megfelelő eszközök rendelkezésre állása, illetőleg az anyagi megbecsülés biztosítása. Másrészről a gyermekekért versenyző sportágak közül ki kell emelkednünk
annak érdekében, hogy a tömegesítés megvalósulhasson. A minőség eléréséhez megújuló tudás szükséges. A SZEDEÁK Nonprofit Kft. működésének helye alapján
továbbra is kézenfekvő, hogy az utat a Szegedi Tudományegyetemmel kialakított szakmai kapcsolatban, illetőleg szerb kapcsolatok erősítésében látjuk (modern
egészségtudományi eljárások használata, szerb technológia és sportkultúra átvétele, általános- és speciális tudással rendelkező szakemberek képzése és
alkalmazása, tudásuk hatékony beépítése az edzésmunkába, külföldi csapatokkal való találkozásokon túl, közös edzések, alkalmi szakembercsere). Kiemelt célok:
már a legfiatalabbaknál is emelkedjen a szakmaiság aránya, még ha ez lassítja is a további általános tömegesítést, másrészt a tehetséggondozás még
hangsúlyosabbá tétele. A kosárlabda hatékony népszerűsítése terén célunk a megfelelő arány és összhang elérése a legszélesebb alapoktól az utánpótlás
korosztályon keresztül a sikeres felnőtt csapat működtetéséig. Az MKOSZ audit rendszerének felméréseiből, tapasztalataiból és majd iránymutatásaiból szeretnénk
saját magunk számára is a legtöbb hasznosítandó tudást nyerni. Az MKOSZ akadémiai feltételrendszerét megvalósítandó célként vesszük azzal, hogy igyekszünk az
alapot megerősíteni (játékosszám és minőség, edzőszám és minőség, megfelelő edzés- és mérkőzéshelyszínek), és arra sorakoztatni a többi elemet. Az MKOSZ
akadémiai dokumentáció és audit rendszeri támpontok ehhez irányadó segítségek. A teljes dokumentumot lásd az egyéb dokumentumok között. 

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

Mivel továbbra is fennáll, alapként megismételhető: Korábbi kimutatások szerint, a szegedi általános és középiskolások csak alacsony száma sportolt rendszeresen.
Változás történt a kötelező tornaórák bevezetésével és a szereplők óriási felelőssége abban van, hogy a cél hatékonyan valósuljon meg. Nagy odafigyelést igényel a
számszerű növekedés, de szinte még nagyobb mértékűt mindez minőségi követése. A sportszervezetekre háruló résznek igyekszünk lehető legnagyobb mértékben
megfelelni. Elfogadjuk, hogy jelenleg talán a sportszervezetektől korábban elvárttól többet is kell e téren vállalnunk (hozzájárulás iskolai tornatermek felszereléséhez,
részvétel tömegsport jellegű rendezvényeken). A hozzánk belépő gyerekek sok időt töltenek el velünk, hiszen naponta edzéseken, hétvégén pedig meccseken
vesznek részt. Ez nagy felelősséggel jár, ugyanakkor kihívást jelentő szép feladat. A kosárlabdán, mint csapatsporton keresztül komoly, életre szóló hatásunk van a
gyerekek felfogására, a sporthoz, sportszerűséghez, a közösséghez, a sikerhez és a kudarchoz való viszonyukra is. Célunk, hogy ennek a feladatnak a továbbiakban
is legtökéletesebben tegyünk eleget. Egyre több általános- és középiskolában tornaórákon és szabadidős foglalkozásokon is ott vagyunk edzőinkkel, a felnőtt csapat
játékosaival, aktív órákat levezetve. Az iskolák szívesen látnak bennünket. Folyamatos feladat, hogy az ilyen, nem közvetlenül versenysportot építő tevékenységnek
alakítsuk a rendszerét és igyekezzünk formai, emberi és anyagi fedezetet biztosítani hozzá. Ilyen szerepvállalásból közvetlenül nem lesz kötelezően új igazolt játékos
vagy új, MKOSZ bajnokságban szereplő csapat. Meglévő kategóriákba talán nem is tudjuk még sorolni anyagi fedezet keresésekor, de foglalkozni kellene vele, hogy
a fiatalok egészséges életmód, sport iránti vonzódását, szimpátiáját elnyerjük, mi esetünkben természetesen a kosárlabda világa felé való tereléssel.
Általánosságban, de egyesületre lebontva is, fontos a társadalomtól kapott lehetőségek, eszközök hatékony, értékelhető felhasználása. Az alapok most meg vannak,
a lendület megtartásával kell felelősen tovább erősödnünk sportágként, sportszervezetként.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

ügyvezető Középfokú EKHO1 160 12 400 000 Ft 92 000 Ft 5 904 000 Ft

sportmunkatárs Felsőfokú Általános 160 12 314 000 Ft 72 220 Ft 4 634 640 Ft

sportmunkatárs Felsőfokú EKHO1 160 12 207 000 Ft 47 610 Ft 3 055 320 Ft

480 36 921 000 Ft 211 830 Ft 13 593 960 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

ügyvezető Ellátja a kft ügyvezetésével kapcsolatos feladatokat, gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli a SZEDEÁK Nonprofit Kft-t.

sportmunkatárs Ellátja a kft adminisztrációs feladatait (nyilvántartások, házi pénztár, edzők elszámoltatása, pályázat elszámolások, pénzügyi nyilvántartások).
Koordinálja az utánpótlás edzők adminisztrációját.

sportmunkatárs Ellátja a kft adminisztrációs feladatait (nyilvántartások, házi pénztár, edzők elszámoltatása, pályázat elszámolások, pénzügyi nyilvántartások).
Koordinálja az utánpótlás edzők adminisztrációját.

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)

6 693 478 Ft 69 005 Ft 138 000 Ft 6 900 482 Ft 6 900 482 Ft 13 731 960 Ft 13 800 965 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 Kosárállvány mobil,
FIBA, palánkkal

db 2 2 500 000 Ft 5 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

db 4 50 000 Ft 200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 2 160 000 Ft 320 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Trambulin db 1 508 000 Ft 508 000 Ft

Honlapfejlesztés Honlapfejlesztés db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kabát db 60 20 000 Ft 1 200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó póló db 60 9 000 Ft 540 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó melegítő db 30 30 000 Ft 900 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Széldzseki db 45 15 000 Ft 675 000 Ft

9 543 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Kosárállvány
mobil, FIBA,
palánkkal

Utánpótlás csapataink által legtöbbet használt helyszínen már annyira elhasználódott, balesetveszélyes, tárolásra alkalmatlan méretű és
vendégcsapatok által is szóvá tett minőségű a mostani két betolható palánk, hogy nem halasztható a rendes kosárállvány beszerzése. Ha már
a cserét meg kell oldani, olyan cserét tartunk indokoltnak, hogy az új állvány hosszútávon és megfelelő minőségben szolgáljon, tekintettel arra
is, hogy fő edzés- és mérkőzéshelyszínünk. Az épület tetőszerkezeti kialakítása és mérete nem teszi lehetővé a leereszthető, vagy falról
benyúló palánktartó szerkezet jellegű megoldást.

Verseny
kosárgyűrű,
rugós FIBA
szabvány

Egyik olyan helyszínen, ahol csapataink mérkőzéseket is játszanak, azonnali gyűrűcsere indokolt. Több helyszínen különböző korú, és állapotú
a jelenleg felszerelt gyűrű, eddig nem rendelkeztünk gyorsan elővehető,és felszerelhető tartalékkal.

Táblagép Eredményjelzők vezérlése, statisztikák összegzése, szakmai vezetői adminisztráció, archiválás. Nem irodai munkát szolgálnak.

Trambulin Az idén egyéb, ügyesség, mozgáskoordinációs és egyensúlyfejlesztő nagyobb értékű eszköz beszerzését nem tervezzük. Más tulajdonát
képező ehhez hasonló eszközön végzett munka folyamán edzőink annyira hasznosnak találták mozgáskoordinációs, egyensúlyfejlesztő,
félelemérzet legyőző gyakorlatok végzésére, hogy szakmailag indokoltnak tartjuk beszerzését (az eddig mástól kölcsönbe vett eszköz
gazdaságos tovább használatára nincs lehetőségünk). Ez mellett felkaroltuk a nem szigorúan csak verseny-, hanem bemutató jellegű fajtáját is
a kosárlabdának. Ez az eszköz szolgálna ott is gyakorláshoz és bemutatókhoz.

Honlapfejlesztés Eddig a felnőtt csapatéhoz kötött, elavult statikus honlappal rendelkeztünk, melynek üzemben tartása és adatainak frissítése jelentős
költségekkel járt. Az elektronikus kapcsolattartáshoz, a sportfejlesztési program megvalósításának nyomon követéséhez, gördülékeny
aktualizálásokhoz indokoltnak tartjuk a honlapunk fejlesztését.

Kabát Eddig nem költöttünk csapataink sportpályán kívüli megjelenésére. Hazai és nemzetközi szereplések alkalmával is tapasztaljuk, hogy a
klubunkról alkotott megfelelő kép fenntartásához erre is gondolni kell. Az U16, U18 és U20 csapataink játékosainak szánjuk a nevezett ruházati
cikkeket. Az U16 valamint az U18 fog szándékaink szerint legtöbb mérkőzésre utazni, az U20 pedig a felnőtt csapattal együtt, NB.I.A
helyszínekre (a felnőtt csapat hasonló beszerzésével együtt, egységes megjelenéssel).

Utazó póló Eddig nem költöttünk csapataink sportpályán kívüli megjelenésére. Hazai és nemzetközi szereplések alkalmával is tapasztaljuk, hogy a
klubunkról alkotott megfelelő kép fenntartásához erre is gondolni kell. Az U16, U18 és U20 csapataink játékosainak szánjuk a nevezett ruházati
cikkeket. Az U16 valamint az U18 fog szándékaink szerint legtöbb mérkőzésre utazni, az U20 pedig a felnőtt csapattal együtt, NB.I.A
helyszínekre (a felnőtt csapat hasonló beszerzésével együtt, egységes megjelenéssel).

Utazó melegítő Eddig nem költöttünk csapataink sportpályán kívüli megjelenésére. Hazai és nemzetközi szereplések alkalmával is tapasztaljuk, hogy a
klubunkról alkotott megfelelő kép fenntartásához erre is gondolni kell. Az U18 és U20 csapataink játékosainak szánjuk a nevezett ruházati
cikkeket. Az U18 fog szándékaink szerint legtöbb nemzetközi mérkőzésre utazni, az U20 pedig belföldön, felnőtt csapattal együtt, NB.I.A
helyszínekre (a felnőtt csapat hasonló beszerzésével együtt, egységes megjelenéssel).
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Széldzseki Az idősebb UP korosztályok alatti csapataink játékosainak is szeretnénk fokozatosan bevezetve biztosítani a kultúrált, egységes igazi
sportcsapathoz illő megjelentést. A széldzsekik ezt fogják szolgálni.

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)

6 618 831 Ft 68 231 Ft 136 000 Ft 6 823 061 Ft 2 924 169 Ft 9 679 000 Ft 9 747 231 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

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

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

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

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

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 179 60 10 Országos

U12 88 0 5 Országos

U14 64 0 3 Országos

U16 30 0 2 Országos

U18 30 0 2 Országos

U20 8 0 1 Országos

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 399 60 23
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Gyógyszer db 1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Diagnosztikai mérés Diagnosztikai mérés db 20 20 955 Ft 419 100 Ft

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

Gyógyszer,
diagnosztikai

eszköz
megnevezése

Indoklás

Gyógyszer Kizárólag a pályázati kiírásban szereplők közül, az edzés és mérkőzéshelyszíneken kötelező jelleggel tartott, elsősegélyre szolgáló szerek,
gyógyszerek, kötszerek és hasonlók beszerzését tervezzük.

diagnosztikai
mérés

A tehetséggondozó programban kijelölt max. 20 játékos esetében tervezzük a diagnosztikai mérések elvégzését (játékos kiválasztás: 2017.
december, mérések: 2018. január), hogy célzottabb edzésmunkát tervezhessünk egyéni képzésükhöz. TF Spiróergometriai Labor, Dr.
Petrekanits Máté, sportantropometriai felmérés + nyugalmi vizsgálatok. Részletes árajánlat az egyéb dokumentumok közé felcsatolásra került.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 7 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 419 100 Ft

Személyszállítási költségek 7 000 000 Ft

Nevezési költségek 500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 28 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 8 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 46 000 000 Ft

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

Összesen 99 419 100 Ft

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

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése

Utánpótlás csapataink egyéni-csapat, általános és sportspecifikus képzéséhez és versenyeztetéséhez szükséges felszerelések
és eszközök beszerzése.

Személyszállítási költségek A 2 kisbusz üzembe helyezése mellett is, jelentős költséget jelentenek a bajnoki és felkészülési mérkőzésre, táborokra
utazások, tekintettel a sok versenyző csapatra.

Nevezési költségek Ezek a költségek majd a már ismert és majd szezon közben alakuló bajnoki és előkészületi mérkőzések száma és jellege
szerint alakulnak.

Rendezési, felkészítési,
képzési költségek

Megközelítőleg idei nagyságú költséggel számolunk.
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti díja

Saját terem hiányában, a sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása mellett, másik legnagyobb költség (edzés és mérkőzés
helyszínek + kiemelt csoportok speciális képzési helyszínei). A korábbi beruházásaink (palánk, eredményjelző, és hasonlók) sajnos
csak kedvezőbb helyet biztosítanak a tornatermek teljes lefoglaltság melletti kiosztásánál, és esetleg kedvezőbb besorolást a bérleti
díj megállapításánál, de bérleti díj elengedést nem.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés
költsége

Legnagyobb ilyen költséget a játékosaink fejlődése szempontjából elengedhetetlen, távolabbi, több napos bajnoki és felkészülési
tornák (akár saját szervezésű, akár meghívásra elutazó) jelentik, ugyanúgy mint a saját szervezésű nyári felkészítő táborok és a
kiemelt csoportjainknak szánt táborok költségei. A legtávolabbi helyszínű, vagy többnapos bajnoki eseményeken is ezek
elkerülhetetlen költségek, de a szakmai igény és indokoltság miatt valószínűleg nőni fog a jövőben a táborok, tornák ilyen jellegű
terhe is.

A programban résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai

Sportfejlesztési programunk végrehajtásában tevékenykedő munkatársaink bér- és járulék ráfordításai adják pályázatunk
legnagyobb költségét. Tekintettel a sportszakemberek szerepére a nevelő-képző munka folyamán, valamint az elvárásra, hogy
folyamatosan képezzék is magukat, elengedhetetlen a megfelelő anyagi megbecsülés is.

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)

89 201 330 Ft 919 599 Ft 1 839 000 Ft 91 959 929 Ft 10 217 770 Ft 101 258 100 Ft 102 177 699 Ft
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

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

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

0 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

Indoklás

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 138 000 Ft 138 010 Ft 69 005 Ft 207 005 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

136 000 Ft 136 468 Ft 68 231 Ft 204 231 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 839 000 Ft 1 839 202 Ft 919 599 Ft 2 758 599 Ft

Összesen 2 113 000 Ft  3 169 835 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program előkészítésével, a program megvalósításával (adatszolgáltatás, jelentéstétel, elszámolás)
összefüggésben felmerülő közreműködői költség.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével, a program megvalósításával (adatszolgáltatás, jelentéstétel, elszámolás)
összefüggésben felmerülő közreműködői költség.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program előkészítésével, a program megvalósításával (adatszolgáltatás, jelentéstétel, elszámolás)
összefüggésben felmerülő közreműködői költség.
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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: Szeged, 2017. 11. 07.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Maronka Zsolt (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: Szeged, 2017. 11. 07. Maronka Zsolt 
ügyvezető 

SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Maronka Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a SZEDEÁK Amatőr

Kosárlabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: önkormányzati támogatás, kiegészítő sportfejlesztési 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, kiegészítő sportfejlesztési 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: Szeged, 2017. 11. 07.

..........................................................
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 Maronka Zsolt (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.

Szeged, 2017. 11. 07.

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: Szeged, 2017. 11. 07. Maronka Zsolt 
ügyvezető 

SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 12:01:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 08:39:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 08:40:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 10:49:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-10-16 12:03:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-10-16 12:03:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-10-16 12:03:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-11-02 08:55:19

Mellékletek

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

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Kelt: Szeged, 2017. 11. 07.
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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 26 27 4%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 22 22 0%

Edzőtáborok száma db 0 2 3 50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0 0%

U18 fő 0 13 30 131%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 33 30 -9%

U15 fő 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U20 0 0 8 8 0%

U14 0 0 33 64 94%

U12 0 0 49 88 80%
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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 6 693 478 Ft 69 005 Ft 138 000 Ft 6 900 482 Ft 6 900 482 Ft 13 731 960 Ft 13 800 965 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 6 618 831 Ft 68 231 Ft 136 000 Ft 6 823 061 Ft 2 924 169 Ft 9 679 000 Ft 9 747 231 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 618 831 Ft 68 231 Ft 136 000 Ft 6 823 061 Ft 2 924 169 Ft 9 679 000 Ft 9 747 231 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

89 201 330 Ft 919 599 Ft 1 839 000 Ft 91 959 929 Ft 10 217 770 Ft 101 258 100
Ft

102 177 699 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Összesen 102 513 638 Ft 1 056 835 Ft 2 113 000 Ft 105 683 473 Ft 20 042 422 Ft 124 669 060
Ft

125 725 895 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (13 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

szedeak_afanyil_170426_1493283706.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-27 11:01:46)
5706b81de8f2ffb250ad765af1a1bff2b6908f9527cf199d8fb980c9bba8619b

szedeaknonprofitafanyilatkozat_1508148208.pdf (Kér. kieg. szerk., 53 Kb, 2017-10-16 12:03:28)
11821ad84f366413c4e7f56c6cec1c02c4b5675137518cec06be265ae40de752

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)

szedeakkft.-alairas-mintahitele_1493015946.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2017-04-24 08:39:06)
edab77bdb047641bfa739738b133f403be305bd5066329be9219192b03cd07c3

Egyéb dokumentumok

diagnosztikaimerespetrekanits-mar_1508929546.docx (Kér. kieg. szerk., 20 Kb, 2017-10-25 13:05:46)
67c46fef2111484e939eec0d4f83929b73d37a1ca3da7c776832eef8bda04289

szovegesindoklas_szedeaknonprofit_1509609319.pdf (Kér. kieg. szerk., 407 Kb, 2017-11-02 08:55:19)
b97dd1278fe58deee026ce188080f3d10ea990e75f769fd83d1f2f0d090b5beb

tao_reszletesleiras_2017_2018_szed_1493374000.pdf (Szerkesztés alatt, 426 Kb, 2017-04-28 12:06:40)
77f04fc15510e9acaeda20a8b372f1e4c288feaf4e9d215f5c61746f6528707f

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

szedeak_emminyil_170426_1493283746.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2017-04-27 11:02:26)
4e7dd1130a8b7ad359bbc4f7a30241bbeb58754b9b4686c0f9f9798772c44e0d

szedeaknonprofitemminyilatkozat_1508148220.pdf (Kér. kieg. szerk., 113 Kb, 2017-10-16 12:03:40)
eba3d05e28b90e8c596b9898cb829ec5ee45baa3f8fbf896f611093cee003160

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

szedeaknonprofitcegkivonat170424_1493028090.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2017-04-24 12:01:30)
f5430fe0ef0101005ca39c4846fb847a3dea6d3f5320ba9a2edc3cb1c71cadca

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

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1493282988.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-27 10:49:48)
703418fcd62a07dc48a62fe233f4bc1e82f68c4fc54283cb9aeb482aa8410261

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

koztart.mentesseg201704_1493016052.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-24 08:40:52)
ece4203cea6ff03499934a20fed176ace36b9385b2bbefd548b6c5f8aa5cce35

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

szedeak2_sz_nyil_170426_1493283754.pdf (Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2017-04-27 11:02:34)
57119916df460a15f3f4d4215b1bce2491dbddf3e4991346ba38f1fdd35de7a9

szedeaknonprofitnyilatkozat2_1508148231.pdf (Kér. kieg. szerk., 107 Kb, 2017-10-16 12:03:51)
ce4c35447372e735c8c5a96ada106b8ea3c29345b0bc2dc3e63a20ecd07e8970
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