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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: KERESZTÚRI SPORT EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve: KSE
2 Gazdálkodási formakód:

3 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
Hivatásos 

sportszervezet
Közhasznú 

alapítvány
Diáksport 

egyesület
Sportiskola

Adószám: 1 8 0 5 2 6 6 2 - 1 - 4 2

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 1 7 3 Budapest(helység)

Pesti út(út, utca) 153(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 1 7 3 Budapest(helység)

Pesti út(út, utca) 153(házszám)

36-209792313Telefon: 257-1833Fax:

http://kse.5mp.euHivatalos honlap: kereszturise@freemail.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Thullner Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: SE.Elnök

36-20979-2313Mobiltelefonszám: kereszturise@freemail.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Thullner Gyula

36-20979-2313Mobiltelefonszám: kereszturise@freemail.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Pál Apostol Katolikus Ált.Isk Katolikus Egyház Katolikus Egyház 5

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

Érkezett : ________________

521

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől  

 

 

 

 

Létesítmény 
neve                              

Létesítmény 
tulajdonosa                              

Létesítmény 
üzemeltetője                              

Átlagos heti 
használat (óra)

Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

1993-10-16

1993-10-16

1993-10-16
 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában 
valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai 
Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a 
kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség 
nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. 
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) 
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

0.08 MFt 0.05 MFt 0.05 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.65 MFt 0.7 MFt 0.8 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.73  MFt 0.75  MFt 0.85  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0  MFt 0  MFt 0  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

 

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

 

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

 

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

 

 2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad
 

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet 
hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell 
ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az 
egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Budapest XVII. kerületében rendkívül népszerű a kosárlabda. Az utóbbi években – a kerületi Önkormányzat jelentős anyagi támogatásával – több szabadtéri kosárlabda 
pálya került átadásra. Kora tavasztól késő őszig ezek a pályák tele vannak kosárlabdázó gyerekekkel. Sok gyerek ezekről a pályákról jelentkezik kerületi sportegyesületbe, 
ahol szakképzett edzők segítségével sajátítják el a sportág alapjait. 
Sportegyesületünk 1993 évben alakult Keresztúri Éretlenek SE. néven. A névválasztás oka az volt, hogy az alapító tagok közül kilenc fiatal még a középiskola II. illetve III. 
osztályában tanult, csak a jelenlegi elnök volt felnőtt. A csapat tagjai mind a kerület lakói voltak. A kerületi Önkormányzat Sport Csoportja jelentős segítséget nyújtott 
megalakulásunkhoz. A Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége által szervezett bajnokság I. osztály „D” csoportjában kezdtük meg szereplésünket. A fiataloknak nehéz volt 
megszokni és elviselni, hogy ebben a bajnokságban volt válogatott NB. I. vagy NB. II. osztályból „kiöregedett” játékosokkal kellett felvenni a küzdelmet. A X. kerületben a 
Berzsenyi Szakközépiskola termét béreltük és itt játszottuk a hazai mérkőzéseinket. 
Évről – évre jobb helyezést értünk el, míg a 1998-99-es évadban megnyertük a bajnokságot – ekkor már Keresztúri SE. néven - és ezzel elnyertük a jogot, hogy NB II. 
osztályba indulhassunk. 1999 őszén derült ki, hogy a csapat hat legjobb játékosa különböző okok miatt – külföldi munka, házasság, továbbtanulás, stb. – abbahagyta az 
aktív versenyzést, ezért visszaléptünk az NB II. osztályból és a bajnokság „A” csoportjában folytattuk szereplésünket. Ismét el kellett kezdeni a csapat építését, 
folyamatosan új, lehetőleg a kerületben lakó játékosokkal. Mivel nagyon kevés ilyen játékos volt a kerületben nem tudtunk komoly eredményeket elérni. Ekkor sikerült a 
kerületben a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tornatermét kibérelni és végre a kerületben tartani az edzéseket és játszani a hazai mérkőzéseket. 
2003 évtől a Keresztúri Kosárlabda Klub szüneteltette működését, a játékosok átigazoltak sportegyesületünkhöz és Keresztúri SE./B. néven a „C” csoportban szerepeltek. 
Mivel a két csapat fenntartási költsége meghaladta az anyagi lehetőségeinket 2004 évben a megmaradt játékosokkal újra kezdtük a csapatépítést és a „B” csoportban 
szerepeltünk.  
Az elvégzett munka meghozta eredményét, mert a 2006 évi bajnokságban a 2. helyen végeztünk a „B” csoportban és felkerültünk ismét az „A” csoportba. Itt a többször a 
középmezőnyben végeztünk, míg 2009 évben a KKDSE megszünt „D” csoportos csapatának tagjaival és edzőjével megerősödve szeretnénk az élmezőnybe visszakerülni.  
A 2011-12-es bajnoki évadban az „A” csoport első helyén állunk 19 mérkőzés után. 
2012 szeptemberétől szakképzett edző és 20-25 gyerek képezi az egyesület utánpótlásának alapját. 
Kerületünkben rendszeresen rendezik meg – korosztályonként – a „diákolimpiát”, amelyen már 10 éves kortól vesznek részt a diákok. Minden évben streetball 
bajnokságokat szerveznek, különböző korosztályok részvételével. Ez jelentősen erősíti a kerületi amatőr kosárlabda népszerűségét.  
A XVII. kerületi Önkormányzat szerepet vállal a sportág népszerűsítésében, lehetőségeihez képest anyagilag is támogatja azt. 
Az általános iskolákban a testnevelő tanárok már az alsó tagozatban kezdik megszerettetni a kosárlabdázást a gyerekekkel. A testnevelési órákon különféle labdás 
ügyességi és dobójátékok szerepelnek a sportág előkészítése, és népszerűsítése érdekében. 
A tehetséges 12-14 éves gyerekek már igazolt játékosként vesznek részt a BKSZ által szervezett korosztályos bajnokságokban, ahol szakképzett edzők vezetésével 
minőségi képzést kapnak.  
A nemzetközi tapasztalatoknak megfelelően tapasztalt szakemberekből olyan mentori hálózatot kell kialakítani, akik folyamatosan ellenőrzik a tehetséges gyerekek 
fejlődését és a velük dolgozó szakemberek munkáját. 
A szakemberek továbbképzését elméleti síkról gyakorlati síkra kell terelni, előtérbe kell helyezni a modern, praktikus edzésmódszereket. 
Az utánpótlás képzésben dolgozó edzők anyagi megbecsülését fokozni kell, az edzők választhassák életpályául tevékenységüket. 
Fontos, hogy a gyerekek a szurkolók az edzők már a kezdetektől megszokják, hogy csak a sportszerű játék és szurkolás megengedett a sportpályákon. 
Sportegyesületünk fokozott figyelmet fordít, különösen az utánpótlás korúaknál, a kábítószer és a dopping elleni küzdelemre. 
Több tornát, kupát tervezünk rendezni a kosárlabdázás népszerűsítése érdekében. 
Saját honlapunkon rendszeres kapcsolatot tartunk egyre népesebb szurkolói gárdánkal. 
Játékosaink részére megfelelő, jó minőségű sportfelszerelést biztosítunk. 

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

--

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Az elkövetkezendő időben az alábbi eszköz vásárlásokat tervezzük:  
2012. szeptemberben vásárolunk 8 pár kosárlabda cipőt (25.000.-ft./pár) 200.000.-ft értékben. 
2013. február elején megvásároljuk a mobil eredmény jelzőt 650.000.-ft értékben és 8 pár kosárlabda cipőt (25.000.-ft./pár) 200.000.-ft értékben. 
2013. májusban megvásároljuk a mezgarnitúrát 320.000.-ft értékben, a melegítő garnitúrát 320.000.,-ft értékben, valamint a labdákat 320.000.-ft értékben.

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 mozgásszegény életmód szükségessé teszi, hogy minél fiatalabb kortól elkezdődjön a fiatalok szervezett keretek között történő mozgástanulása.  
Az MKOSZ által meghatározott irányelvek figyelembe vételével, hogy a kosárlabdázás legyen az ország legnépszerűbb teremsportja – akár a játékosok, akár a nézők 
számának figyelembe vételével – és javuljon a magyar csapatok nemzetközi versenyképessége egységes koncepciót kell kialakítani. 
A kitűzött célok elérése csak akkor lehetséges, ha a játékosok nevelése, fejlesztése új szemléletben, együttműködő partnerek, többletforrások bevonásával történik. 
Kiemelt feladat a széles tömegbázis kialakítása, mely alapjául szolgálhat a tehetségek kiválasztásához és biztosíthatja a sportág népszerűségét. 
Mivel a sportág nagy tömegek mozgatására képes, jelentős szerepe van a fiatalkori egészséges életmódra nevelésben is. 
A fő cél, hogy a tehetséges sportolók a legmagasabb követelményeknek megfelelő körülmények között fejlődhessenek, egyre több fiatal, tehetséges sportoló kerüljön ki a 
rendszerből, akik a sport mellett az élet egyéb területein is megállják a helyüket. 

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

Mivel az elmúlt évek során több szabadtéri kosárlabda pálya került átadásra a Főváros XVII. kerületében ezáltal rendkívül népszerűvé vált a kosárlabda. Kora tavasztól késő 
őszig ezek a pályák tele vannak kosárlabdázó gyerekekkel, minden korosztály képviselteti magát.  
Kerületünkben rendszeresen rendezik meg – korosztályonként – a „diákolimpiát”, amelyen már 10 éves kortól vesznek részt a diákok.  
Minden évben streetball bajnokságokat szerveznek, különböző korosztályok részvételével. Ezek közül a legismertebb az „252. téri Streetball Bajnokság” amelyre évek óta a 
főváros összes kerületéből érkeznek csapatok. Ez is jelentősen erősíti a kerületi amatőr kosárlabda népszerűségét.  
A XVII. kerületi Önkormányzat szerepet vállal a sportág népszerűsítésében, lehetőségeihez képest anyagilag is támogatja azt. Kosárlabda csapatunk minden évben pályázat 
útján kap anyagi támogatást az Önkormányzattól. Az „252. téri Streetball Bajnokság” életre hívója és fő szervezője is az Önkormányzat Képviselő Testületének a tagja. 
Mivel az általános iskolákban a testnevelő tanárok már az alsó tagozatban kezdik megszerettetni a kosárlabdázást a gyerekekkel és a testnevelési órákon különféle labdás 
ügyességi és dobójátékok szerepelnek a sportág előkészítése, és népszerűsítése érdekében a 
tehetséges 12-14 éves gyerekek már igazolt játékosként vesznek részt a BKSZ által szervezett korosztályos bajnokságokban, ahol szakképzett edzők vezetésével minőségi 
képzést kapnak.  

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 
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5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő 
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban 

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

 

Támogatási 
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése 
                                                            

Új? Végzettség Adózás 
módja

Havi 
munka 
óra

Kif. 
hó   

Bruttó juttatás 
(Ft/hó) 
                    

Munkáltatói 
járulékok (Ft/hó) 
                    

Évadra jutó ráfordítás 
összesen (Ft) 
                        

Összegzés:

 

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. 
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz 
beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Kosárlabda mez és nadrág 320 000 Ft

Kosárlabda 320 000 Ft

Kosárlabda cipő 400 000 Ft

Melegítő alsó és felső 320 000 Ft

Mobil eredményjelző 24 sec. kijelzővel 650 000 Ft

2 010 000 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

 

Támogatási 
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb 
indoklás

Tervezett beruházási, 
felújítási 
érték (Ft)            

2012/13 Sporteszköz, sportfelszerelés

elhasználódott, a elhasználódott, a 

sok mosástól sok mosástól 

tönkrementtönkrement Nem

2012/13 Sporteszköz, sportfelszerelés
elhasználódtt,az elhasználódtt,az 

edzések alattedzések alatt Nem

2012/13 Sporteszköz, sportfelszerelés tönkrementektönkrementek Nem

2012/13 Sporteszköz, sportfelszerelés

Eddig nem volt az Eddig nem volt az 

egyesületnek egyesületnek 

játékosainakjátékosainak Nem

2012/13 Sporteszköz, sportfelszerelés

Az egyesület nem Az egyesület nem 

rendelkezik modern rendelkezik modern 

eredményjelzeredményjelzőővelvel Nem

Összegzés:
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Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú 
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:

615 752 Ft 1 436 755 Ft 2 052 508 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

615 752 Ft 1 436 755 Ft 2 052 508 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

9

0 Ft

 

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

 

Támogatási 
időszak Kategória

Tárgyi eszköz 
beruházás/felújítás 
megnevezése                    

Beruházás 
helyszíne                            

Helyrajzi 
szám             

Beruházás, 
felújítás 
tervezett 
kezdete

Beruházás, 
felújítás 
tervezett 
befejezése

Üzembe 
helyezés 
tervezett 
időpontja

Tervezett 
beruházási, 
felújítási 
érték (Ft)            

U.f.

Összegzés:
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Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

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

 

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): 
· 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. 

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 
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11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) 
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

 

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők 
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek 
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok 
száma (Db)

Bajnokság szintje 
(legmagasabb)

U11 Nincs

U12 Nincs

U14 Nincs

U16 Nincs

U18 Nincs

U20 Nincs

U23 Nincs

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint 

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

12

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

1

2 3 4

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

0  Ft

0  Ft

0 Ft

8 0 Ft

8 0 Ft

9 0 Ft

0  Ft

0 Ft

0  Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

 

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

 

Évad Korosztály Ingatlan 
megnevezése                                                            

Bérleti díj 
(Ft/óra)

Igénybevétel 
(óra / hó)

Hónapok száma az 
évadban (hónap)

Igénybevett órák 
száma / évad

Éves költség     

 

Évad Sportszakember 
beosztása

Képesítés Fogl. 
kor.

Adózás 
módja H.ó.

Kif. 
Hó

Bruttó juttatások 
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok 
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen 
(Ft)

 

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és 
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:
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Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

 

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 
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14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

 

Évad Képzés címe          Képzés 
típusa

Oktatók várható 
személyi 
költségei 
(Ft)           

Oktatók 
várható 
utazási és 
szállás 
költségei (Ft)

Képzésben 
résztvevők várható 
utazási és szállás 
költségei (Ft)

Egyéb folyó 
költségek 
(Ft)            

Amortizá- 
ció (Ft)

Tanácsadói 
szolgálta- 
tások (Ft)

Képzésben 
résztvevők 
személyes 
költségei (Ft)

Összesen     

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

 

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2012/13 Á

2012/13 SZ

2013/14 Á

2013/14 SZ

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a 
képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos 
tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött 
idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után 
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Közreműködői költségek

9 500 Ft

9 500 Ft

9 140 Ft

1 200 Ft

1 200 Ft

1 341 Ft

31 881 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően 
fordítandó összeg:

16 272 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

0 Ft 0 Ft 0 Ft

42 508 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

5 646 Ft 0 Ft 0 Ft

48 154 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

 

Évad Közreműködő által végzett feladat 
leírása                                                                                                                        

Kapcsolódó jogcím Közreműködő 
díjazása (Ft)

2012/13

A sportfejlesztési program elA sportfejlesztési program előőkészítésével kapcsolatbankészítésével kapcsolatban  

--    támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk 

összegyösszegyűűjtése,jtése,  

--  kérelem összeállítása, menedzselése.kérelem összeállítása, menedzselése.  Tárgyi jellegű

2012/13

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóanA támogatott program megvalósításához kapcsolódóan  

--  közremközreműűködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük ködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük 

való egyeztetés lefolytatása,való egyeztetés lefolytatása,  

--  KözremKözreműűködés a támogatási szerzködés a támogatási szerzőődések megkötésében, és a dések megkötésében, és a 

támogatási igazolások beszerzésébentámogatási igazolások beszerzésében  

--  Javaslattétel a döntéshozatalt elJavaslattétel a döntéshozatalt előősegítsegítő ő lépésekre és ezen lépésekre és ezen 

lépések megtételében való közremlépések megtételében való közreműűködés.ködés.  

--  kommunikációs folyamatok támogatása,kommunikációs folyamatok támogatása,  

--  egyesületi menedzsment szakértegyesületi menedzsment szakértőői támogatása a megvalósítás i támogatása a megvalósítás 

teljes folyamatábanteljes folyamatában  

Tárgyi jellegű

2012/13

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, 

jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körébenjelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében 

  

--  A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs 

feladatok feladatok   támogatása, és a  formai feltételeknek történtámogatása, és a  formai feltételeknek történő ő 

megfelelésének vizsgálata;megfelelésének vizsgálata;  

--  Pénzügyi menedzsmentben valamint a végsPénzügyi menedzsmentben valamint a végső ő elszámolási és a elszámolási és a 

negyedéves elnegyedéves előőrehaladási jelentések elrehaladási jelentések előőkészítésében történkészítésében történő ő közremközreműűködésködés 

Tárgyi jellegű

2012/13

A sportfejlesztési program elA sportfejlesztési program előőkészítésével kapcsolatbankészítésével kapcsolatban  

--    támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk 

összegyösszegyűűjtése,jtése,  

--  kérelem összeállítása, menedzselése.kérelem összeállítása, menedzselése.  Versenyeztetés

2012/13

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóanA támogatott program megvalósításához kapcsolódóan  

--  közremközreműűködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük ködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük 

való egyeztetés lefolytatása,való egyeztetés lefolytatása,  

--  KözremKözreműűködés a támogatási szerzködés a támogatási szerzőődések megkötésében, és a dések megkötésében, és a 

támogatási igazolások beszerzésébentámogatási igazolások beszerzésében  

--  Javaslattétel a döntéshozatalt elJavaslattétel a döntéshozatalt előősegítsegítő ő lépésekre és ezen lépésekre és ezen 

lépések megtételében való közremlépések megtételében való közreműűködés.ködés.  

--  kommunikációs folyamatok támogatása,kommunikációs folyamatok támogatása, Versenyeztetés

2012/13

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, 

jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körébenjelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében 

  

--  A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs 

feladatok feladatok   támogatása, és a  formai feltételeknek történtámogatása, és a  formai feltételeknek történő ő 

megfelelésének vizsgálata;megfelelésének vizsgálata;  

--  Pénzügyi menedzsmentben valamint a végsPénzügyi menedzsmentben valamint a végső ő elszámolási és a elszámolási és a 

negyedéves elnegyedéves előőrehaladási jelentések elrehaladási jelentések előőkészítésében történkészítésében történő ő közremközreműűködésködés 

Versenyeztetés

Összegzés:

 

2012/13

 

Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

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

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 1 2 100.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 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.)

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

Felnött férfi Fő  Budapes bajnokság I. A osztály 16 22 37.5  %

0.0  %

0.0  %

Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

 

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték 
(jelenlegi)

Célérték (támogatási 
időszak vége)

Változás a bázisév 
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány fő

Felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakemberek száma fő

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők 
száma fő

Licence-szel rendelkező edzők száma fő

Szakemberek átlagfizetése Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok 
száma db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2

Felújítással érintett szabadidő 
sportolók száma fő

Egyéb indikátor:

 

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték 
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak 
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U11 Fő

U12 Fő

U14 Fő

U16 Fő

U18 Fő

U20 Fő

U23 Fő

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

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

Felnött férfi helyezés 1 2 100.0  %

0.0  %

0.0  %

 

Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U11 helyezés

U12 helyezés

U14 helyezés

U16 helyezés

U18 helyezés

U20 helyezés

U23 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:
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Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!  
 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, 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, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése 
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.  
 
 
 
Kelt: Budapest  (helység), 2012  (év) 04  (hó) 26  (nap)  

 
 
 

___________________________ 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 
P.H. 
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Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

Alulírott Thullner Gyula (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
 

1.   kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2.   tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3.   kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy 

arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

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

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

6.   kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7.  a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 

támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és

a.   a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában legalább 
2 éve működik és;

b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a 
sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr 
sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási 
jogot szerzett, vagy 
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között 

szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet 
együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási 
intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági 
szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a 
főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 

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

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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;

10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában 
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a 
Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

12. 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;

13. 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;

14.  amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a)   a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén 

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

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

c)   a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú 
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események 
lebonyolítása céljából

ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy 
cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy 
cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap 

ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,
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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. 

15.    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;

16.    tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során 
keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;

17.    hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatában szereplő adatokat a szövetség nyilvántartsa, kezelje és jogszabályban meghatározott harmadik 
személynek ellenőrzés céljából átadja.

 
Kelt: Budapest  (helység), 2012  (év) 04  (hó) 26  (nap)  
 

___________________________ 
Kérelmező cégszerű aláírása 

P.H. 
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Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

 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) 

 Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2, Nyilatkozatok a mellékletekről és a Nyilatkozat az elektronikus számláról 
nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell töltenem) 

Kelt: Budapest  (helység), 2012  (év) 04  (hó) 26  (nap)  

 
___________________________ 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 
P.H. 
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Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

Nyilatkozat 
e-Számla befogadásáról Sportszervezet, Cég, egyéb szervezet részére 

 
 
Sportszervezet neve:KERESZTÚRI SPORT EGYESÜLET 
Sportszervezet rövidített neve: KSE 
Adószám: 18052662-1-42 
Számlázási cím: 1173 Budapest Pesti út 153 
Kapcsolattartó neve: Thullner Gyula 
Kapcsolattartó telefonszáma: 36-20979-2313 
Értesítési e-mail cím, melyre a számla érkezéséről kap információt.: kereszturise@freemail.hu 
 
 
Tisztelt Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége! 
Ezúton visszaigazolom, hogy a fent megadott cég befogadja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kiállított e-Számlákat. 
Az e-Számlák törvényben előírt megőrzéséről gondoskodom. 
 
 
Kelt: Budapest  (helység), 2012  (év) 04  (hó) 26  (nap)  
 
 
 

___________________________ 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 
P.H. 
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 15 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 4 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 436 755 Ft 615 752 Ft 2 052 507 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

48 154 Ft 0 Ft 48 154 Ft

190 481 Ft 21 165 Ft 211 646 Ft

1 627 236 Ft 636 917 Ft 2 264 153 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

 

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

 

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

 

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:
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Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 436 755 Ft 615 752 Ft 2 052 507 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

48 154 Ft 0 Ft 48 154 Ft

190 481 Ft 21 165 Ft 211 646 Ft

1 675 390 Ft 636 917 Ft 2 312 307 Ft

 

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:
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Versenyeztetés költségei

15 000 Ft

117 000 Ft

10 000 Ft

64 000 Ft

0 Ft

   

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

21 165 Ft 190 481 Ft 211 646 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

21 165 Ft 190 481 Ft 211 646 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-1066/2012

 

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

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

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

a pályahitelesítés díja

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 

Összegzés:

összesen:

 

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:
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