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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Maccabi Vívó és Atlétikai Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

Maccabi VAC

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
Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19016247-2-42

Bankszámlaszám

10918001-00000052-93370005

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1062

Helység

Budapest

Út / utca

Paulay Ede utca

Házszám

1

Irányítószám

1062

Helység

Budapest

Út / utca

Paulay Ede utca

Házszám

1

Telefon

+36 20 953 37 99

Fax

+36 1 889 33 30

Honlap

www.maccabi.hu

E-mail cím

adam@maccabi.hu

E-mail cím

adam@maccabi.hu

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Jusztin Ádám

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 953 37 99

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Salgó Ágnes

E-mail cím

+36 30 750 33 55

adam@maccabi.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Scheiber Sándor Gimnázium és Általános
Iskola

MAZSIHISZ - BZSH

MAZSIHISZ

10

Felk. és
versenyeztetés

Lauder Javne Közösségi Iskola

Lauder Javne
Foundation

Lauder Javne Foundation

8

Felk. és
versenyeztetés

Benjamin Óvoda és egyéb létesítmények

MAZSIHISZ

MAZSIHISZ

8

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1989

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

4,9 MFt

5 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

10 MFt

5 MFt

0 MFt

Összesen

14,9 MFt

10 MFt

0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

4 MFt

4 MFt

0 MFt

Anyagköltség

1,5 MFt

1,5 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

7 MFt

6 MFt

0 MFt

Összesen

12,5 MFt

11,5 MFt

0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

5 MFt

5 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,5 MFt

0,5 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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

4 999 999 Ft

100 000 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Maccabi Vívó és Atlétikai Club mind szakmailag, mind pedig a források tekintetében szükségesnek és elengedhetetlennek tartja a sportfejlesztési programban
megfogalmazottak megvalósulását, amely által lehetősége nyílik az egyesületnek a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által elkészített "Új pályán" a
magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciójában megfogalmazottak teljesítésében való közreműködésre. Olyan utánpótlás-nevelő bázis kialakítását
kezdtük meg a TAO támogatásának köszönhetően, és folytatjuk töretlenül azóta is, amely megfelelő alternatívát és kitörési pontot, lehetőséget jelent a térség fiataljai
számára. Ezáltal növeli a kosárlabda sportág tömegbázisát, valamint versenyképességét, hozzájárulva a sportági piramis alapjainak kiszélesítéséhez és
eredményességi mutatóinak javulásához. A sportfejlesztési program megvalósulása a csapat(ok) mellett dolgozó szakmai stáb növelését irányozza elő, amely új
munkahelyek létrehozását is eredményezheti. A Maccabi Vívó és Atlétikai Club sportfejlesztési programjában elsődleges részcélként továbbra is a tömegbázis
növelése szerepel. A jelen sportfejlesztési programunk célja, hogy biztosítsuk az egyesületnél a magas szintű utánpótlás szakmai munkát a kosárlabda sportágban.
Sportszervezetünk jellegéből adódóan utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei jogcímen kívánjuk kérelmünket benyújtani.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projektet egyenletesen valósítjuk meg a 2015/2016-os támogatási időszak alatt.

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 Maccabi Vívó és Atlétikai Club mind szakmailag, mind pedig a források tekintetében szükségesnek és elengedhetetlennek tartja a sportfejlesztési programban
megfogalmazottak megvalósulását, amely által lehetősége nyílik az egyesületnek a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által elkészített "Új pályán" a
magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciójában megfogalmazottak teljesítésében való közreműködésre. Olyan utánpótlás-nevelő bázis kialakítását
kezdtük meg a TAO támogatásának köszönhetően, és folytatjuk töretlenül azóta is, amely megfelelő alternatívát és kitörési pontot, lehetőséget jelent a térség fiataljai
számára. Ezáltal növeli a kosárlabda sportág tömegbázisát, valamint versenyképességét, hozzájárulva a sportági piramis alapjainak kiszélesítéséhez és
eredményességi mutatóinak javulásához. A sportfejlesztési program megvalósulása a csapat(ok) mellett dolgozó szakmai stáb növelését irányozza elő, amely új
munkahelyek létrehozását is eredményezheti. A hosszú távú elképzelésünk, hogy az utánpótlás bázisa szélesedjen, erre az időszakra szeretnénk, ha a gyerekek
létszáma megduplázódhatna. Fontos feladatunk továbbra is, hogy a sportfejlesztési program során ne csak a gyermekek, hanem az edzők foglalkoztatottságát is
növeljük, ez által a Kormányprogramban is kiemelt prioritásként szereplő munkahelyteremtéshez is hozzá tudjunk járulni. Összességében elmondhatjuk, hogy a
sportolói létszám növekedése és az eredményesség együttesen komplex egészként alkotják a hosszú távú célkitűzéseinket. Ezen célok eléréséhez továbbra is plusz
források bevonására van szükség. Közelebb kell hozni a kosárlabdázást a fiatalokhoz, amely feladat komplex cselekvést igényel. A fenti célok elérése nagy
szaktudással rendelkező szakemberállományt, valamint minőségi eszközellátottságot és infrastrukturális feltételeket igényel. A csapataink utazási költségei valamint
az edzések és a mérkőzések lebonyolításához szükséges bérleti díjak tekintetében, pedig továbbra is a lehető legjobb és legolcsóbb konstrukciók kialakítására
törekszünk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A Maccabi Vívó és Atlétikai Club folytatva a TAO sportfejlesztési programjait egy olyan minőségi utánpótlás-nevelési bázist kíván létrehozni, ahol a térség fiataljai
megfelelő létesítmény körülmények között, kiváló szakmai munkatársak és a legkorszerűbb edzéseszközök, az orvosi, illetve sporttudományos háttér együttes
rendelkezésre állása mellett ismerkedhetnek meg a kosárlabda sporttal, ami által vonzó alternatívát kívánunk biztosítani a fiatalok részére. A sportfejlesztési program
megvalósításának eredményei a sportfejlesztési tervnek köszönhetően már néhány hónap után kedvező hatást indukálhatnak a környéken élők részére, valamint
innovatív változások katalizátoraként szolgálhatnak. Kiugró változásokat a következő területeken várunk: növelhető a fiatalok fizikai aktivitása, másrészt szélesebb
merítési lehetőséget kínál az egyesület utánpótlás-nevelése szempontjából, harmadrészt pedig megfelelő alternatívát kínál a térség fiataljainak a kikapcsolódásra,
sportolásra és a tehetséggondozásra. Ezzel is hozzájárulva a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének azon célkitűzéséhez, amely szerint a játékosok és a
nézők száma alapján az elkövetkező években a kosárlabdázásnak el kell érnie, hogy Magyarország legnépszerűbb teremsportjává váljon. Az egyesület szerepének
növekedése felkeltheti a helyi vállalkozások érdeklődését, ami magával vonhatja a szponzoráció mértékének arányos növekedését az egyesület költségvetésében,
valamint nőhet a sport-infrastruktúra kihasználtsága is. A Maccabi Vívó és Atlétikai Club sportfejlesztési programjának keretein belül olyan tárgyi eszközök
beszerzését kívánjuk megvalósítani, amelyek egyrészt a zavartalan felkészülés és szakmai munka elengedhetetlen kellékei, másrészt általuk költséghatékonyabb
gazdálkodás valósulhat meg, amely szempont kiegészülve a fenntarthatóság követelményével első helyen szerepelt a tervezési munkálataink során.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

28

30

2

Országos

U12

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

28

30

2

2015-11-02 13:20

Bajnokságban szereplő
csapatok

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

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 750 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

50 050 Ft

Személyszállítási költségek

200 000 Ft

Nevezési költségek

48 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

60 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 250 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

550 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

497 505 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

5 405 555 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

4 850 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

4 999 999 Ft

555 555 Ft

5 505 555 Ft

5 555 555 Ft
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-02 13:20
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Versenyeztetés
2015/16 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-02 13:20
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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
Utánpótlás-nevelés

Közreműködő díjazása (Ft)
100 000 Ft

Maximum közrem. díj
100 000 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
50 000 Ft

Összesen

Összesen
150 000 Ft
150 000 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím
Utánpótlásnevelés

Feladat leírása

A Maccabi Vívó és Atlétikai Club közreműködői szerződést kötött a Mobi Europe Kft-vel, mely gazdasági társaság a 2015/16-os támogatási
időszakban ellátja a sportszervezet által a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével,
összeállításával, a program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.
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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: Budapest, 2015. 11. 02.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Jusztin Ádám (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Budapest, 2015. 11. 02.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 20:02:55

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 22:23:39

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 20:03:22

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 20:03:37

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest, 2015. 11. 02.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

4 850 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

4 999 999 Ft

555 555 Ft

5 505 555 Ft

5 555 555 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

4 850 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

4 999 999 Ft

555 555 Ft

5 505 555 Ft

5 555 555 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (5 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairasicimpeldany1_1429907019.pdf Szerkesztés alatt, 810 Kb, 2015-04-24 22:23:39)
d2cdb2e5406a34c5ef4dc448353905bf1d3148267ed159ffdd5d24bb6a2c66d7
Nyilvántartó hatóság igazolása
kivonat-maccabivac1_1429812157.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-23 20:02:37)
1100778e121af65d6783b9b56c6d55404cde9c8c5a9f9293c7121d9d0743e284
kivonat-maccabivac2_1429812175.jpg Szerkesztés alatt, 700 Kb, 2015-04-23 20:02:55)
881fb69120a85d3f40868dd74d7e4355ee046e76b412c73e8c97e5fe51fa16c7
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
unicredit-mkosz-maccabivac_1429812217.docx Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2015-04-23 20:03:37)
eee2a938e8c284837a4258b02be918c3ba1d68d556434a2e1619f309ab670702
Köztartozásmentes adózó
1_maccabi_vivo-_es_atletikai_klub_1_1429812202.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-23 20:03:22)
e76f6e1d0b50d004056ddbd34d16981f214cc0c53c7031dd89f86db3bb8dd054
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