
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Csata Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Csata DSE

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  001

MKOSZ tag  Igen

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

Adószám  19651068-2-41

Bankszámlaszám  10200940-21516799-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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  1135  Város  Budapest

Közterület neve  Csata  Közterület jellege  utca

Házszám  20  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1161  Város  Budapest

Közterület neve  Rózsa  Közterület jellege  utca

Házszám  73  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 327 87 26  Fax  0

Honlap  http://csatadse.com/index.php E-mail cím  tursics@t-online.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tursicsné Iván Krisztina

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 327 87 26  E-mail cím  tursics@t-online.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Zelenák Zoltán Mihály +36 30 400 66 89 zelenakzoltanmihaly@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Csata utcai Sportcsarnok XIII.kerületi Önkormányzat XIII. kerületi vagyonkezelő 35 Felk. és versenyeztetés

Hermann Általános Iskola XIV.kerületi Önkormányzat XIV. kerületi vagyonkezelő 6 Felkészülés

Gyöngyösi Ált. Isk. XIII.kerületi Önkormányzat XIII. kerületi vagyonkezelő 6 Felkészülés

Gárdonyi Ált. Isk. XIII.kerületi Önkormányzat XIII. kerületi vagyonkezelő 6 Felkészülés

Pannónia Ált. Isk. XIII.kerületi Önkormányzat XIII. kerületi vagyonkezelő 6 Felkészülés

Liszt F. Ált. Isk. XIV.kerületi Önkormányzat XIV. kerületi vagyonkezelő 6 Felkészülés

Csata utcai kisterem XIII.kerületi Önkormányzat XIII. kerületi vagyonkezelő 6 Felkészülés

Tomori Ált. Isk. XIII.kerületi Önkormányzat XIII. kerületi vagyonkezelő 6 Felkészülés

Edzőtábori terem Vidéki helyszínek Illetékes vagyonkezelők 6 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1991-05-09

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1991-05-09

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0,2 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6 MFt 6 MFt 6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 65 MFt 72 MFt 100 MFt

Egyéb támogatás 5 MFt 3 MFt 5 MFt

Összesen 76,2 MFt 81,5 MFt 111,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 26,1 MFt 33,5 MFt 53,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 2 MFt 3 MFt 4 MFt

Anyagköltség 3 MFt 4 MFt 4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 39,5 MFt 39,5 MFt 48,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,5 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Összesen 72,1 MFt 81,5 MFt 111,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 70,1 MFt 78,5 MFt 107,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 3 MFt 4 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 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 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

70 277 698 Ft 1 405 554 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

Magyaroszág legsikeresebb leány utánpótlás műhelye a Csata Diáksport Egyesu ̈let a 2016/17-es sportévben, beleértve az Akadémiaként működő egyesu ̈leteket is! A
Csata DSE megtartotta kiemelt helyzetét. Leány kosárlabda utánpótlás nevelésben végzett tevékenysége, valamint eddigi eredményei alapján továbbra is a preferált
utánpótlás egyesu ̈letek ko ̈zé tartozik a versenyszeru ̋en kosárlabdázók, valamint a versenykosárlabdát tervezők ko ̈rében. Ez azt jelenti, hogy az eddig kivívott “rang”
miatt az Egyesu ̈let számos, már a kosárlabda sportban aktívan versenyzo ̋ utánpótlás korú fiatal leány számára is továbblépésként meru ̈l fel. A szakmai munka
elismeréseként többen érkeznek évente olyanok, akik többet, jobbat szeretnének elérni. Bár elso ̋sorban a magyar kosárlabdasport utánpótlásnevelésének leány ága
a profil, az elo ̋készíto ̋ és a ”vegyes” korosztályokig fiúk nevelésével és versenyeztetése is gyakorlat az egyesu ̈letben. Szoros az egyu ̈ttmu ̋ko ̈dés a kerület iskoláival és
már elso ̋s-másodikos kortól kezdo ̋dik a gyerekek foglalkoztatása heti to ̈bbszo ̈ri alkalommal. A testnevelés és a sport az európai és a magyar egyetemes kultúra
szerves része, a nemzeti egészségvédelem alapveto ̋ eszko ̈ze, az ifjúság erko ̈lcsi – fizikai nevelésének a személyiség fejlo ̋désének nélku ̈lo ̈zhetetlen o ̈sszetevo ̋je, a
nemzettudat pozitív formálója. Magyarország valamennyi állampolgárát megilleti a testneveléshez és a sporthoz való jog. Az állami és o ̈nkormányzati sportfeladatokat
az Alkotmány, az O ̈nkormányzati és a Sportto ̈rvény határozza meg. Ezek értelmében kell segíteni a gyerekek, fiatalok testneveléshez és sportoláshoz fu ̋zo ̋do ̋
jogainak gyakorlati megvalósítását, az esélyegyenlo ̋ség jegyében folytatott sporttevékenységet, ideértve a kisebbségek és a hátrányoshelyzetu ̋ek sportját. Egyaránt
támogatandó a versenyés a szabadido ̋ sport, az iskolai- és a diáksport, valamint a nemzetko ̈zi sportkapcsolatok. A testnevelés és a sport fejlesztését o ̈ssze kell
hangolni az egészségu ̈gyi célkitu ̋zésekkel, a ko ̈rnyezet- és természetvédelemmel, valamint a teru ̈letfejlesztésekkel. A Diáksport Egyesu ̈letek feladata, hogy a sport
járuljon hozzá az o ̈nveszélyezteto ̋ káros tendenciák cso ̈kkentéséhez, gondoskodjon a gyerekek testi és lelki fejlo ̋déséro ̋l, a sportolói személyiség kifejlo ̋déséro ̋l és
védelméro ̋l. A tavalyi évet bázis ido ̋szakként tekintve Csata DSE-ben sportoló gyerekek száma folyamatosan no ̋ és az elo ̋zetes jelzések alapján szerencsére a
továbbiakban is ez a tendencia! 

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

Ingatlan beruházást a Csata DSE jelenleg nem tervez. A munkát alapvetően az önkormányzatoktól bérelt csarnokban és tornatermekben oldjuk meg. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az előző sportfejlesztési program egy évre készu ̈lt. A jelenlegi is ebben az időintervallumban keru ̈l meghatározásra. Az eddigi eredményeket alapul véve ismét
várhatóan minden korosztályban biztosítani fogjuk az országos döntőkön való részvételt! Az edzési u ̈temterv és a korosztályonkénti tanítás Tursics Sándor: ’’A
versenykosárlabda tanítása korosztályos bontásban’’ című könyve alapján és a szerző (mint a Csata DSE szakmai igazgatója) folyamatos és közvetlen felügyelete és
ellenőrzése mellett történik! Előre láthatóan minden korosztályban több csapatot indítunk az országos bajnokságokban is! Tervezzük egy kadett-junior korú vegyes
csapattal az NB1/B bajnokságában történő megmérettetést! 

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 Csata DSE, mint diáksport egyesu ̈let eleget tesz az alapszabályában meghatározott céloknak, miszerint ko ̈telessége az ifjúság nevelése, buzdítja a fiatalokat
aszabadido ̋ hasznos elto ̈ltésére és elo ̋térbe helyezi az egészséges életmódot. Óriási sportszakmai felelo ̋ssége viszont, hogy az itt sportoló gyerekek eredményesen
és sikeresen szerepeljenek a hazai és nemzetko ̈zi megmérettetéseken. Ko ̈rnyezeti és szakmai szo ̈vetségi igény, hogy felno ̋tt szinten is versenyképes, felkészített és
értékes sportolókat képezzen a hazai és a nemzetko ̈zi kosárlabda elismertségét no ̈velve. Hosszú távon célszeru ̋ minél to ̈bb iskolai bázisban felépíteni az
elo ̋készíto ̋munkát és megfelelo ̋ merítés esetén to ̈bb kenguru csapatot indítani. Ez a részben szervezési, részben szakmai feladat (edzo ̋képzés) sikeresen elindult. A
gyermek-serdu ̈lo ̋sávokban mino ̋ségi szakedzo ̋i munkával kell letanítani a szakmai alapokat (Csata u.). Kadett – junior sávokban be kell kapcsolódni az európai
versengésbe, NB1/B-s csapat nem indult, mert a felkészített játékosokat “felszívta” a profi, vagy a főiskolai versenyrendszer. A képzés és versenyeztetés az MKOSZ
által meghatározott irányvonalak mentén történik! Utánpótlás-nevelés Cél a jo ̈vo ̋ eredményes no ̋i kosárlabda élsportjának megalapozása, ezzel párhuzamosan
kisiskolás korban minél to ̈bb gyermek bevonása a sportba. A tehetségek felismerése, megfelelo ̋ szintu ̋ képzése és nyomon ko ̈vetése, kiemelkedo ̋ szakmai
gondozása. Cél a továbbiakban is a MOB utánpótlás-nevelési programjaiban (pl. Héraklész) való részvétel. Elkerülhetetlen az utánpótlásneveléséhez szu ̈kséges
o ̈nálló az ero ̋s egyesu ̈leti háttér megteremtése. A Csata DSE sportrendezvény-szervezo ̋ készsége nagyon jó! 

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

A Csata DSE ero ̋sségei nem változtak. Az ország egyik legjobb és legsikeresebb - a sportág szakmai elvárásainál magasabb szintu ̋ - képzési irányvonala valósul meg
a Diáksport Egyesületben. Szakedzo ̋ képesítéssel rendelkezo ̋ szakemberek. Folyamatosan ero ̋so ̈do ̋ szakembergárda. Elso ̋rendu ̋ ko ̈zo ̈sség és csapatszellem.
Szabályozott kapcsolat az o ̈nkormányzattal, oktatási intézményekkel. Minden utánpótlás korosztályban éremesélyes, versenyzo ̋ szellemu ̋ csapat. Példaképek a
sportolni kezdo ̋ és a sportot nem versenyszeru ̋en végzo ̋ gyerekek számára. Átlátható mu ̋ko ̈dés szakmai és gazdasági téren. Az Egyesület továbbra sem foglalkozik a
felnőtt játékosok versenyeztetésével. Gyengeségei Gyenge publicitás, bár mostanában az eredmények hozzák a média érdeklődését. Több edzőnk és válogatott
játékosunk rendsszeres szereplője TV műsoroknak, újságcikkeknek. A Csata DSE Facebook oldala ezres nagyságrendű rendszeres érdeklődőt vonz be. A
teremhiány miatt nem megfelelo ̋en szétválasztható diáksport-versenysport ágak. A Csata DSE szakembereihez, eredményeihez és játékosállományához képest
gyenge pénzu ̈gyi helyzet kezd normalizálódni és ha fent tudjuk tartani a szintet, nem lesz probléma a szakemberek megtartásával. A gyenge pénzu ̈gyi helyzet miatti
kevés számú ku ̈lfo ̈ldi megmérettetés is változott, ebben a sportévben eleget tudtunk tenni néhány fontos külföldi meghívásnak. Leheto ̋ségei A Csata DSE iránt
elko ̈telezett családtagok, barátok, ismero ̋so ̈kben rejlo ̋ leheto ̋ségek. A szu ̈lo ̋k folyamatosan bekapcsolódnak a szervezési feladatokba. A keru ̈let elhelyezkedésébo ̋l
adódó helyzeti elo ̋ny. A volt játékosok marketing értékében rejlo ̋ leheto ̋ségek a sport népszeru ̋sítésében. Széles ko ̈ru ̋ támogatottság. Az internet, mint információs
fórum leheto ̋sége. Az elért eredmények által megszerzett “hírnév” jótékony felhasználása. Veszélyei Szociális “irány” az országban. A gyerekek egyre kevésbé
szeretnének sportolni. Alternatív, ko ̈nnyen megszerezheto ̋ pótlólagos elfoglaltságok fokozott jelenléte. Az emelkedo ̋ ko ̈ltségek és kiadások miatti kényszeru ̋
tagdíjemelés cso ̈kkento ̋ hatása a létszámra. Ezért évek óta nem volt tagdíj emelés az Egyesületben.
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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)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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)

0 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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?

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 30 90 7 Nincs

U11 20 35 1 Országos

U12 20 12 1 Országos

U14 25 5 2 Országos

U16 26 2 2 Országos

U18 24 0 2 Országos

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 145 144 15
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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 tekercs 30 1 600 Ft 48 000 Ft

Gyógyszer Gyógyszer doboz 25 5 200 Ft 130 000 Ft

Gyógyszer Gyógyszer tekercs 20 5 000 Ft 100 000 Ft

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

Gyógyszer, diagnosztikai
eszköz megnevezése

Indoklás

Gyógyszer A jelentős terhelés miatt jelentkező fáradásos húzódások megelőzésére, szalagsérülések prevenciójára, valamint a labdába
’’belenyúlások’’ esetén az ujjak egymáshoz rögzítésére használjuk.

Gyógyszer Húzódások kezelésére és a sérülések, duzzanatok, zúzódások kezelésére kérünk keretet.

Gyógyszer Térd, boka, comb, hát, váll, könyök esetén.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 278 000 Ft

Személyszállítási költségek 2 000 000 Ft

Nevezési költségek 1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 500 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 11 000 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 50 000 000 Ft

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

Összesen 75 978 000 Ft

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

Aljogcím
megnevezése

Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

A folyamatos létszám növekedése miatt, valamint a serdülő korosztálytól kezdődően a minimum napi egy edzés következményeként a
beszerzett eszközök és felszerelések folyamatosan amortizálódnak. Pótlásuk folyamatos. A nemzetközi megmérettetések megkívánják az
egységes megjelenést és vannak felszerelések amik most kerülnek első alkalommal beszerzésre.

Személyszállítási
költségek

Előre láthatóan minden korosztályban érmet szereznek a csapatok. A személyszállítási költségek tartalmazzák azoknak a nemzetközi
tornáknak az útiköltségeit is, amik a hazai kosárlabda, az itthoni sport fejlődéséhez kapcsolódnak. Jelentős költség továbbá, hogy az eddigi
évek tapasztalatai alapján minden korosztályban országos döntős a Csata DSE. A 2016/17 sportévben van olyan korosztály, ahol több csapat
is bekerült a legjobb 8 közé. Több vidéki helyszínen (képzőközpontokban is) kiváló lehetőség van az országos döntők és fontosabb
mérkőzések előtti felkészülések lebonyolítására. Ezekben az esetekben is szükség van a személyszállítási költségek igénylésére. Sok helyre
hívnak minket (akadémiák is) az ország egész területén edzőmérkőzésekre, ami mindkét fél felkészülését pozitív irányba befolyásolja.

Nevezési
költségek

A nevezési költségek jelentős részét az európai országok kosárlabda szövetségei által kiírt, vagy jóváhagyott (támogatott)nemzetközi tornák
nevezési költségei adják. A nevesebb, vagy jelentősebb megmozdulások szervezői ma már nevezési költséget kérnek a részvételért.
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím
megnevezése

Indoklás

Rendezési,
felkészítési, képzési
költségek

Ezen a jogcímen szerepeltetjük a hazai mérkőzések játékvezetőinek, ellenőreinek asztalszemélyzeteinek és statisztikusainak költségeit.

Verseny- és
játékengedélyek
kiállításának
költségei

Ezen a költségsoron (aljogcímen) a leigazolt játékosok igazolási és játékengedély költségeit terveztük, összhangban a Csata DSE igazolt
játékosainak tervezett növekedésével.

Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti
díja

A Csata DSE nem rendelkezik csarnokkal. A napi szinten zajló felkészüléseket és mérkőzéseket bérelt tornatermekben és
sportcsarnokokban tudjuk lebonyolítani. Mivel már a környékbeli iskolákkal is megállapodást tudtunk kötni, így megnövekedett költségekkel
kell, hogy számoljunk a terembérlésekkel kapcsolatban is. További költségnövekedést tervezünk a kadett-junior csapat NB1/B
bajnokságában indításával kapcsolatban is.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással
és
versenyeztetéssel
közvetlenül
összefüggő szállás
és étkezés költsége

Az előző aljogcímeken említett tornák, események, mérkőzések, hazai és nemzetközi kupák, edzőtáborok szállás és étkezési költsége
került tervezésre ezen a soron. Az előző évek gyakorlatát figyelembe véve, a Csata DSE ritkán használja ki a benchmark adta lehetőségek
felső határát. Cél a megfelelő minőségű étkezés és szállás biztosítása az eredményesség szem előtt tartásával.

A programban
résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai

A Csata DSE eredményei évek óta kiemelkedőek magyarországi és nemzetközi viszonylatban is! Ennek a sikernek egyik fontos részét
képezi a napi szinten, sok esetben a hét minden napján dolgozó elhivatott szakembergárda is. Az elért szint folyamatos biztosítása, az
élvonalban maradás és a szemlélet, miszerint a Csata Diáksport Egyesületben elsődleges cél a gyermekek verseny-kosárlabdára nevelése
és tanítása anyagilag is megbecsült, kiegyensúlyozott edzők jelenlétét kívánja meg! A Csata DSE szakemberei együtt élnek a
kosárlabdával, az egyesülettel és elsődleges céljuk, hogy a rájuk bízott élsportoló gyermekek a lehető legjobb képzésben részesüljenek. A
műhelyben dolgozó szakemberek működtetik az Egyesületet, intézik csapataik mindennapjait, hiszen Ők vannak tisztában azzal, hogy
melyik csapat mikor, milyen felkészülési szinten áll és mi építhető beaktuálisan a képzési programba. Segítőként a háttérben jelen vannak
és részt vállalnak a Csata DSE által delegált korosztályos (és a ma már felnőtt) válogatottak mentális támogatásában. Igény szerint
közreműködnek az utánpótlás válogatottak programjaiban.

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)

68 169 367 Ft 702 777 Ft 1 405 554 Ft 70 277 698 Ft 7 808 633 Ft 77 383 554 Ft 78 086 331 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

be/SFP-08060/2017/MKOSZ

2017-05-19 14:54 12 / 26



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

Utánpótlás-nevelés 1 405 554 Ft 1 405 554 Ft 702 777 Ft 2 108 331 Ft

Összesen 1 405 554 Ft  2 108 331 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Utánpótlás-nevelés Pályázattal kapcsolatos teendők, adatfeldolgozás, igényfelmérés, közreműködés
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2017. 05. 19.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tursicsné Iván Krisztina (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: Budapest, 2017. 05. 19. Tursicsné Iván Krisztina 
Elnök 

Csata Diáksport Egyesület
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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 Tursicsné Iván Krisztina (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Csata Diáksport Egyesület

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Csata Diáksport Egyesület

(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 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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: Budapest, 2017. 05. 19.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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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 Tursicsné Iván Krisztina (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.

Budapest, 2017. 05. 19.

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: Budapest, 2017. 05. 19. Tursicsné Iván Krisztina 
Elnök 

Csata Diáksport Egyesület
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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: 2
Utolsó feltöltés:

2017-05-13 21:25:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 12:53:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-05-13 21:25:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 08:50:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 13:00:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-05-19 13:41:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 13:00:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-05-19 13:51:02

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)

(10 000 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: Budapest, 2017. 05. 19.
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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 6 9 50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 6 8 33%

Edzőtáborok száma db 5 7 40%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 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 18 22 22%

U17 fő 0%

U16 fő 20 24 20%

U15 fő 20 24 20%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 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

68 169 367 Ft 702 777 Ft 1 405 554 Ft 70 277 698 Ft 7 808 633 Ft 77 383 554 Ft 78 086 331 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 68 169 367 Ft 702 777 Ft 1 405 554 Ft 70 277 698 Ft 7 808 633 Ft 77 383 554 Ft 78 086 331 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_nyilatkozat_csata_2017_1493204421.pdf (Szerkesztés alatt, 649 Kb, 2017-04-26 13:00:21)
27a51c3b7194112fd384fc0918aa504f5b124d5899f520341cb4f2b45989397c

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)

csata_dse_alairasi_cimpeldany_1493204030.pdf (Szerkesztés alatt, 489 Kb, 2017-04-26 12:53:50)
c10f9be871f41c7ce633d0136e6f0d539dec9725822149ec7b49e16d58f6d1d0

Egyéb dokumentumok

csata_nyilatkozat_tao_feltoltes_201_1495194662.pdf (Kér. kieg. szerk., 49 Kb, 2017-05-19 13:51:02)
dd06e92d6ff7fa2d12d851e4676d2db1b8b4be4defb9ca85d9a928d5cd229193

csatahonlapmegjelenesnyilatkoz_1493204243.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2017-04-26 12:57:23)
bb51795ba674d9ef3ef517d39fd677cf8983338d8b0e88b5471db6f54bd346d5

csata_sportszervezetkerelem_benc_1494703541.pdf (Kér. kieg. szerk., 166 Kb, 2017-05-13 21:25:41)
f99cf44141e1e9ee48e09c12827e47ae0bc89728bb05ddd921238f7551fcf9ed

csata_sportszervezetkerelem_benc_1495093305.pdf (Kér. kieg. szerk., 288 Kb, 2017-05-18 09:41:45)
932266b833f65d3f1bb171e5b200ad038ae7298c042a52c4d0278acc760f69dd

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_csata_1495194103.pdf (Kér. kieg. szerk., 210 Kb, 2017-05-19 13:41:43)
774d4a6732ab846032ca0ea8ffdaf94e33665845c7cb0bfb76c753b4c8f1485b

emmi_nyilatkozat_csata_2017_1493204440.pdf (Szerkesztés alatt, 982 Kb, 2017-04-26 13:00:40)
dfd5c2cb9b02dc7bd5565263653415f702574b21202ddec686ac33d65bcc8750

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

csata_cegkivonat_20170329_1493203979.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2017-04-26 12:52:59)
d640facc5fa61a0accc2cdf56139638f5c470657940394d0627d9b61263ff98b

cegkivonat_csata_2017_05_1494703519.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-05-13 21:25:19)
e05aca48bdac8a865317f4d4f0466fd60ef4f5d00df74ae2dcdb1c96e50ca0cd

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

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1493189401.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-26 08:50:01)
f9b6cae6ef00c3c2f50a8ccbbf3114c2bd7366e7535e55253ed03f0d6b0dc114

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

csata_tartozasmentes_201704_1493204103.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2017-04-26 12:55:03)
c0fb3200bf4d9c7d56b442f1679519ba3a4164c3c325d24739e5bb5e87877f76

csata_tartozasmentes_201705_1494703532.pdf (Kér. kieg. szerk., 76 Kb, 2017-05-13 21:25:32)
7e24fca07710ad7c310a93edd76ed5a6177373b5092411d6ceac4f60a9b82e4d

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2_nyilatkozat_csata_2017_1493204449.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 13:00:49)
0ff8d9371960ac4a857d96dfcab078525720876b6836ba400c16293a19126b21
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