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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

BAJAI BÁCSKA FÉRFI KOSÁRLABDA EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

BAJAI BÁCSKA FÉRFI KOSÁRLABDA EGYESÜLET

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
MKOSZ versenyrendszerében indul-e?

Nem releváns

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Gazdálkodási formakód

521

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

18346503-2-03

Bankszámlaszám

11998501-06607818-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Nincs
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
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6500

Város

Baja

Közterület neve

Fülep Lajos

Közterület jellege

utca

Házszám

16

Épület

Lépcsőház
Ajtó

Emelet

FSZT

3

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

6500

Város

Baja

Közterület neve

Fülep Lajos

Közterület jellege

utca

Házszám

16

Épület

Lépcsőház

Emelet

FSZT

+36 79 421 995

Fax

+36 79 421 995

www.bajabacska.hu

E-mail cím

hosszubt@freemail.hu

Ajtó

3

Telefon
Honlap
A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve
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A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 926 05 80

E-mail cím

hosszubt@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

M obiltelefonszám

Hosszú István

+36 20 926 05 80

E-mail cím
hosszubt@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Gyakorló Ált. Iskola

MMV Zrt.

Klikk

15

Felkészülés

Magyarországi Németek Általános Művelődési
Központja

Baja Város
Önkormányzata

Magyarországi Németek Művelődési
Központja

40

Felk. és
versenyeztetés

Eötvös József Főiskola

Eötvös József
Főiskola

Eötvös József Főiskola

10

Felkészülés

Bereczki Máté Szakközép Iskola

Baja Város
Önkormányzata

Baja Város Önkormányzata

25

Felk. és
versenyeztetés

Sugovica ÁMK

Baja Város
Önkormányzata

Baja Város Önkormányzata

10

Felkészülés

Pósta Sándor Sportcsarnok

MÁK

Bács Basket

20

Felk. és
versenyeztetés

Szent László ÁMK

Katolikus Egyház

Katolikus Egyház

10

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

1998-06-09

A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1998-06-09

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2019/20 évi gazdálkodásának és a 2021. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2019

2020

2021

Önkormányzati támogatás

10 MFt

10 MFt

3 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,7 MFt

1 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

49,02 MFt

53,1 MFt

55 MFt

Egyéb támogatás

6,5 MFt

6 MFt

4 MFt

Összesen

66,22 MFt

70,1 MFt

63 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2019

2020

2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

34 MFt

34,5 MFt

34,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

22 MFt

18 MFt

10 MFt

Anyagköltség

5,5 MFt

4 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

13,2 MFt

14 MFt

14 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

74,7 MFt

70,5 MFt

63,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2019

2020

2021

Utánpótlásra fordított összeg

47 MFt

53 MFt

49,9 MFt

Működési költségek (rezsi)

22 MFt

18 MFt

10 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
támogatás

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

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések
támogatása

505 051 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

43 607 564 Ft

872 151 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Versenyeztetés

2 312 436 Ft

46 249 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2021/22-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Feladatunk minél több korosztályos válogatott és NBI-es játékos kinevelése. Ezt egy korosztályra lebontva kialakított képzési tervre és ennek felmérő rendszerére
építjük fel. Ez tartalmazza a korosztályok pedagógiai, pszichológiai és sportági feladatait. A képzés csúcsa az NBI-es felnőtt csapat áll. Az utánpótlás képzésben
szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű fiatal tehetség kerüljön a felnőtt csapat keretébe, esetleg profi klubokhoz kerülve , még anyagi haszna is legyen az
egyesületnek( nevelési díj). Korosztálytól független feladat a tehetségek kiemelt gondozása. Elsősorban a képzést hozzájuk kell igazítani. Fontos feladat az
utánpótlásunk szempontjából, hogy az iskolákkal való jó kapcsolat kialakítása, úgynevezett iskolákra való ráépítkezés, vagyis próbáljuk a sportra ráállt iskolákban
történő beiskolázást ,és a megfelelő közös szakmai program kialakítását. Az utánpótlás felépítését a piramis elv alapján képzeljük el. A város és vonzás körzetéből a
lehetőségekhez mérten a legszélesebb bázisból kívánunk meríteni. Korlátot szab ennek a környező lakosság létszáma, a születések számának az utóbbi évtizedekben
tapasztalt csökkenése. Előny viszont, hogy Baján nagy hagyományokkal rendelkező kosárlabdának.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelen programom kapcsán nem pályázok ingatlan beruházásra.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Projektünket a 2021/22 évadra terveztük. A projekt megvalósításának időtartama: 2021.07.01-2022.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezést a
Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt
mellékletek tartalmazzák. Igazolás, nevezés 2021.07.01-2021.09.01. Bajnokságban való részvétel 2021.09.01-2022.06.30. Tornák, kupák rendezése: hazai tornákat
rendezünk 2021.09.01-2022.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2021.09.01-2022.06.30. 2021.07.01-2022.06.30

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk szervesen kapcsolódik az MKOSZ sportstratégiájához. Ezek szerint legfőbb céljaink: • A játékos létszámhoz tartozó sportszakemberek
létszámának fejlesztése a sportszakmai programunk megvalósításához mindenképpen szükséges. Az edzők, sportszakemberek erkölcsi megbecsülésén túl, anyagi
elismerésben történő részesítése elengedhetetlen a kitűzött célok eléréséhez. Hosszútávon mindenképpen cél az eredmények tekintetében történő díjazás. Kiemelt
hangsúlyt szeretnénk fektetni a játékosaink és versenyzőink testi és lelki egészségére és játékos személyiségének kifejlesztésére, ennek érdekében rendszeres
orvosi, fizioterápiás és pszichológiai ellátásban szeretnénk részesíteni sportolóinkat. • Az edzői gárda szövetség általi EU-s előírásoknak megfelelő szakemberképzési
rendszerében történő képzésére. Az edzők és játékosok közötti kommunikáció, összhang, csapatkohézió, az edzéseken és versenyhelyzetben való hatékony
együttműködés érdekében fejlesztő tréningeken való részvétel. • A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat
összetartást, mind pedig az edzést és a felkészülést támogató alapvető erőforrások rendelkezésre állását célozzák.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Mint köztudott Baján az egyik legrégebbi sport a kosárlabda. Az 1980-as években élte virágkorát. Azóta egyre több „vásárolt” játékos erősítette a helyi csapatot. Ha a
saját nevelésű játékosainkkal töltenénk fel a csapatot, újra a régi hangulatú, erős csapattá nőhetné ki magát ez a sport. Akadémiai rendszer bevezetésével még
dinamikusabban fejlődhetne az egész utánpótlásunk, ami a város imázsát is növelné az egész országban. Arról nem beszélve, hogy a mérkőzéseket is több helyi
család látogatná. Ezzel anyagi és társadalmi elismerést is adva a sportágnak. A fejlesztéssel még több fiatal gyermeket tudunk fogadni, a megfelelően (korosztálynak
megfelelő) képzett szakemberrel. Így a mai fiatalok nem a tv, számítógép előtt töltik a szabadidejüket, hanem a szabad ég alatt, a friss levegőn. Így megelőzhetjük a
betegségeket és egészséges életmódra nevelhetjük a felnövekvő nemzedéket. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és
foglalkoztatásáért folyó ’’konkurencia harcot’’, mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti, valamint a sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint amatőr
sportolói szerződést nem köthetünk a alatti gyermekekkel.
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Személyi jellegű ráfordítások
2021/22 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

M unkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2021/22 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
2021/22 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

M ennyiségi
egység

M ennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

0 Ft

2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

2021/22 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
Előző SFP folytatása?

2021/22 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Projektelem
elnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete és
vége (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

0 Ft

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

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

2021/22 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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Sportcélú ingatlan üzemeltetés
Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni
Ezen a jogcímen kizárólag sportcélú ingatlanhoz kapcsolódó energia költségek tervezhetőek amatőr sportszervezetek részére, azon belül villamosenergia
költség, gázenergia költségei tervezhetőek a sportszervezet saját tulajdonában, üzemeltetésében, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetében.
2021/22 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek jogcím
Kategória

M egnevezés

Tervezett felhasználási idő kezdete

Tervezett felhasználási idő vége

Üzemeltetés jogcíme

Költség értéke
0 Ft

2021/22 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek részletes indoklása
M egnevezés

Üzem
irsz./
Üzem
város/
Üzem
Utca/
Üzem
házszá
m

Üzemeltetés
létesítmény
helyrajzi
száma

Sport célú létesítmény
tulajdonosa

Sport célú
létesítmény
üzemeltetője

Kosárlabdára
jutó
havi
óraszá
m

Korlátozott
mértékű
gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi
hatással bíró
sportcélú
ingatlan feltételei

2021/22 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés 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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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások/felújítások
2021/22 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Kategória

Benchmark szerinti
tételek

Beruházás/felújítás
megnevezése
Benchmark szerinti tételek

M ennyiségi egysé
g

M ennyisé
g

Egységá
r

db

1

500 000
Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
500 000 Ft

500 000 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

500 000 Ft

5 051 Ft

0 Ft

505 051 Ft

0 Ft

500 000 Ft

505 051 Ft

2021-04-22 13:13
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma
2020/2021

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2021/2022)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2021/2022)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

U9

1

0

0

0

Nincs

U11

1

18

20

1

Országos

U12

1

8

12

1

Országos

U14

1

25

25

2

Országos

U16

1

8

12

1

Országos

U18

1

11

13

1

Országos

U20

1

4

10

1

Országos

U23

0

2

0

0

Nincs

U25

0

0

0

0

Nincs

Összesen

7

76

92

7

2021-04-22 13:13

Jelenlegi
szezon
tervadata
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2021/22 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Táplálék kiegészítő

M egnevezés

Táplálék kiegészítő

M ennyiségi
egység

M ennyisé
g

csomag

1

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

2021/22 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)
Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése
Táplálék kiegészítő

Indoklás
Utánpótlás csapataink, elsősorban a magasabb korosztály részére beszerzendő termékek.

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 000 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 410 000 Ft

Nevezési költségek

50 760 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

800 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

70 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

6 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

800 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

34 513 862 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

47 144 622 Ft

2021-04-22 13:13

Benchmarktól
eltérés vagy
külföldi
torna/edzőtábor
költség
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2021/22 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím
megnevezése

Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

A sportszerek, sporteszközök beszerzése elengedhetetlen feladat a nagyszámú utánpótlás játékosunk részére. Ezért szükséges, hogy
megfelelő minőségű és mennyiségű sportfelszerelés és sporteszköz álljon rendelkezésre játékosaink számára.

Személyszállítási
költségek

Játékosaink mérkőzésekre, tornákra, edzőtáborokba való eljutásához elengedhetetlenül szükséges, hogy megbízható személyszállítási
eszközöket vegyünk igénybe, illetve nagymértékben segíti munkánkat, ha minél több tornán, felkészülési mérkőzésen tudnak játékosaink
részt venni, ezzel is nagymértékben segítve szakmai fejlődésüket. Ezért indokolt a személyszállítási költségek maximális kihasználása.

Nevezési költségek

Egyesületünk részére elengedhetetlen, hogy játékosainkat minél több sporteseményre tudjuk nevezni, ezáltal is segítve, hogy minél több
tapasztalatot szerezhessenek. Ezért a nevezési költségek biztosítása elengedhetetlen feltétele a folyamatos munkánknak.

Rendezési,
felkészítési, képzési
költségek

Rendezési költségeink alatt, az utánpótlás mérkőzések (játékvezetői költség, asztalszemélyzeti költsége) kiadásainak finanszírozását
értjük. Emellett tornák, kupák, felkészülési mérkőzések költségeinek kiegyenlítésére szolgáló költségsor.

Verseny- és
játékengedélyek
kiállításának költségei

Utánpótlás játékosaink, igazolási, átigazolási költségeit szeretnénk itt megjeleníteni.

Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti díja

A munkánk elengedhetetlen feltétele, hogy nagyszámú utánpótlás játékosunk részére biztosítani tudjuk a megfelelő felkészülést, az
edzéseken, mérkőzéseken, tornákon, edzőtáborokban, sporteseményeken való aktív részvétellel. Ezért minden időszakban a
legalkalmasabb lehetőségeket kívánjuk biztosítani játékosaink részére a megfelelő sportlétesítmények, sportpályák bérlésével.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással
és versenyeztetéssel
közvetlenül
összefüggő szállás és
étkezés költsége

A szállás, étkezés költsége, tekintettel a nagyszámú utánpótlás játékos állományunkra, jelentős kiadást jelent Egyesületünknek. Ezért
elengedhetetlen feltétel a maximális fizikai felkészüléshez, hogy játékosainknak, megfelelő étkezést és szállást biztosítsunk a felkészülés,
alapozás, edzőtáboroztatás során.

A programban
résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai

Utánpótlás játékosaink számára elengedhetetlenül szükséges, hogy megfelelő szakemberek irányítsák, segítsék őket munkájukban, mind
a pályán, mind az edzéseken, a felkészülések során, a tornákon, a mérkőzéseik alkalmával. Magasan képzett szakmai, technikai és egyéb
szakemberek álljanak rendelkezésükre az egész évadban. Ezért elengedhetetlen Egyesületünk számára, hogy szakmailag magasan
kvalifikált szakemberek vegyenek részt utánpótlás játékosaink irányításában, felkészítésében, és minden egyéb feladat ellátásában, mely
játékosaink eredményes munkájához elengedhetetlenül szükséges.

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség
Tétel

M ennyiségi egység

M ennyiség

Egységár

Összesen

Indoklás

Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
M egnevezés

Indoklás

Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
M egnevezés

Indoklás

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak,
összköltség)
M egnevezés

Indoklás

Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
M egnevezés

Indoklás

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség
Pozíció

Végzettség

Hónapok száma

Bruttó bér

Összesen

Indoklás

2021/22 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)

42 299 337 Ft

436 076 Ft

872 151 Ft

43 607 564 Ft

4 845 285 Ft

48 016 773 Ft

48 452 849 Ft

2021-04-22 13:13
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Képzés
2021/22 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei
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

2021/22 évad - Tervezett összes 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

2021-04-22 13:13
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Versenyeztetés
2021/22 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

2 500 000 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

2 500 000 Ft

Indoklás
A felnőtt mérkőzéseken játékvezetői és asztalszemélyzet költségeit kívánom elszámolni.

2021/22 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 243 063 Ft

23 124 Ft

46 249 Ft

2 312 436 Ft

256 937 Ft

2 546 249 Ft

2 569 373 Ft

2021-04-22 13:13
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Üzemeltetés
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

M aximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Utánpótlás-nevelés

872 151 Ft

872 151 Ft

436 076 Ft

1 308 227 Ft

Versenyeztetés

46 249 Ft

46 249 Ft

23 124 Ft

69 373 Ft

Összesen

918 400 Ft

1 377 600 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok,
erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt
és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz,
előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása

Versenyezteté
s

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok,
erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt
és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz,
előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása

2021-04-22 13:13
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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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti
sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Baja, 2021. 04. 22.

2021-04-22 13:13
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Nyilatkozat 2
Alulírott Hosszú István (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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a
Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a 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 8 napon belül 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 Pénzügyminisztérium 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. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
16. 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;
17. 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 6.
támogatási időszak 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.
18. 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;
19. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao.
tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.
b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.
c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.
d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú
ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.
f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de
legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási
időszakonként 600 millió forintot.
g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás
mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.
20. 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;
21. 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;
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22. 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;
23. 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: Baja, 2021. 04. 22.
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott Hosszú István, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó BAJAI BÁCSKA FÉRFI KOSÁRLABDA EGYESÜLET (kedvezményezett neve)
aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a BAJAI BÁCSKA FÉRFI KOSÁRLABDA EGYESÜLET
☐ 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 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 biztosításáról
jogcím
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő
☑ nincs2
☐&nbsp30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

2.2. képzéssel összefüggő feladatok

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

☐ nincs4
☑ 50 %

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

☐ nincs3
☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

2.3. személyi jellegű ráfordítások

önerő típusa

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

☐ nincs5
☑ 20 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra
nem áll hivatásos sportszervezet használatában.
Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző
sze rve ze t (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott
mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja
szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében
juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel
kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is
ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról6
☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre.
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
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☐ 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7
☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése.8]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok
alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.
tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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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: Baja, 2021. 04. 22.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.
3 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.
4 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.
5 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.
6 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
7 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
8 Az állami

támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az
érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az
intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.
9 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
10 Lásd a 3. pont szerint!
11 Lásd 8. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Hosszú István (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.

Baja, 2021. 04. 22.

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).
Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Alulírott Hosszú István (név), mint az BAJAI BÁCSKA FÉRFI KOSÁRLABDA EGYESÜLET (székhely: 6500 Baja, Fülep Lajos utca 16. FSZT 3 adószám: 183465032-03) képviseletére jogosult, a 2021/2022-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában, az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján, kérem, hogy az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra a
kérelem.

Jogcím

Bruttó*

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

X

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Nettó*

Üzemeltetés támogatása
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 – ide nem értve a
támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, 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: Baja, 2021. 04. 22.
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Hosszú István
elnök
BAJAI BÁCSKA FÉRFI KOSÁRLABDA 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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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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:
2021-02-23 18:38:53
Feltöltés / Megtekintés

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:
2021-02-26 20:15:47
Feltöltés / Megtekintés

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:
2021-02-26 20:15:21
Feltöltés / Megtekintés

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2021-04-15 14:33:13
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2021-02-25 11:25:17
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2021-02-25 11:25:31
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2021-02-25 11:25:45
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2021-04-15 14:32:57
Feltöltés / Megtekintés

Az üzemeltetni kívánt sportcélú ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi hiteles (.es3 formátumú) tulajdoni lap

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Az üzemeltetni kívánt sportcélú ingatlan üzemeltetési szerződése vagy a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy saját maga az
üzemeltető

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Nyilatkozat arról, hogy a sportszervezet nem vesz igénybe állami támogatást az üzemeltetési költségek finanszírozása érdekében

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Az üzemeltetési költségek előzetes kimutatásának dokumentációja (a kitöltendő táblázatok az MKOSZ honlapjáról tölthetőek le)

Fájlok száma: 0

Kelt: Baja, 2021. 04. 22.
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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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

42 299 337 Ft

436 076 Ft

872 151 Ft

43 607 564 Ft

4 845 285 Ft

48 016 773 Ft

48 452 849 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

500 000 Ft

5 051 Ft

0 Ft

505 051 Ft

0 Ft

500 000 Ft

505 051 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

2 243 063 Ft

23 124 Ft

46 249 Ft

2 312 436 Ft

256 937 Ft

2 546 249 Ft

2 569 373 Ft

Összesen

45 042 400 Ft

464 251 Ft

918 400 Ft

46 425 050 Ft

5 102 222 Ft

51 063 022 Ft

51 527 273 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
20 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (10 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_bbfke_1614248717.pdf (Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2021-02-25 11:25:17)
01cd9a0e04328bbb903273bc44bd610fbe8ed880bb0e4744ee0575702c75bd62
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)
bajai_b__cska_f__rfi_kos__rlabda_eg_1555662903_1614366947.pdf (Szerkesztés alatt, 482 Kb, 2021-02-26 20:15:47)
259b8c1a4c794d42d8fce1d3efc4492e851f4de0321697cb4e77ef704a4e800a
EM M I nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_bbfke_1614248731.pdf (Szerkesztés alatt, 717 Kb, 2021-02-25 11:25:31)
22a8b0dae8e81ce070f9b0f92a9e57c11d65866a5a21caad77523bdc5b04ef69
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
torvenyszekikivonat_bajaibacska_1614101933.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-23 18:38:53)
5563f85b7fb71bc8ad748f12375960ecfb36dfdb2875f57e3d17650a9d192aeb
(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFM I rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij_1614350589.pdf (Szerkesztés alatt, 404 Kb, 2021-02-26 15:43:09) 9a14df7ac391aed8e79b5208822e0815681ca7e7210051595a7a1e70af23165a
igdijbank_1618489993.pdf (Hiánypótlás, 511 Kb, 2021-04-15 14:33:13) 5ae76cfa8777db936a930e8ed044105d63c548b743caa6e91a0a8756070ad639
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)
nav0pisti_1614366921.pdf (Szerkesztés alatt, 490 Kb, 2021-02-26 20:15:21) d7f3b90aa1d9da621bb7f65b09c2378a9b5e4ee4e1855b580247b68a80d91da0
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_bbfke_1614248745.pdf (Szerkesztés alatt, 642 Kb, 2021-02-25 11:25:45)
1be53e05f959a2181d3f6ad6ed1c05e40d015969b3ad5d7eb8d7b77c2674bd67
Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
onresznyilatkozat_bbfke_1614248785.pdf (Szerkesztés alatt, 517 Kb, 2021-02-25 11:26:25)
48975eae9303861d4333f26952e879a556217e5e9c02e363d28442c845d1f9b7
onresznyilatkozat_1618489977.pdf (Hiánypótlás, 526 Kb, 2021-04-15 14:32:57) 121137a93949182dc8ddc1c1179d11a309927cee363b85feaebe13a997fb0c97
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