
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Atomerőmű Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Atomerőmű Sportegyesület

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:
Hivatásos sportszervezet 

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Gazdálkodási formakód  521

MKOSZ tag  Igen

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

Adószám  19952259-2-17

Bankszámlaszám  12071001-00106869-00100007

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás szponzori támogatások

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás szponzori támogatások

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  7030  Város  Paks

Közterület neve  Gesztenyés  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7030  Város  Paks

Közterület neve  Gesztenyés  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

Telefon  +36 75 311 000  Fax  +36 75 311 060

Honlap  http://ase.hu/  E-mail cím  iroda@ase.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr. Kovács Antal

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök - u ̈gyvezető igazgató

Mobiltelefonszám  +36 20 971 54 72  E-mail cím  iroda@ase.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Cziráki Tamás +36 30 825 96 75 tamas.cziraki@aduedosport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

ASE csarnok MVM Paksi Atomerőmű MVM Paksi Atomerőmű 30 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1979-06-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1979-06-01

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 255,061 MFt 123,692 MFt 101 MFt

Állami támogatás 5,4 MFt 4,248 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 304,413 MFt 414,369 MFt 187,361 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 55,017 MFt 83,949 MFt 46,829 MFt

Egyéb támogatás 23,76 MFt 29,947 MFt 12,3 MFt

Összesen 643,651 MFt 656,205 MFt 347,49 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 200,72 MFt 207,719 MFt 114 MFt

Működési költségek (rezsi) 48,527 MFt 48,144 MFt 21,132 MFt

Anyagköltség 342,475 MFt 290,91 MFt 133,424 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 10,746 MFt 19,633 MFt 9,817 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 55,8 MFt 53,862 MFt 20,555 MFt

Összesen 658,268 MFt 620,268 MFt 298,928 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 135,345 MFt 149,232 MFt 78,678 MFt

Működési költségek (rezsi) 48,527 MFt 48,144 MFt 21,132 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 23 158 075 Ft 463 162 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

105 417 218 Ft 2 108 344 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

74 620 360 Ft 1 492 407 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

Az Atomerőmű SE keretein belu ̈l az egyesu ̈let megalakulása óta jelen van a kosárlabda. Az egyesu ̈let elképzelése szerint a férfiaknál az élsport szintű tevékenység
felépítése, míg a nőknél a minél szélesebb tömegbázis kiépítése, a paksi lányok sportra nevelése illetve a kulturált szabadidő eltöltése volt a cél. Mindkét szakosztály
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és remek eredményeket értek el az elmúlt évtizedekben. Jelenleg a továbblépés lehetőségén dolgozunk. A rendelkezésre álló
szakmai stáb alkalmas lehet arra, hogy regionális központ szerepet töltsu ̈nk be. A korábban szinte minden telepu ̈lésen zajló sportélet jelentősen meggyengu ̈lt. Az
iskolai sportesemények száma és színvonala nem teszi lehetővé a megfelelő tehetséggondozást és így sajnos komoly tehetségek nem keru ̈lnek be a sport
körforgásába. Ezért ku ̈lönösen fontos, hogy azok a klubok, akik jelenleg is minőségi nevelőmunkát végeznek, kellő figyelmet fordítsanak a vonzáskörzetu ̈kben élő
tehetséges gyermekek felfedezésére, képzésére és menedzselésére. Az országos szinten is megfelelő infrastruktúra, a három középiskola (kollégiumi elhelyezéssel),
valamint a régió felsőfokú oktatási intézményeivel kialakított kapcsolat alkalmassá teszi az egyesu ̈letet arra, hogy a fiatal tehetségeket a sportkarrieren túl a megfelelő
iskolák elvégzésében, az arra rátermetteket diploma megszerzésében is támogassa. Egyesu ̈letu ̈nk feladatának tekinti a sport és a tanulás összhangjának
megteremtését. Jellemzően a szu ̈lők csak akkor támogatják az emelt szintű sportolást, ha eközben biztosítva látják a gyermeku ̈k tanulmányi előmenetelét is. Most
tesztelju ̈k az általunk fejlesztett komplex informatikai rendszert, mely elektronikus úton tart kapcsolatot a szu ̈lő, a tanár, az edző, az iskolaigazgató, az egyesu ̈leti
vezető, illetve a sportoló között. Így nyomon követhetőek a tanulmányi eredmények és követelmények, az edzőtábor, illetve edzésidőpontok, látogatottságok, nemzeti
válogatott programok. 

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

Külön oldalon jelezve. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Külön oldalon jelezve. 

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

Új pályán – az MKOSZ stratégiai céljai Megfelelés a szövetség stratégiai céljainak • Tömegesítés Mind több, a környező iskolába járó gyermeket6 kívánunk bevonni
az általunk indított programokba. Már jelenleg is a régió egyik legnagyobb kosárlabda utánpótlás-nevelő bázisa vagyunk. Emellett egyu ̈ttműködésben állunk a térség
más utánpótlás-képző egyesu ̈leteivel, akik számára a továbblépés perspektíváját egyrészt mi biztosíthatjuk, illetve mi is tovább ajánljuk azon tehetségeinket akik
nálunk nem tudnak a versenyrendszerben kiteljesedni. • Nemzetközi szereplés Terveink között szerepel, hogy évről-évre egyre több nemzetközi tornán veszu ̈nk
részt, illetve mi is rendezu ̈nk nemzetközi tornákat. Az idei szezonra 2 saját rendezésű és 3 további nemzetközi tornarészvételt terveztu ̈nk. • Edzői életpálya modell
Javítani kívánjuk edzőink anyagi megbecsu ̈lését évről-évre, a kereteinkhez mérten. • Edzők szakmai fejlődése A játékosok létszámának növelésével a jövőben új
edzőket kívánunk bevonni, illetve a meglévő edzőinknek a minőségi tornákon való szereplés révén folyamatos szakmai fejlődést biztosítani. 

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

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen é közvetett hatások szerint elválasztani. A támogatás
közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésu ̈k és így életköru ̈lményeik
javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is
látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatásokon felu ̈l kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik. A közvetett
hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesu ̈let Paks lakosságának egyik fő szórakoztatási forrása marad, illetve
az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont
továbbá sportszervezetu ̈nknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe. Egy anyagilag megerősödő egyesu ̈let sokkal, jobb
feltételekkel folytathatja tömegesítési programjait, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szu ̈lők anyagi szerepvállalása ezt
egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával szembesu ̈lnu ̈nk. A
folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a kosárlabdára, a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában
koncentrálni. Olyan bért kívánunk biztosítani, ami ezt lehetővé teszi számukra.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettség Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

ügyvezető-igazgató Felsőf.
sportszake.

EKHO2 160 12 325 000 Ft 65 000 Ft 4 680 000 Ft

gazdasági vezető Felsőfokú EKHO2 160 12 260 487 Ft 52 097 Ft 3 751 008 Ft

sportszakmai vezető Felsőfokú EKHO2 160 12 350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft

vezetőedző Felsőf.
sportszake.

EKHO2 160 9 340 000 Ft 68 000 Ft 3 672 000 Ft

másodedző Felsőf.
sportszake.

EKHO2 160 12 507 600 Ft 101 520 Ft 7 309 440 Ft

erőnléti edző OKJ
sportszake.

EKHO2 160 11 220 000 Ft 44 000 Ft 2 904 000 Ft

technikai vezető Felsőfokú EKHO2 160 9 377 600 Ft 75 520 Ft 4 078 080 Ft

adminisztrátor Felsőfokú EKHO2 160 12 307 600 Ft 61 520 Ft 4 429 440 Ft

csapatorvos Felsőfokú EKHO2 50 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

gyógytornász OKJ
sportszake.

EKHO2 40 12 30 000 Ft 6 000 Ft 432 000 Ft

gyúró, masszőr OKJ
sportszake.

EKHO2 160 12 380 000 Ft 76 000 Ft 5 472 000 Ft

sportmunkatárs Felsőf.
sportszake.

EKHO2 160 12 207 600 Ft 41 520 Ft 2 989 440 Ft

1690 137 3 365 887 Ft 673 177 Ft 45 621 408 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

ügyvezető-igazgató Felnőtt sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

gazdasági vezető Felnőtt sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

sportszakmai vezető Felnőtt sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

vezetőedző Felnőtt sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

másodedző Felnőtt sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

erőnléti edző Felnőtt sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

technikai vezető Felnőtt sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

adminisztrátor Felnőtt sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

csapatorvos Felnőtt sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

gyógytornász Felnőtt sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

gyúró, masszőr Felnőtt sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

sportmunkatárs Felnőtt sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

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)

22 463 333 Ft 231 581 Ft 463 162 Ft 23 158 075 Ft 23 158 075 Ft 46 084 570 Ft 46 316 151 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

db 6 50 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Háló db 6 4 000 Ft 24 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 2 160 000 Ft 320 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

LED fal méter 58 1 733 550 Ft 100 545 900 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

LED fal szett 1 31 115 000 Ft 31 115 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Lézer Terápiás eszköz db 1 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Ultrahang Terápiás
eszköz

db 1 800 000 Ft 800 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda adogató
gép

db 1 5 800 000 Ft 5 800 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda védekező,
lepattanó gép

db 1 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Dobó segédeszköz
"Gameshot Method"
vagy ezzel egyenértékű

db 1 950 000 Ft 950 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

45 fokos derékerősítő
pad

db 1 72 390 Ft 72 390 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Húzódzkodó
tolódzkodó állvány

db 1 109 220 Ft 109 220 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Mellgép (lapsúlyos) db 1 241 300 Ft 241 300 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Kombinált hátgép
(lapsúlyos)

db 1 256 540 Ft 256 540 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Vállból nyomó gép
(lapsúlyos)

db 1 321 310 Ft 321 310 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Melltől nyomó gép
(lapsúlyos)

db 1 321 310 Ft 321 310 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Melltámaszos
mellhezhúzó gép
(lapsúlyos)

db 1 256 540 Ft 256 540 Ft

147 433 510 Ft
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Verseny kosárgyűrű, rugós FIBA szabvány Sportfelszerelések a felnőtt csapat részére

Háló Sportfelszerelések a felnőtt csapat részére

Táblagép Digitális jegyzőkönyvezés érdekében

LED fal P4-es CAMuGO® kompatibilis AVOER® ledfal elem - 58 méter

LED fal P4-es CAMuGO® kompatibilis AVOER® 1db 10m2 -es kijelző, 1 db 1,6m2-es kijelző

Lézer Terápiás eszköz Sporteszközök beszerzése az építendő új sportcsarnok berendezésére

Ultrahang Terápiás eszköz Sporteszközök beszerzése az építendő új sportcsarnok berendezésére

Kosárlabda adogató gép Sporteszközök beszerzése az építendő új sportcsarnok berendezésére

Kosárlabda védekező, lepattanó gép Sporteszközök beszerzése az építendő új sportcsarnok berendezésére

Dobó segédeszköz "Gameshot Method" vagy ezzel egyenértékű Sporteszközök beszerzése az építendő új sportcsarnok berendezésére

45 fokos derékerősítő pad Kondícionáló gépek beszerzése

Húzódzkodó tolódzkodó állvány Kondícionáló gépek beszerzése

Mellgép (lapsúlyos) Kondícionáló gépek beszerzése

Kombinált hátgép (lapsúlyos) Kondícionáló gépek beszerzése

Vállból nyomó gép (lapsúlyos) Kondícionáló gépek beszerzése

Melltől nyomó gép (lapsúlyos) Kondícionáló gépek beszerzése

Melltámaszos mellhezhúzó gép (lapsúlyos) Kondícionáló gépek beszerzése

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)

102 254 702 Ft 1 054 172 Ft 2 108 344 Ft 105 417 218 Ft 45 178 808 Ft 149 541 854 Ft 150 596 026 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

be/SFPHP01-09125/2017/MKOSZ

2017-12-05 21:24 9 / 26



Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

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

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 30 0 Nincs

U11 15 15 2 Országos

U12 15 0 2 Országos

U14 35 0 3 Országos

U16 31 0 2 Országos

U18 31 0 3 Országos

U20 16 0 1 Országos

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 143 45 13
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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 doboz 100 12 079 Ft 1 207 900 Ft

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

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

Gyógyszer Gyógyszerek és táplálékkiegészítők

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 100 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 207 900 Ft

Személyszállítási költségek 6 700 000 Ft

Nevezési költségek 4 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 165 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 7 000 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 53 000 000 Ft

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

Összesen 80 672 900 Ft

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

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Sporteszközök és sportfelszerelések beszerzése utánpótlás korú sportolóink
részére

Személyszállítási költségek Személyszállítási költségek a saját autóbuszunk, valamint az azon felüli
szolgáltatási igények fizetése érdekében

Nevezési költségek Hivatásos sportszervezetként felmerülő nevezési költségek fizetése

Rendezési, felkészítési, képzési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek elszámolása

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Hivatásos sportszervezetként felmerülő szövetségi költségek fizetése

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felmerülő terembérleti költségek az MKOSZ benchmark alapján

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége

Felmerülő szállás- és étkezési költségek az MKOSZ benchmark alapján

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Utánpótlás csapataink felkészítését és versenyeztetését segítő
sportszakembereink személyi jellegű ráfordításai

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)

72 381 749 Ft 746 204 Ft 1 492 407 Ft 74 620 360 Ft 8 291 151 Ft 82 165 307 Ft 82 911 511 Ft
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

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

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

0 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

Indoklás

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 463 162 Ft 463 162 Ft 231 581 Ft 694 743 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 108 344 Ft 2 108 344 Ft 1 054 172 Ft 3 162 516 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 492 407 Ft 1 492 407 Ft 746 204 Ft 2 238 611 Ft

Összesen 4 063 913 Ft  6 095 870 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet
által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szu ̈kséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmeru ̈lő közreműködői költségek támogatására

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet
által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szu ̈kséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmeru ̈lő közreműködői költségek támogatására

Utánpótlás-nevelés A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet
által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szu ̈kséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmeru ̈lő közreműködői költségek támogatására
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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: Paks, 2017. 12. 05.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr. Kovács Antal (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: Paks, 2017. 12. 05. Dr. Kovács Antal 
elnök - u ̈gyvezető igazgató 
Atomerőmű Sportegyesület

be/SFPHP01-09125/2017/MKOSZ

2017-12-05 21:24 17 / 26



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 Dr. Kovács Antal (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Atomerőmű Sportegyesület (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Atomerőmű Sportegyesület (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: szponzori támogatások

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: szponzori támogatások

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: Paks, 2017. 12. 05.

..........................................................
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!

be/SFPHP01-09125/2017/MKOSZ

2017-12-05 21:24 19 / 26



Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Dr. Kovács Antal (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS 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.

Paks, 2017. 12. 05.

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: Paks, 2017. 12. 05. Dr. Kovács Antal 
elnök - u ̈gyvezető igazgató 
Atomerőmű Sportegyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2017. július 1. - 2018. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2014 0 Ft HUF - 62 532 000 Ft

2015 0 Ft HUF - 62 532 000 Ft

2016 2 017 125 Ft HUF - 60 514 875 Ft

2017 0 Ft HUF - 60 514 875 Ft

2 017 125 Ft 246 093 750 Ft

Kelt: Paks, 2017. 12. 05. Dr. Kovács Antal 
elnök - u ̈gyvezető igazgató 
Atomerőmű Sportegyesület
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 19:47:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 19:48:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 19:48:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-08-04 16:58:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 23:57:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 23:57:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 23:57:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2017-12-01 12:13:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-08-04 16:59:14

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)

(60 000 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

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Kelt: Paks, 2017. 12. 05.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0 25 28 12%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 14 16 14%

Edzőtáborok száma db 0 2 3 50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 2 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 6656 0%

Egyéb indikátorok:

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 12 14 17%

U18 fő 0 25 26 4%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 30 32 7%

U15 fő 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U14 fő 0 55 58 5%

U9-11 fő 0 65 68 5%

Felnőtt fő 0 14 15 7%
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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 22 463 333 Ft 231 581 Ft 463 162 Ft 23 158 075 Ft 23 158 075 Ft 46 084 570 Ft 46 316 151 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 102 254 702 Ft 1 054 172 Ft 2 108 344 Ft 105 417 218 Ft 45 178 808 Ft 149 541 854
Ft

150 596 026 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

102 254 702 Ft 1 054 172 Ft 2 108 344 Ft 105 417 218 Ft 45 178 808 Ft 149 541 854
Ft

150 596 026 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

72 381 749 Ft 746 204 Ft 1 492 407 Ft 74 620 360 Ft 8 291 151 Ft 82 165 307 Ft 82 911 511 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 197 099 784 Ft 2 031 957 Ft 4 063 913 Ft 203 195 653 Ft 76 628 034 Ft 277 791 731
Ft

279 823 688 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

15 000 Ft 35 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (16 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

20170428093025919_1493416655.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2017-04-28 23:57:35)
465721a07ac917dc9a060efc0c3b95d250cc2c8c83b7ecf97559dff9fa93011a

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)

alairasi_1493056106.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2017-04-24 19:48:26) 7ae68f472c526a7d126b1747011498b98f666e8274e08da013060cb49e015ab3

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

20170428093008767_1493416661.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2017-04-28 23:57:41)
da2e9cf3d545593c3a95608866ec9a604b9046192a1d3692f2030516c6a661fb

20170804mkosznyilatkozat_1501858754.pdf (Kér. kieg. szerk., 3 Mb, 2017-08-04 16:59:14)
6c6f34ac2c27ea695786048f404cdb27d221338179fc273d55f6b9d4bf5d67b6

Egyéb dokumentumok

paksase_1511987468.pdf (Hiánypótlás, 680 Kb, 2017-11-29 21:31:08) ff0be375c92799519f4058e0413ea87128fb5c9451e643672c186c81a521bce7

erositogepekrearajanlat_1512126809.pdf (Hiánypótlás, 94 Kb, 2017-12-01 12:13:29)
c09562030fd33bfe252161ba52d2daa800e504c01f1ee6869d0c9c3b00f96599

nyilatkozatkosargyuruhalo_1511807304.pdf (Hiánypótlás, 194 Kb, 2017-11-27 19:28:24)
d544e7714bac6f62460f5b5c912aa886b9152b9754829ac9ae3f16e075f140c2

ase_quotation_2pc_094_1493556177.pdf (Szerkesztés alatt, 301 Kb, 2017-04-30 14:42:57)
8181ac18c8059f5cb3288ba1fe0bf4c5624bc5be0be3dfd8fa19ac5026a01faa

ase_quotation_58m_032_1493556177.pdf (Szerkesztés alatt, 319 Kb, 2017-04-30 14:42:57)
9c50bd41fc7475f03979a8396732fce5f5f1a5af91c852d531b65dfebd612c1d

image080817095712_1502181402.pdf (Kér. kieg. szerk., 26 Kb, 2017-08-08 10:36:42)
dcb5c390944c00ff9773a868b01dcebc88188b160db738f67a3248d6378a6f67

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

20170428093020864_1493416673.pdf (Szerkesztés alatt, 123 Kb, 2017-04-28 23:57:53)
1fe046347c689d392c351624df421b3e187a0d7c4ccc946a73dc6cd9161a6921

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

birosagikivonat2017-04-19_1493056058.pdf (Szerkesztés alatt, 699 Kb, 2017-04-24 19:47:38)
5f22783ca220e51682dfe8c529b9596d8bc162a7cf3b0ea547993a4f71d0f729

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

image280417134509_1493416636.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-04-28 23:57:16)
96a50a0f51d2e3041814eeec0276445a6a958144e34fa0f92ed1c905654a96a3

20170804mkoszigazgatasidij_1501858737.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-08-04 16:58:57)
6214f5f8c8d2c14aa4f8cdcdbfca1707d0abe575c70b65e1b89c2d078d77159d

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

ase_nullas_201704_1493056085.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-04-24 19:48:05)
1fee2a7dee0cdaa1c0414b352f9f0397998998205fa1a19e19153b7d995112a8

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

20170428093015066_1493416676.pdf (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2017-04-28 23:57:56)
ac20b14b9d4110e5d15cf381cdde893a2a56f201f54f85e1c486a8f5d8df6839
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