
ZUGLÓl SASOK SPORTEGYESÚLET

Adógám

tratrtr
(út, Utcá) coLoMBUs UTCA

(heiység) 
F._U_PAiF_§]

(házszám) 54/B

(helység) PU!^PE_9_T

(hézszám) 
9aF__ _. ,

Fax: 061222Q169

A lrveíeiÉsi cjí!€ltér a székheJy címétól

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószém)

(Út, utca) coLoMBUS UTCA

trntrtr

T€lefon:

Hivatalos honlao:

0612220169

ry|!,i!sl9i:9_?,99í,|] y. E- mall : info(Dzu,9 |9!13,9_9L<, r,lu

A kérelmezó hivatalos képviselőjének neve:

A kérelmező hjvatalos képviselőjének beosáá$

Ntobilte|efonszém : 3€99999] 9] q

A kérelmező ré5zéról kijelölt kapGolattartó neve:

Mobiltelefonszám; 
9999911_6_s:! P

szeryget által rcndszere*n használt 5pordétesítmények adatai:

E-mailcím:P,,|lí3_y_!392_]9_@,,z!gl9i:__§3_:9§!].H

Tóth Andrea

Ronkay Lá§a!9,

ehöK

E-mail cím:
il_d_r_e_g,!_o,!i@l:_e_[ni!_.,|]"9

r_etesítmjnv
neve

Létsítmény
tUlajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlaqos heti hasznáiat Hagnálat
célja(óÉ)

A kérelmezó szervezet mega|akulásának időpontja, :..19,9L99_ _q_q

tevékenységének megk€désének idópontja; _l.!."999.:9?:q,9.

A jogeiőd *eryezet neve (amennyiben releváns);

Megalakulásának idópontja (amennyib€n releVáns): 1

A kérelmgő szeryezet milyen kap6olatban/együttműkiH,é§b€n van más §portszerya€ttel, az ót láwány-§pat§port területén múkiidő kÖrhasznú
alapítvánn}ral. YagY oktatási intérménnyel, amellyel közö§ kérelmet kíuán b€nyújtani

i HivatalG néV

1, A JóVáhaqyás vé9d *€fu€zet töfti kl

2. Kfi *tén: 1t3, Rt. 6sén: 114, spoÉeqy€$let eténl 521, köt&lel e*tén: 99, .lagítvány é9tén: 569, spúiskol. eténl om, osE ml

nYilatkozaái adt, hogy a kéÉhaz6 sporeEryeÉt é* V.r. 6*d.i-€gYd€mi vééryrcnd*&n, v.gy ám ifuulá§ Jqot *eEefr.
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- Pélvázat

l2ot1. ÉUl gazdálkodásának és 2012 éY twadat5itek fóbb mütatói: (raiüió forint ért§ú€fr)
írJon b€ G.át.

201o 2011

7 67 MFt

,-,:-:a,:::l]]:: _E3@99.í.( 6lar*rtÉ6ü áz .!oF éYeadokban

J,J_- ", 

-. 

.:]

szemé]yi (bér és bérje|legű + járulékai)

2010 2011

1,z71 MFl 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFtMűkodesi költs{ígek (re6i)

=É" ,-:ffinatség..-' 0.062 MFt 0.841 MFt

Igenyb€ vett szolgálrdtás 7.282MFl 7 MFt

0,028 MFt 0.3 MFi 2.4 MFtEqyá), máshova nem srclható kiadások

9!9a€9z€J,=.=*-*__

ös§zesen:

Egyéb taié*offi iellegú adátok

7 MFt

20IL 20!2

8 64 MFt 8.,14 MFt 26.4 MFtutánpótlásÉ fordított 6szeg

|úkq9j id]E:g"|.]§€) _ _ 0 MFt 0 MFt 0 MFt

http:/lkosarkerelem. globalsoftware.hr:/kerelem20 1 2/print?w: l zatz.tr+:üí.



._.Prnyazat Pase,3 of 18

jlElJFP-0128l2012

ttóli riogmm- t<áYél€mb6n bényúitott - idószaka(i)

2073/14-6 bajnoki éVad 2o14l15-s bajnoki éVad

Tárgyi §köz beruházás Utánpóttás-nevelés fejlsaé* Képzés fejleítése közremúködói koJtséoek

__]
_. _:_ _ ],'aspo*sleryg€tsportíejl6rtésipro9ramiaa2012-6évadravonatkozóan

::: j::::11T a :

'__"_*a_:.-,,,-'ag*e9=ig3!tl+, téfesítmény f€ltétel€k, valamint a sportszeNqet jelenlegi helYzetének bffiutatása

csókkentése, és a vi*onylágosan késői igazolás kiadás miatt temamdturik az előZetesen ieegyezteiett és megÍgért forftisokról. Ennek kóvetkeztében az idgévre twezett
fejl$ztéseknek 6ak egy réyét tudtuk vé9rehajtani.

- 
r<apcoiatot ápolunki Bp Honvéd sE kosáriabda szakosztályáVal, a tehetseges qyerekeket továbbra is oda adjuk fei,

tn9atlan b€ruházás 6etén annak indokolt5á9a/ célja és szakmai tartalma és megvatósulásának Ütemqé§e

1lffi teryezünk!

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A prcjektet 2012/13-as évre tervezzük, A pénzügyi háttér megteremtése 2012

!<eíülnek megvalósitásra.
05,01-08.30-i9, a fejlesztések 2012, szeptemberétól a prcjektidószak_v€qéig folyffitosan

A sportfejl§ztési program szaksröVetségi §tratégiáho! való viszonyának .észletEése, valamint a korábban b@dott sPortfejlesztésl program és a jel€n

sportfeil6ztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A zuglói sasok a sportfejlesztésa prcgramját az 14Kosz stmtégiájáVal ö55zhan9ban kégítetté el 2011-ben. Az egyesúlet vcetése a stabiI alapokÉ tÖíténő építkezésben

ni*-ÚÓweritit, éut aÉtor tenei toi;ooÉpni, na eqy szintet;zilvárásoknak megfeleiő€n teljesítettúnk, kellóen biáossá tettük a továbblépéshez. A 2011-ben

.áqtűr.uiott'*l1aink a forások;i;nv" i"iátt *"É részben válósu|tak meg, íqy azokat a következő idó*akban kell megvalósítanunk, hogy tovább tudjunk léPni. Ahhoz,

hosy Ítovább|épésie megérjünk az alábbiakat kell a projekt időtartama alatt megvalósitanunk:
1. Az egyesület menedzsmentjének megerósítése:
- Fóáitású szakosztályvezetés,
_ gyakorlattal rendelkezó szakképzett munkatá§ a marketing és szponzorációs ügyek intézésére,
_ Í'to róétta.,i edző, aki a kiválasztás. a tobouás, az iskolai kap§latépítés szakmai t€ndőit e|látja az edzői teendók mellett

2. Az egyesület sportgeóllományának és a d'agnosztikai eszközök Mvítése
_ |abdái; hálók, labdako6ik beszezése minden korosáály részére edzésre és ve6enyzésre egyaránt
- sípok, stopperek - azaz az edzők munkáJát elősegitő eszközók beszezése
- kombinált fizikoterápiás készülék beszeuése

3. Az egyesületben dolgozó edzók munkájánaK anyagi me9be6úIése
_ az egiésuletben 1elen-Íeg 6 edző dolgoziÍ<, minoelyirL:t r;unka mellett Végzl a tevékenységét, minimális kölGégtérítés elIenében. szeretnénk a munkájUknák és

eredményeiknek megfe|eló bért fizetni a számukm.

A spoítíéj|6zté5i program l€h€tsáres táBadalmi és gazdasági hatásai (különirs tekintétt€l azok idÖbeni realizálódá§Íra), a várt eIŐnyÖk és a
fi gy€tembe Veendő kockáatok megjelölése

szúlók jó körülményeti toze, szívesebben adják a gyemeküket sportolni. Fűtótt edzőtemekkel, megfizethetó tagdíjak meIlett, megfelelŐ. edzés és VeFenyrelszerelésekkeI

á tmaáaoaa vonzó sportág lehet mind a gyérmetét, mind a szútők számán, Az elsódlegesen elvárható hatás a kosárlabdázó gyerek számának nÖVekedése. Ez els6soóan
pozitíV táEdalmi és szociólógiai hatásoka1 eredmén,yu róvid, közép és hosgú távon is. íekintettel ara, hogy a jel€nlegi gazda*Íqi helyzetben nem biztosított hosszú

táVon a TAo forésok bevonhatósága a sportba, egyesületünk olyan fejl6ztésekb€n gondolkodik, amely az esetleges forrásmegvonás kóvetkeztében néhóny éV múlva i5

bevonásához.

4, Kéqük it minden esetb€n összefoqlalni,

http ://kosarkerelem. globalsoftware.hulkerelem2 0 I2l print?w: 1 2012.04.0L.



-**Jályágd*.-,_*

az egvéb

. ,P_4gs*4-qf-t-8-**

* (tt bb támogstása id6ffikra wmtko.ó támogatág igénY|és€ esetÉrr támogatásl idószek6kátt otgrdr
n§ Vállalünl(' azok csak tájéloztaó adato& amGmyiben saiát ma{a szcrctné mcgadnia
a adózás módiából)

;.F:-:,:-TeEaffÉPq_szern€yi költség alakulása a 2012. á6 2ot5. kiizötti idősakban

Igényelt Eámogaüás (Ft) ósz§n (Ft)

,*,,s,zT+axíFr
= 

2 9{1q9.Fl , . :___-__*_?_§9Z_9_q9_|! _

0Ft

2 637 360 Ft 5 Z7472aft

0Fl

.., :-'Pszegzés;__

ösge*n: 2 637 360 Ft

Evad Pozíció megnevaése Indoklás

.Ei!9.i+!-i9i=9ió "

!]9!t!9_ti!9__é,99aPo,1pla9r,i:

5. A 1o7l2o1r. {Vl, 3o.} Kom. refudet (továbbiabtn: R€delet) 2. § (r) bekezdés 4. pmttá, ffgYelemmd Wya.]*n bekezdés 11. pn9ának i) alpontjáE

6. & udmóttás-nsvelésl és képdslfuladatokkal támqatás keÉtéb€n el9ámdh.ü ffiéryi köí!éq*d e úánpótÉs-n€vdésél (3.3.4) keu ftltúnt€hi.

_, .** .,..,http:/lkosarkerelem.globalsoftware.hulkercIem2al2/print?w:1
2012.04.aI.



"****Ják;áai .**--,-_ *35

/í€lújítá$k (Az építési beru§ózá*lal, ídtíiítássrl iáÉ, sportcáú ingEdanfqilÉztésrc iárryuló tárgyi
a kóY€d€!ő táblámtb.n kéll kitóltoíil)

] §at€ó.ia :Tá€vi eszkóa beruh&ás,felújílás B€ruházás/felújíta§
indoka,_élja 

_

Ho§abb
indoldás

liclc+ ingattanrqjksztésrc irányuló tátgyi §kiL bsüházá§ok, fulúiítások - a építési beruhá-i<sal, fultúiít&
irányúló tárgyi e§zköz beíuháá§/felújítá§ kivÉt€lév€J - értéke s:ámított alakulása a 2012. és 2015. közöttí

önresz (Ft) Igényelt rámogatá§ (Ft) ösgesen (Ft)

0Ft 0Ft

0Ft 0Ft

0Ft 0Ft

Helyrejzi
szám

Beruházá5,
felújítás
terveett
kgdete

Beruházás,
felújíras
terv*tt
b€fejgse

üzembe
helygés
teNeett
idópon§a

' ös*epzés:

Össtes sportcélú ingatlan b€fuházás ráforrlítas (Ft)

Időíak Önrész (Ft)

0Ft

Igényelt tamoq€tás (Ft) Összesen (Ft)

0Ft 0Ft

0Ft0Ft0Ft

oFi 0Ft 0Ft

Qsszqslq9l ,_ _

http ://kosarkerelem. globalsoftware.hulkerelem 20 í2/ pitlt?w:l
- , -, .+*"__

összesen: 0F| 0Ft 0Ft

Létezik-e harmadik gemély álról biztosítható hasonló infrastruktúre a vonzáskónetben? Igen Nem

,-,..|1.ev".o*názási 
prcjektekvalamelyikénekértékea10millióFt-otm€haladja? Igen Ném "__],.],:.,:;=:*-,-..,-.;-..,.

- Amennriben, igen csatolja az alábbiakat (további Gsatolandó dokumstumok listáját):
, a berutrázáshnlnszírozásiterve és forrása (égyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások e|lenőuó szeryeethez történő benyújtá§Ínak lervezett idópontjait i§);
. a beruházás fenntartásához szükségs Váóató működ6i költségek és ennek finangimzási terue, forrásai;
. az elkészült létesítmény haszn6ítási módja es Várható kihaszná|tsága;
, az elkégült lét§ítmény által temelhető bevételi foffii$k.

7_imn oser**tet, amdy** a issebélY megénqd Utánpóíá$n§dÓ§ HaéBéft eldfuni, a 3.3 ponüM k.í &lMbfiI.

B, A Rendelet 2, § (1) 9, pont *€ínl

9. Tárgyi .*@ Eruháás I m. ü{Yi é9öz fulúiítás : ffi, Blfun*gtdnibi fejl6sés: Bn

lo. TáEsáqi ódóól és .z osaalébdóól §róló 1996, évI ffií w. 2zc § (4) éa} éb) é5 *) pofrla *nnt



_*_* __ PályÁzat _ .lae§=6"§ff8****_

Uqyirét§iiffi l b€lsFF.o 128/201 2

utánpótlá*neveúéshe kapetódó spoít6zkiz. sportfelszwlés, g/ogyszerelg diágnGztikai 6zközök részletEése

Mfinyi§áJi Mennyíség Egységár Ös*eg
e9yses

!ío9?i9bd9 i,9!l!! 2 000 Ft 100 000 Ft

kosárlabda 5 bóí 8 500 Ft 170 000 Ft

kosárlaMa 6 bór BGF6 ?0__-.._'--*."*..*.9.§.q9J!-*-]Z9-0_0_q.Ft*'--,-
kosárlabda 7 bór BGF 7 20 8 500 Ft 170 000 Ft

§-=9§J§g.--=:-:-:.-]= _31-:,::99lJ 50 000 Ft

10 í 500 Ft 15 000 Ft

Kategóna

50

20

stopper óra

labdaiártó zsák

ö§szecsukható kocsi

spofdétésítrnény, sportpálYa bérleti .líiának részleteés

10 1 500 Ft ,l5 000 Ft

10 3 000 Ft 30 000 Ft_:.:--=-:::]--
2 37 000 Ft 74 000 Ft

Korcsztaly Ingatlan"::- meqnevezése
Bérleti díj
(Fvóre)

Igénybevétel
(óE / hó)

Hónapok
sáma az
éVadban
(hónap)

I_g9nybelett Évs kölség ,

őéksámal - _
évad

Németh lmre Áftalános lskola 4 100 Ft :'t 8 10 180 738 000 Ft

Néméth lmre Ánalános lskola 4 100 Ft 21 21o 861 0o0 Ft

Ec!9§!y§É!9l§z,_9Kö*z§P_§koB*____.___1_6_?99.|!_! 80,t0 49€ 000 Ft

'*u" 
n*"a"'"* 27aoFt 12 10 ,l20 324 oeo Ft ,---

Esg".pgl9l*!íg9gr:eB--*".___.6*ryn_- í80 1 116 000 Ft )

Németh lmre Általános lskola ]4 100 Ft 18 180 738 000 Ft

Németh lmre Általános lskola ]4 í00 Ft 6i Németh lmreÁltalános lskola ]4 100 Ft 6 10 :60 1246 000 Ft

Eg_tr§J_q4!9l*3K9a,_e-p.*!:.[93 6 200 Ft 24 24o 1 488 000 Fl

Németh lmre ÁnaEnog lskola 2400 Ft 16

10

http,/ko3ar!9ryle. g1 globalsoftware.hulkerelem2 0 12 l pÁnt?w:| 2012,.04.0I.



Prtyázat

káúri€lódó sportsEakemb€í€k költségein€k részl€t@ése

' Fogl.
kor.

4Kif. Hó 'Bruttó

i38 'í,l ,66 600 Ft 13320 R

24 77 7ao Fl

60 11 111 o00Ft 222oa ft '!l,ffi2FÉi-==-':
:,:- _-::-,aj::.....--: 

:=::=:=-__ 
= :::j] :]j-

48 11 111 000 Ft 222oo Ft 1 46520§ Ft:*F;=_:-,::á;,é=FJ::*::
160 12 2o0 ooo Ft 54 0o0 Ft ,3ry*RsE-Fi=::.=*:=:.-

#
)^1 Al1 12o72l13 zo13|14Jogúm -

15 &40 Ft 1 ü25 640' Ft

794 000 Ft

oFt - j.'!j:-:=-:

400 000 FtE N€wzési költségek

=*i- L.=ry11*9. ttlYt*l kéP"é5l.kölF999!

9 V€Beny: és játékengedé|yek kiállítá§ának koitségei

:]-] j= 5portláe§'fi}éíai.splrítpátyaberí€tidíí3

0Ft

400 000 Ft

Felké*íté§l, edzőéborcztaüísal és VeMnyeztetésl kö:Vetlenúl ö§efú99ó =állás é5
étl<ezés köttséqe 0Ft

A pmgÉmban résztvevó s_port§Bkqnberek 919m_É|Yi 
jellegű éJordítá§ai

Logiyti_E] kóL§és_9! (§k bérl9tl - :klvéY9 stmé!y_s9ek9E] 6 1,otorkerékpiár

öszeqzés:

ösgesen: oFt oFt

9 348 360 Ft

0Ft

21 294 947 Fl

Terue€í:t ös§z€s utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2o1z és 2015. közötti idő§akra (Ft)

ldőgak önég (Ft) Isényelt támogaés (Ft) ögen (Ft)

2 129 495 F1 í9 165 452 Ft 21 ?94 947 Ft

0Ft 0Ft

0Ft 0Ft

ösgegzés:

2 129 495 FI í9 165 452 Ft 21 294 947 Ftd§9esn:

1. o§ §.9. - oro-§ sFl1$bmbéí, fuí#okú 5.9. - Felsófokú spoÉükemb€í

2. fuqi. ktr. - F{láketot koMlY

3. H,ó. - s2é2ódés g€nni h.vl ór6*ám

4. Kll Hó - Kffzeté*l éintefr hónapok srám!

& Id. rcm é& a ffiw6é0 áH m€állápidt, a úebé9 d{lnEté§ reMjsén óglttr dÍJák dfu& a n.v.zÍd dÍJak égtén.

9. Id. n.m értvé ö 9Efu§é9 álbl m€qállapltot! a *eEég dÍlff2etég rendiéb€n dgÍtff dÍJók dkertéét á v€Míry- és Já!ékéngdély* €sc!én,

12, Téteb§ DfrUEtást kédnk (Pl: mez, dPól gy€y*rek, vitóminok íb,)

http:/lkosarkerelem. gtobalsoftware.hu/ke rcIenú} IZlprint?w= 1 20L2.04.07.



Edv.4z?r Pqe 8.qf]8.

KéEésbe. iEgyébíolyó
r&zh.ryö( várhaó l kólEéq€k
utadsi & sállá§ ](Ft)
kóltséqei (Ft) ,

Amortiz#
dó (Ft)

iTanácsdói
salgálta-
tásk (Ft)

0 Ft] 0Ft

0Ft 0Ft

0Ft 0Ft

oFt 0Ft 0Ft

0Ft 0Ft

0Ft oFt

ószegzés:
o Ft 0 Ft :---:eft- _-- ,

:]:,=.-:. - =- . idé y*etó §ásitá$s, e &4 lMkavéGésI d§BB idó lqvonfu Éán _
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véqBtt feladat

2013/14-6 bajnoki évad

,:"J. i=: :j-l;.bÍ:g€*e !e8{5€+, f.kjJíüáÉ

-.-.:--_-,:-_.-.-]-=-.. T!§hísíFlry§lnE9Fu9
.:- 

- 
- - =:__]€Féö ft+aiEtok xámogxás

',:,' j, "' - :-i .--.€..-1--,-

: httpy'lkosarkerclem.globalsoftware.hu/kerelem2}t2/pint?w:1 2072.04.aI.
l\ - - 

-- 
,::]:j--,:, :-,-::,- -

0Ft0Ft
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2 6 a menedzsmentet elósegító mur: 6

3 edzónk je]91!99, 
1§ lel99__f_o|í!{.!_é!|9§ 4..*ak Ere& szá§ra, _ lő

oKJ-s Végzettségge| rendelkező edzők,sáma fő

Építewfelújított kiszolgáló lét6ítmény m2

. F€lújílassal. éfif,tett szabadidő

:§€vé§jndik*6r:

0.0 %

fő

,tL0 Ye. _.

i]__ _-0.t %_ 
i-:-: ,j j::1

=r8.tía§6&irdíkítorc* a spfftfejl€ztési program telis időtarramán rcnatkoziawa
(Ha valrmely indikátor nm éítelmaett, kéffi tóltse fel (Fval az adott meőket,)

Indikátoí megmvez§e Mértékeqy$ig Me9jegyz6 Kiindulá§i érték
cele_nleg])

rnror,rÉxv rlorxÁroror

-'
Cáre.tei tru*ogatesi ioőszat váttoás a báá*v ",t-vége) ában

Korcsztályos sportolók száma :

U11

U12

Fó

140 16.7 o/o

Fö

Fő
33.3 %45

31

3030

Fő

Fó

45 45.2 o/o

U_14

U16

'U18:--,:..üá

U23

35 52,2 %

Fő

Fo

0 15 ,-.=--sü,yr_,
0.0 %

0.0 %

Egyéb indikátor:

:0.0 
'/o

0.0 %

o.0 %
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lon*'á indejterztOci pÉollirm Eli§ i.lőtaít nára wíatl68tatt a
ffiaem órtetmetell& káBn lÉlts. tlÉ Gal il adott m€rök&.)

cél&ék (támogeá§i idtisaak vége)i Kiindulási értek üel€nlegl)

xrrÁs rrorxÁronor
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- ÜgyiBls:ám : b€y'SFP.o128/2012

Alulírott RonkaY László (hivatálo§ képvisel6 nQve), midt a Kérelm€ző képviselóie,
.

1.kijetentem,hogyakérelembenfo9laltadatok,információké5dokumentumokteljesköniek.valósakéshiteleseki
2. hJdomásul Veszerrr, hogy a jóváhagyást végző szeruezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat Úrhet; - 

.
3,' tiiete.te*; hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely airendszerével szemben esedékessé Vált, é5 meg nem fizetett köztartozá.á nincs, vágy _- _

:j]. aír.aaz flErékes hatóság flzetési könnyítést (részleúizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; - : : :::1l_-
4, kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott é5 máí tezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogqtásokra ..
_ vonatkozó szgrzódésekben Vállalt kötelezettségeit teljesítette; _ :-, - .-:-::]=:1 ]

5. kijel€ntem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás a|att nem áll, ellene csőd, felszámolási, illewe egyéb, a megszűntetéséíe irányulÓ,-

3ogszabályban mighaüirozott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen
eljárás indul;

6.kiielentem,hogryaKérelmezőműködesétabírósá9nemfÜ99esztettefel,Valamintme9szüntetéséreeljárásnincsfolyamatban;

támogatás elszámolásának és ellenórzésének, Valamint Visszafizetésének szabályairól szőló 707/7oI7, (707/2077, (VI. 30.) Korm. rendeletben ]
meghatározottak szerint támo9atásból kizárás hatálya alatt. és

a. a látvány_csapatsportban műkódő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpont]ában legalább

2 éVe működik és;

b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) Versenyrendszerében (nemzeti

bajnokság) ,-.po.tag vúsenyszabályzaia szerinti valamelyik feJnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében - diák sPortegYesÜlet
retáaataliáttató amaiőr sporlszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszöVetség által szerv€Zett versenyeken - részt
Vesz Vagy a részvételre indulási jogot Szerzett, Vagy

c. Val;mely felsőoktatáSi intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a fe|sőoktatási intézmény
keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy

sportszervezettel köthet egyúttműködési megállapodást - kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei kÖzÖtt tÖbb kar
működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi Éaronként t otnető ugy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a

sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének
(nemzeti bajnokság) vaiamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egYetemi
balnokságban részt vesz.

8, hozzájáruiok ahhoz, hoqy a Kérelmező adószámát a jóVáhaqyást Végzó szeruezet és a Magyar Államkjncstár (MÁK) felhasználja a lejáít kÖztartozások

teIesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

9. hozzájárUlok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitorin9 rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott

5ogo.uttut, valamini az Állami §zámvevőszék, a Kormánrzati sltánőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a cseké|y Összegű támogatások

nyilvántartásában érintett szeruek hozzáféienek;

10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásrÓ| szóló 1992. éVi XXXVIIL tÖrvénY 15. §-ában
me9ro9atÁazoÚ'nivete|ményeinek,i szeruezet _ ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (néV, támogatás típusa, célja, Valamint a támogatás Összege a NEFMI, a

JóVáhagyást végző szeruezet és az Ellenőuő szeNezet honlapján közzététeIre kerúl);

12" hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóVáhagyó szeruezet, továbbá aZ EI|enŐEŐ szeru€zet általi kezeléséhez, Valamint vállalom, hogy a személyes

adataik kezelésére szóló engedélyt a beadVányaimban szereplő természetes személyektől is beszezem;

13. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körúlményben beál|Ó

változásról hatadéKalanul, de leslésőbb a jogszabályban fogla|t határidőn belú| írásban értesítem a jóváhagyÓ-, illetve az Éllenőuő szeruezetet;

14. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felúJítás sportcélú ingatlanra irányul, Úgy Váilalom, hogy

a) a beruházás územbe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén

üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsódlegesen piaci alapon !örténő hagnosítását oogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, Valamint

benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam iavára az ingatlan-

nyilVántartásba az igénybe Vett adókedVezmény mértékéig jelzálo9jo9 kerül beje9yzésre. mely bejegrzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi e=köz beruházásra vonatkozó, első támogatásl igazolás kiállítását köVető 4. év Vé9éi9 a tárgyi eszkóz beruházást Územbe

helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal nöVelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését kóvető legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén Üzembe helvezett sportcétú

ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, tuíisztikai) események

lebonyolítása cétjából

ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 2o o/o-ában és évente legalább 10 nap, vagy
cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 76 o/o-ában és évente legalább 8 nap, Vagy
cc) naponta a sportcélú ingatlan územidejének legalább 12o/g-ában és évente legalább 6 nap

ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,

:|. a.:,|-a -:1_-::
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-dl-, béeit]v3gf m&Jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban múköd6 hivataso§ sportgervezettulajdonában áltó ingatíána#i}á-sít6élú -, -] : .i-
lngattant,piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

rend€iteté§ének megfelelően hasznosítom, Valamint b€nyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes Írásbeli ho-ájárulását arrót hogry eííe ' 
,

17. hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatában szerep|ő adatokat a szövetség nyilvántartsa, keze|je és jogszabályban meghatározott harmadik
- személynek ellenőrzés céljából átadja.

a

-,-. r"rt, BuDAPEST (helység), 20f_2_" (év) $_____

/,

Lj :.:.:]::]._-- .i- - ' '' ,-
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:] ,], ---
Ügyirxsziim : b€lsFFo128/2012

Nyilvánffió hatóság igazolá$ (a kér€lmezö gervezetet nyi|vántartó szérueEt (bíróság, vagy közigazgatási szetr) 30 napnál nem régebbi igazolása a B8flezá
nylfuántar*ban szerepl6 adataircl).

eáétén a_Fínogatá§i kÉr€lem alálráéE és ellenjegyzésére jogosult *mélyektől is),

adstbeisbn)

i*-
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(hyiretszám : bc/sFF0128il?0t2

filyilatkozat
e-Szárnla befogadá§áról sport§{ervez€t, cés, egyéo széwezet ré§zére

sportsaéfi,eúrtngrc:zuelÓr sesox SPoRíEGYE§üLEr

Kapcsobttartó neve: Tóth Andrea
Kapc3€ lattáítti: téIefu-laaiámá : 363084t6818
Éíte§íté§i e,mail cím, melyre a szá6la érkezéséól káF lnfoímáclót,: aírdrea.toth@t-emáil.hü

Tbzielt Hagyar'KosrlaMázót oreágos Szövet§égel
Eájtoít vi9eiri§Ezolofi. hogy a fent megadott cég befogadja a Magyar Kosárlabdáíók országo§ Szövetsege által kiállíto§ e-számlákat
A. e-saá,ínlák törvénybén előíft megőrzÉséről gondoskodom.

Kelí BUQiFES-T (tretvses), _!o_|]_ {ev) _$__".- (hó) _01 , __ (nap)
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üoyirá§zám : b€y'sFPo128/2012

rgazgaési sEolgáltaési díj sportfejl§ztsi prog6m jóváhagyásáG

lóazgatási szolgáltatási díj tiimogatási igazolás kiadásáG

Projekt kóltségv€tis a 2o12l2o13€ éYadB

Page 17 of 18

20 000 Ft

6 000 Ft

iJa'a]€imek Támogatás önrész sporúejl egté§i proqram
értéke

2 637 360 Fi 2 637 360 Ft 3 274 72o Fi
személyi jellé9ű Ffordíhisok

0Fl0Ft

0Ft

0FtTárqyi egköz beruháás, felújítirs -
0Fi 0Ft 0Ft- Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinangíroásos beruháZís/felújítiis

- Ebből: Biztonsáqi követelmények teljesülését golgáló infÉstruktúE- 0Ft 0Fi
fejl€§;tés

19 165 452 Ft 2 12s 495 Fl 21 294 947 Ft
Utiin qltlás:leyg] es] !e]99a,F! É.9.q9F.?
KéDzési feladatok támoqatas

KEremúkódői költs€ek

0Ft 0Ft 0Ft

0Ft 0Ft 0Ft

összegzés;

21 8o2 812 Ft 4 766 855 Ft 26 569 667 Ft

Prcid(t költségvetése a 2013,/2014-6 éYadra

]ogcímek

személyi jelleqű ráfoídítsÁsk

Támogatiis önrég s9oítfejl6ztési progmm
értéke

0Ft0Fl0Ft

0Ft0Fi 0Ft

0Ft 0Ft 0Ft
- Ebből: 1o millió Ft feletti, utofinan7írczisG beruháás/felújíés

kó?reműködői kóltsések

Prcjekt költségvétés€ a 2o14l2o15-s évadra

iogcímet

0Ft 0Ft 0Ft

0Ft =:qB
0Ft0FtKépzsi felad.tok Bmog9!|sa 0Ft

0Ft 0Ft 0Ft

O.**.e,
0Ft 0Fl "-0-i!

Támogatiás önrész spo.cejtwte§ proqn.
értéke

0Ft 0Ft 0Ft
1.9TÉ!Yi ]9!_"9! juf o]9,táro!

oFt oFt oFt

- Ebból: 10 millió Ft feletti. utófinanszírcá$s beruházás/felújítas

- Ebból: Biztonsáqi követelmények telj6úlését =olgáló 
infEstruktúÉ-

0Fl 0Ft

0Ft

0 Fti

0Fi 0Fl
fejlsztés

0Ft 0Ft 0Ft
Utínpótlás-nryelé§i fe|adatok támogatása

0Ft 0Ft 0 Ft:
Ké9zési feladatok tám@atása

0Ft 0Ft 0Ft
Kózreműködői költségek

o$.rgaé.
0Ft 0 Ft. 0Ft

2aI2.04.0|.
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Plqiekt l6ltséaY8tés€ a 3 &radn ösazesen

jdlegű rfordíÉsok

eszk& beruházás, felúlltás -
_ Ebbőt: 10 mill!ó ft fdetti, utófinangímz&G b€ruháás/felújí6

380 Ftl

o Fti

2 637 3s0 Ft; 5?í472o

0 Ft: 0Ft0 Fti

'"; Ébból: Biaiiipági köverelmények Etje§ülés.Ét szolgáló inftastruktúÉ-

__@_
Után9ótí&-n€v€l€i feladatok ÉmogFtasa

0 Ft, 0Fl

0Ft0Ft

oFt, -......,

19 165 452 Ft 2 129 495 Ft 21 Mg1 Fl

0FtKépuési feladatok Eámogatás

0Ft 0 Ftl 0Ftk&reműkódli kóltségek

2,1 8o2812Fl 4 766 855 Fi 26 569 667 Ft
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Ügyirat ám : bvsFF0128/20t2

Alulírdt RonkEY László (hivatalos képviscl6 neve), mtat a Kérelmező képüselőie,

1. kijelentem, hogy a kérelemben fogla|t adatok, információk es dokumentumok teljes körűek, valósk es hltelesek;

2. ürdomásul vesz€m, hógy a jóváhaqyást vegá *erv€zet a sportfejlesz!ési proqram jóváhagyása gdekében a KérelmezőtÖ toűbbi adatol€t kérhet;

3. kij€lentem, hogy a Kérelmeeőnek az államházfarüÁs bámely alrendszerével szemb€n esedékessé wilt, es még nem fzetett kiiztartozása nincs, vagy
arra az illetéke§ hatósáq fizetési könnyítést (rész|etfizetés, fizétési halasztís) engedáyezett;

4, kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás atrend§zereiből juttatott és már lezárt nimoganisokkal megfele|Ő módon el§zámolt a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kti,te|ezettségeit tetjesftette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljáni§ alatt nem átl, ellene có'd, felszámolási, illetve egryéb, a megszűntetésére irányulÓ,
jogszabályban meghatározott eljáás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejeliltem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen
eliánás indUl;

6. küel€ntem, hogy a Kérelmező működesét a bíóság nem függesutette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;

7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport üímogatását biztosító támogatá§i igazolás kiállíuísáról, felhas2nálásárcl, a

támogatás elgámolásának és ellenőnrésének, valamint visszaflzetésének szabályairól szőlő LO7/2Ot7. (7O7|2O1L. (VI. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, é§

a. a láWány-sapatsportban müködó hivatásos Yagy amatőr sportsEerv€zet a támogatási igazolási kéíelem bmyújüísának időpontjában legalább
2 éve működik és;

b. az országos §portági szakszöVetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti
bajnokság) a iportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osáály egyikében - diák sportegyesület
feladataifellátó amatőr sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszöVetség által szervezett Versenyeken - részt
Vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, Vagy

c, valámely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biáosÍ§a a felsőoktatási intézménY
keretei között szervezett sporttevékenység elláüisát az,al, hogy egy felsőoKatási intézmény egy látványsportágban csak egy
sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást - kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei kózött több kar
működik, ilyen esetben felsloftatási intézményi karonként köthető egy sport§zervezettel együttműködési megállapodás -, és a
sportszervezet az orszá9os sportá9i szakszövetség országos hivatásos,,vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének
(nemzeti bajnokság) valamelyik osztá|yában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi
bajnoksá9ban részt vesz,

8. hozzájárulók ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző geruezet és a Magyar Álamkincsüír (MÁK) felhasználja a lejárt kóztartoások
teljesítése, illetőleq az adó§ság beköVetkezése tényének és ös*egének megismeréséhez;

9. hozájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett mmitoring rmdszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogsabályban meghatároZott
jogosultat, valamint az iilami számvevőgék, a Kormányzati EllenóÉe§i Hivafdl, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély ös9egű támogatások
nyilvántartásában érint€tt szeruek hozzáferjenek;

10, küelentem, hogy a Kérelmeő megfelel a rendezett munkaúgyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992, évi xxxvlÜ. töruény 15. §-ában
megfogalmazott követelmáryeinek, a *eruaet - ennek igazolása cáJából gükséges - adatait rendelkezésre boaátom;

11. tudomásul veszem. hogy a kérdem adatai nyilvánosságn hozhatók, (név, támogatás típusa, célja. Valamint a támogatás összege a NEFMI, a

Jóváhagyást végzó szervezet és az E|lenőző szeryezet honlapján kózétételre kerül);

12. hozájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szeruezet, továbbá az EllenőEő Szeruezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a szemáyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szeíeplő temégetes *emélyektól is beszezem;

13. kötelezettséget vállalok am, hogy a je|€n kérelemben közólt bíírmilyen adatban, tényben illetve a t?Ímogatást befolyásoló kÖrúlményben beálló
változásról lialadéKalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglak hatsíridón belül írásban értesítem a jóváhagyÓ-, illewe az Ellenőuó §Zeruezetet;

14. amennyiben a tá€yi eszköz beruházás, fe{újítris sportcáú ingaüanÉ iránwl, úgy válla|om, hogy

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabiilyban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolqáló beruházás révén

üzembe helyeett inqadan sport€élú, e|sődlegesen piaci alapon óíténő hagnosítását (jog*abályban meghatárczott kivételle|) fenntaítom, valamint

benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe|l hozájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingadan-

nyilvántartá§bá az igénybe vett adókedvemény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésíe, mely bejegrzés költséqének ellenértékét megflzetem,

ó) az adott tárgyi eszköz beruházásm vonatkozó, dső tiimogatási igazolás kiállíhását kóvető 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe

helyezem, eltenkezó esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamátbl növelt ö§9e9á Magyar Álbm régére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezésá kóvető legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházés révén üzmbe helyezett sportcélú
lngatlant iskolai és diáksport események, szabadidósport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események

lebonyolíhisa céljából

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

ingyenesen vagy keivezményes áron ha*nosítom,

d) bérett vagy más jogcímen hagnált, nem a láWány-csapatsporöan működő hivaüásos sportszeryget tulajdonában álló ingadan esetén a sportcélú

lngadant piaci áron bérelem vagy más Jogcímen használom,
e) a jelenértékén l€galább 5 millió forint értékű tsírgyi szköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújíhást legalább 5 évig az eíedál

rendeltetésének megfelelően hasznosítom, Valamint benyújtom a sportcáú ingatlan tulajdonosának elózetes írásbeli hozzájárulását aról, hogy erre

az időtartamm a 1,1agyar Áltam javáE az ingat|an-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékélg jelzíloqjog kerül bejegyzésre,

fl jelenértékén legalább 10 millió forint értékű uirgyi eszköz beruházás, felújíbis setén a sportcélú ingaflanfejlesztésre nyílt Pályázatot Írok ki és

a piilyázati eljánis eredménye alapján nyerte§ személlyel kötök szeuődést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósÍ6sára.

15. vál|alom, hogy a tiimogakís felhasználásáól olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely bido§Í§a a kámogatások teljs elkülönítését, és

hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű fe|használáxinak jogszabályban meghatározott szeruek általi ellenórzéséhez;

16, tudomásul Veszem, hógy a támogatás elszámolása során esak bizonylattal dokumentáh kiadások gámolhatoak el, a támogatás Glhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglalbk szerint elszámolok és megőrzöm a jogszábá|yok által előírt határidő végéig;

L7. hozájárulok ahhoz. hogy a Piílyázatában szereplő adatokat a szövetség nyilvántart§a, kezelje és jog*abályban meghatározott hamadik
szeméVnek ellenórzés céljából átadja.

"]fuW,ry
it_.

Kelt: (helyseg), .-'., _ 
(év) -_:*_.__ (hó) 

_;. _ (nap)

2012.03.3l.
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Ügyiratszám : b€y'sFFo128/2012

i,lyilvántartó hatóság igazolás (a kére|mez6 geruezetet nyilvántartó szervezet (bÍro6á9. Vagy kilzigazgatásl reru) 30 napnál nffi régebbi igazolása a geruezet
nyilvánbrtásban saereÉó ddardircl),

. Kö4é9Y2ői aláírá§_hitelesítéss€l éllátott aláírási címpéldárry wgy üg}ryed álbl dlenjegyzett aláírás minta, a támogatott g2erueet Vget6jétö, (meghata|mazás
esetén'a támogatási kérélém aláírásán € dl&jegyze§ére jogosult személyék6l is).

Igazdás aról, hogy a pályázó kózbrtozásmBntes adEónak min&ül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja yagy szerep€l a köztartodsmeí,t6 adfrói
adatbázisban)

Nyilatkoutok (fudomásul Vettem, hogy a Nytlatkfiatokl. Nyilatkozatok2, 
^lyilatkouatok 

a mellékletekról és a Nyilatkoat az el€Krcnikus *ámláról
nyilatkoatokat nyomratás, aláírás uüín fel kdl tölténem)

K.lt, -__,._.,*___ 
(helység), __*._ __ 

(év) _.___._._ 
(hÓ) _.___*. (nap) t y' l

a;;} -- ,1'r{-,-r'

htp :1lkosarkerelem.globalsoftware.hrr/kerelem2 0 12 / pint?w:l 4 2oI2.03,3|.



Pőlyőzat

lig'iratszám : b€y'sFF0128/2012 
Nyilatkou't

*Siámla befioqadá§áról sportsz€rv€zeB cég. €yéb szer,lezeÉ részére

sporBz€rv€let n6r.e:zuclÓI sAso( §PoRTE§YÉsÜLEr
sport§€crvez€t rövldített neve: zuetót sEsor sE
edósaám; 18232596-Z-a2
számládsi,cím: tr45 BU0APE§T coLoMBt§ UTCA 54r'B
Kapcsdettartó nev€: T&h Aadréa
K€pc§olatiartó tdéfon§?áma: 3630§416818
Értesitesi email cím, melyre a számla érkezésffi kap lnformáciot.: andrea.toth@t-eínall.hu

Tt§ztdt ít|agyár Ko*írlabdázók oísaigos §zöv€ts&El
E?|úton vi§saaigazolom. hogy a fent m€adott cé9 befogadtr a Maqyar Ko§árlabdázók orezágos Szövi*sége által kiállított €,szám|ák3L
A2 e-Számlák törvénybeíí iglőírt meg6rre§íirö[ gondg§kodom,

(helys€g), _.___. (év) ____" (tro) .-____ (nap)
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