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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

BEAC

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

MEFOB

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19805528-1-43

Bankszámlaszám

11711034-20023436-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1117

Város

Budapest

Közterület neve

Bogdánfy Ödön

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1117

Város

Budapest

Közterület neve

Bogdánfy Ödön

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 1 209 06 17

Fax

-

Honlap

www.beac.hu

E-mail cím

info@beac.elte.hu

E-mail cím

info@beac.elte.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Dr. Karácsony András

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 1 209 06 17

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Simon Gábor

E-mail cím

+36 30 773 72 86

simigabor@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
ELTE Sporttelep

Létesítmény tulajdonosa
ELTE

Létesítmény üzemeltetője
ELTE Sport Kft.

Átlagos heti használat (óra)
5

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1990-06-17
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1990-06-17

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
Eötvös Loránd Tudományegyetem

2016-06-03 11:21

Székhely
1053
Budapest
Egyetem Tér
1-3.

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
egyetemi sportegyesület együttműködési megállapodás
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

28,1 MFt

25 MFt

26 MFt

Állami támogatás

0,5 MFt

10 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

13,6 MFt

14 MFt

14 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

157 MFt

157 MFt

230 MFt

Egyéb támogatás

18,4 MFt

18 MFt

18 MFt

Összesen

217,6 MFt

224 MFt

288 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

39,3 MFt

40 MFt

60 MFt

Működési költségek (rezsi)

43 MFt

43 MFt

43 MFt

Anyagköltség

5,5 MFt

5,5 MFt

6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

16,8 MFt

16,8 MFt

17 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

6,7 MFt

6,7 MFt

7 MFt

Összesen

111,3 MFt

112 MFt

133 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

54,9 MFt

86 MFt

110 MFt

Működési költségek (rezsi)

43 MFt

27 MFt

30 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

4 873 713 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanuló hallgatók, kézilabdázók, sportolását és versenyeztetését biztosítja. Az egyesület
kézilabda szakosztály játékosainak bázisát az ELTE hallgatók adják, akik szülővárosuktól vagy nevelőegyesületüktől távol kerülve nem tudják folytatni a versenyszerű
sportolást régi csapatuknál. Ezeknek a fiataloknak sokszor nehéz a beilleszkedés a budapesti kézilabda életbe és nem mindig sikerül csapatot találniuk. A közvetlen
és legkényelmesebb megoldást, az egyetem saját sportegyesületének kézilabda csapata jelentheti. Számunkra ezért fontos feladat, hogy az egyetemre érkező
kézilabdázó hallgatókat be tudjuk építeni az Eötvös Loránd Tudományegyetem sportegyesületébe, így biztosítva nekik a folyamatos sportolást és játéklehetőséget. A
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club a kézilabda edzéseket a hallgatók órarendjéhez és az egyetemi kötelességükhöz igazítja a késő délutáni, esti órákra. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem az egyesülettel együttműködve rendszeres résztvevője a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokságnak, valamint a 2015-2016-os évben
harmadszor megrendezett Budapesti Egyetemi Kézilabda Bajnokságnak. Az egyesület tulajdonában továbbra sincsen sportlétesítmény, azonban a TAO támogatás
segítségével az elmúlt években már folyamatosan az ELTE Sporttelepének kézilabda pályáját használhatjuk, ami kielégíti a versenyeztetési és edzési igényeket is,
ezen felül az ELTE hallgatók mindennapjaihoz szorosan kötődik, mivel az ELTE sportórái is itt vannak megtartva. A csapatoknak azonban a csarnok bérleti díját
önerőből továbbra sem tudja biztosítani a klub. A sportágfejlesztési programunk költségvetésében a pályabérlést részletezzük. Az előző pályázási időszakban
jóváhagyott sportfejlesztési program lehetővé tette, hogy a férfi és női csapataink is felkészülhessenek az egyetemi kupákra és bajnokságra. Ezt szeretnénk a
jövőben is biztosítani, hogy a megkezdett munkát folytatni tudjuk és a kézilabda sportágat tovább népszerűsíthessük az egyetemen.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ingatlan beruházás támogatására egyesületünk nem pályázik.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportfejlesztési programunkat a 2016-2017-es tanévre tervezzük és ütemezzük. Előző pályázati ciklusban jóváhagyott költségvetésnek köszönhetően sikerült
megalapozni a kézilabda csapatnak azt az útját, melyen elindulva a csapat játékosainak számát folyamatosan növelhetjük és a kézilabdázás élményét egyre bővülő
körhöz juttathatjuk el az egyetemen. Amennyiben pályázatunk pozitív elbírálásra kerül, a 2016-2017-es évben folytathatjuk megkezdett munkánkat. A programunkban
szerepel egy szakképzett edző alkalmazása 10 hónapon keresztül (szeptember 1-június 30.), hogy a csapat szakszerű felkészítésben részesüljön. A projekt
ütemezése nyáron indulna, a hallgatók bevonásával már a gólyatáborokban, majd ezt folytatva nyári felkészüléssel, edzőtáborral. A Budapesti Egyetemi Kézilabda
Bajnokság folyamatosan fejlődik, egyre több egyetem csapata csatlakozik a versenysorozathoz. Ez megnöveli a mérkőzések számát így több edzésidőpontot illetve
mérkőzés alkalmat kell finanszíroznunk a tavalyi évhez képest. A BEFKB mérkőzésein felül a MEFOB időpontokkal is számolnunk kell. A pályabérlést is erre az
időszakra ütemezzük, szeptembertől júniusig. Az előző évi sportfejlesztési programban leírtak szer int folytatnánk a munkánkat, játékosok bevonásával és
versenyeztetésével.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az ELTE kézilabda életének fejlesztését a játékos bázis további és folyamatos szélesítésével képzeljük el. Ennek két feltétele az edzéslehetőségek bővítése, valamint
a szakmai munka színvonalának emelése. A szakmai munka színvonalának emelésére az edzések irányítását, valamint a versenyeztetés felügyeletét a csapattal egy
új szakképzett edzőre bízzuk. Az egyetemre érkező elsőéves hallgatók az edzések mellett sokan a játéklehetőséget keresik, a BEFKB és a MEFOB erre alkalmas
versenyek és elegendő játéklehetőséget biztosítanak a sportolóknak. Emellett kell növelnünk az edzések számát is. Ennek érdekében növelni tervezzük
teremhasználathoz kapcsolódó bérleti kiadásainkat, ezáltal biztosítva az edzéseket és a mérkőzéseket. Célunk, hogy az egyetem hallgatóit a MEFS és az MKSZ
bajnokságaiban rendszeresen versenyeztessük. Támogatni szeretnénk, hogy az ELTE-n tanuló játékosok – részben Budapesten edzve – részt vehessenek vidéki
nevelőegyesületük első-, illetve alsóbb osztályú csapatokban való szereplésében. Az előző pályázati időszakban leadott sportfejlesztési program koncepcióját
szeretnénk folytatni a képzett edző alkalmazásával és az edzéshez megfelelő pálya bérlésével. Az elmúlt években beszerzett sportfelszerelést szeretnénk szinten
tartani a sérült, hibás felszerelést pótolni.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési koncepciónkat a 2014-2015-ös támogatási időszakra állítottuk össze, ami a reális tervezést teszi lehetővé. Az egyesület az egyetemi utánpótlás
korosztályra épít és a későbbiekben ezt tovább fejlesztve szeretnénk további utánpótlás korosztályokat versenyeztetni. Ez alatt az idő alatt a támogatások terhére az
edző bérét, valamint az újonnan igazolt és az elmúlt években már a csapathoz csatlakozott ELTE-BEAC játékosok edzésének biztosítását, valamint pályabérletre
3.300.000 forintot terveztünk. A szakosztály számára az elmúlt években sikerült a TAO támogatás segítségével új mezeket és labdákat vásárolnunk, a férfi és női
csapatok így a felkészüléshez és a mérkőzésekhez is megkapták mindazt, ami szükséges az eredményes munkához. A következő évben szeretnénk az elhasznált,
megsérült felszerelést pótolni, és mindkét csapat számára továbbra is megfelelő mennyiségű felszerelést biztosítani.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás 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
2016/17 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 megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi 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
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

0

0

0

Nincs

U8

0

0

0

Nincs

U9

0

0

0

Nincs

U10

0

0

0

Nincs

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U13

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

Serdülő/ifjúsági

0

0

0

Nincs

Junior

30

20

2

Országos

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

30

20

2
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

30

5 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

wax

kg

5

9 300 Ft

46 500 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

30

5 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

15

8 000 Ft

120 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan
megnevezés

Korosztály

ELTE Sporttelep

Junior

Bérleti díj / óra
(Ft)
11 000 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

30

10

Igénybevett órák
száma/évad
300

Bérleti díj összesen
(Ft)
3 300 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név

Kategória

Divéki Péter

Edző

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Normál

8

10

125 000 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

35 000 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
1 600 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Divéki Péter

Licensz

1993-08-13

C

Foglalkoztatott korosztály
Junior

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

466 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 300 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 600 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

5 366 500 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

4 824 976 Ft

48 737 Ft

0 Ft

4 873 713 Ft

541 524 Ft

5 366 500 Ft

5 415 237 Ft

2016-06-03 11:21
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Általános Képzés
2016/17 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
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 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

2016-06-03 11:21
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 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

2016-06-03 11:21
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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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-06-03 11:21

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2016. 06. 03.

2016-06-03 11:21
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Nyilatkozat 2
Alulírott Dr. Karácsony András (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Budapest, 2016. 06. 03.

2016-06-03 11:21
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-06-03 11:21
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Mellékletek
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:
2016-04-26 15:08:29
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:
2016-04-26 15:08:48
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:
2016-04-26 15:09:02
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 18:00:59
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-06-03 11:17:10
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 12:48:41
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 12:47:48
Feltöltés / Megtekintés

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 17:28:18

Kelt: Budapest, 2016. 06. 03.

2016-06-03 11:21
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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

1

1

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

1

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

fő

50

60

20%

Egyéb indikátorok
junior

0%
0%

2016-06-03 11:21
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

4 824 976 Ft

48 737 Ft

0 Ft

4 873 713 Ft

541 524 Ft

5 366 500 Ft

5 415 237 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

Összesen

4 824 976 Ft

48 737 Ft

0 Ft

4 873 713 Ft

541 524 Ft

5 366 500 Ft

5 415 237 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-06-03 11:21

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (16 darab)
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)
beac_karacsonyandras_alairasicimp_1461676128.pdf (Szerkesztés alatt, 795 Kb, 2016-04-26 15:08:48)
7c2595cb3b898b253ca0498f2bbcde38f7fe7b4956bae75b2870eb94cdeac881
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
szerzodes1_1461840435.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-28 12:47:15) 254358740a2cf6826812048652fb87c64c533bf177ac2ef4fa4ec454d37cd87f
szerzodes2_1461840444.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-28 12:47:24) d9487aea3e8ce4b5e3634db1cb1cf1c46cfde4b2b2a77a122152a201044f620b
szerzodes3_1461840451.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2016-04-28 12:47:31) e7a47fcbaeb04e5a1e59e5e114f1562922ebf9e8810c3dad1dc1bdb0ea8a5e1d
szerzodes4_1461840461.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2016-04-28 12:47:41) 6a56896a0d93123b7a48f98efa1ba8bb1f8c097c1b48a2e5b80cb874b41308d2
szerzodes5_1461840468.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2016-04-28 12:47:48) a89f5a951cca04654c7864ccb2521098ffc510ad7ed2d91b85985123b604fc04
Egyéb dokumentumok
eltehallgatokigazolas_2016_2016_1464945402.pdf (Hiánypótlás melléklet, 448 Kb, 2016-06-03 11:16:42)
a0b3b70ad550934935af71675611f7d74e1e280d33dcbfedb6ca8873f0008030
mefobreszveteligazolasa_elte-beac_1464945430.pdf (Hiánypótlás melléklet, 599 Kb, 2016-06-03 11:17:10)
90e45304ce02fc57d6e5d5cdac094b0c7a1100286d9921083de126588bae1ac5
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
beac_birosagikivonat_1461676109.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 15:08:29)
64a38283c9239ba8b4069b137440bf8eb8055a7e3f9c6e9649c5341220f66ace
(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazolo_bank.jp_1461945659.jpg (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2016-04-29 18:00:59) f9c7a8232364b009c3c324437041d0425a57db75f5123cb6c751f07884ddfeba
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
beac_nav0_1461676142.pdf (Szerkesztés alatt, 621 Kb, 2016-04-26 15:09:02) 9caebb26636330bc859ced1dfecfc281b397db4ca6e11db993f7562bb2d1f933
Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
taokoltsegtervsporteszkozreessp_1461857298.docx (Szerkesztés alatt, 188 Kb, 2016-04-28 17:28:18)
22b3f59e5cecace46471ee415aed68631a40d8e56b07d1e4c70d155c3d1e3d03
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
divekipeter_licensz_1461676169.jpg (Szerkesztés alatt, 170 Kb, 2016-04-26 15:09:29)
59b50c8f15e5f5690f2984c4bb25ec8aa6a338e83bc93fa5d888efe48d1f2d78
divekipeter_bizonyitvany_1461676185.jpg (Szerkesztés alatt, 429 Kb, 2016-04-26 15:09:45)
5f9b56ba217cdbee971a689794d7ebaf11ba165c121af58f98c4693414e355bb
divekipeter_megbizasiszerzodes20_1461840514.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-28 12:48:34)
4e17209a726f939d8add6b0e18bc28fa170fda1df507c00a569bbd009b246d8f
divekipeter_megbizasiszerzodes20_1461840521.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-28 12:48:41)
c20c3338e020afeb734d7b250ed2969e54e1ea08e1643ec98817ad02e635ee9c
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