
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  F. K. L. Kft.

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 

MKOSZ versenyrendszerében indul-e?  Nem releváns

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Gazdálkodási formakód  113

MKOSZ tag  Igen

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

Adószám  12851339-2-08

Bankszámlaszám  58900064-11023658-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9400  Város  Sopron

Közterület neve  Lackner K  Közterület jellege  utca

Házszám  48  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9400  Város  Sopron

Közterület neve  Lackner K  Közterület jellege  utca

Házszám  48  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 425 73 21  Fax  +36 30 425 73 21

Honlap  www.sakc.hu  E-mail cím  pojbicsszabolcs@hotmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Pojbics Szabolcs

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 425 73 21  E-mail cím  pojbicsszabolcs@hotmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Pojbics Szabolcs +36 30 425 73 21 pojbicsszabolcs@hotmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Novomatic Aréna Sopron MJV Önkormányzata Raabersport Kft 30 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2002-05-21

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2002-05-21

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

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

A kérelmező 2019/20 évi gazdálkodásának és a 2021. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2019 2020 2021

Önkormányzati támogatás 90 MFt 160 MFt 100 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 68,14 MFt 26,24 MFt 50 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 61,52 MFt 54,98 MFt 45 MFt

Egyéb támogatás 23,61 MFt 15,31 MFt 45 MFt

Összesen 243,27 MFt 256,53 MFt 240 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2019 2020 2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 99,82 MFt 95,37 MFt 100 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 8,12 MFt 11,7 MFt 9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 118,93 MFt 114,18 MFt 115 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 16,34 MFt 15,5 MFt 15 MFt

Összesen 243,21 MFt 236,75 MFt 239 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2019 2020 2021

Utánpótlásra fordított összeg 25,58 MFt 19,73 MFt 18 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadá
s

Teljes
támogatás

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 19 699 492 Ft 393 990 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 946 673 Ft 78 933 Ft Nettó

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések
támogatása

2 957 071 Ft 0 Ft Nettó

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 18 000 000 Ft 360 000 Ft Nettó

Képzés 0 Ft 0 Ft Nettó

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Nettó

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Soproni KC Magyarország egyik kiemelkedően sportszerető városának, Sopronnak a csapata. A klub fő célja, hogy kiváló eredménnyel járuljon hozzá a város és
gazdasági partnerei hírnevének növekedéséhez, tevékenységük illetve termékeik népszerűsítéséhez, és nem utolsó sorban a fiatalok sportszeretetre neveléséhez. A
Soproni KC illetve elődjei a soproni férfi kosárlabda életben már eddig is sok örömet szereztek szurkolóiknak, támogatóiknak. A 2000/2001 évadban jelentős
változások álltak be a csapat életében. Az akkor hatályos Sporttörvénynek megfelelően gazdasági társaságot alakítottunk, az FKL Sportszolgáltató Kft-t, amely azóta
is működteti a csapatot. Az egyesület elnöksége is újjáalakult, melynek tagjai városunk elismert gazdasági és politikai személyiségei lettek. Mérkőzéseinket többnyire
telt ház előtt játsszuk, ma már az átlag nézőszámunk a városban a legmagasabb a csapatsportágak között, illetve országosan is az előkelő helyen helyezkedünk el. Az
utánpótlásunkat a Soproni Sportiskola Egyesület biztosítja, akikkel szoros együttműködésben vagyunk, szerződött partnereink. Az általunk működtetett és az
utánpótlás csapatok által használt négy tornateremben a TAO-nak köszönhetően jelentős felújítási munkákat végeztünk el. 

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

2021-2022-es támogatási időszakban nem tervezünk ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Pályázatunkban az első osztályú (professzionális) csapat tárgyi eszköz beruházását, személyi jellegű ráfordításainak részbeni finanszírozását, valamint egy U20-as
csapat működtetését tűztük ki célul. Tárgyi eszköz beruházás jogcímen az első csapat számára sportfelszereléseket szeretnénk vásárolni, hiszen erre minden
szezonban szükség van. Informatikai eszköz beszerzést is meg kívánunk valósítani értve ez alatt 1 db laptopot illetve a honlapunk fejlesztését is a pályázatból
finanszíroznánk. A személy jellegű ráfordítás jogcímen a felnőtt csapatnál dolgozó vezetői, szakmai és kiszolgáló személyzet bérének 50%-át szeretnénk pályázati
pénzből elszámolni. Az, hogy a bérek egy részét pályázati pénzből tudnánk finanszírozni, nagymértékben segítené a felnőtt csapat költségvetésének stabilitását illetve
az így fennmaradt pénzekből nagyobb lehetőségeink lennének más fejlesztéseket finanszírozni. Utánpótlás nevelés jogcím: az U20-as csapat feltételrendszerét mind
szakmai mind dologi tekintetben szeretnénk minél magasabb szinten tartani, illetve lehetőségeinkhez mérten fejleszteni. Mindhárom, pályázott jogcímen a program
tervezett időtartama: 2021.07.01.- 2022.06.30. 

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

Minden egyes diák, akit a kosárlabda szeretete magával ragad, egy életre megmarad a kosárlabdázás mellett. Nem csak az igazolt versenyzők használják az általunk
üzemeltetett termeket, hanem a mindennapi testnevelésben résztvevő tanulók is, akik így szerethetik meg a sportágat. Ezzel a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségének tömegesítési programjához szeretnénk csatlakozni. Szeretnénk minél több diákot megnyerni a magyar kosárlabdázásnak, hogy Sopronban a
kosárlabda legyen az első számú sportág. A fiatalok kosárlabda szeretete később kamatozhat, akár úgy, hogy szurkolóként fogja követni és támogatni a sportágat, de
akár úgy is, hogy később sportszakmai munkát vállal. A következő célunk, hogy a növekvő utánpótlás létszámot megtartsuk illetve most már hangsúlyt kell fektetni a
minőségi utánpótlás-nevelésre. Ahhoz, hogy pár éven belül megfelelő játékosokat tudjunk kinevelni a felnőtt csapat részére, mindenképpen a minőségi edzésmunka
irányába kell elmozdulni és célirányosan ki kell emelni a legtehetségesebbeket és megfelelően menedzselni. 

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

A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így
életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami
adóbevételek is látványosan emelkednek. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő szervezet, sokkal jobb
feltételekkel folytathatja programjait,továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem
tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával szembesülnünk. A folyamatos, minőségi munkához
elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a kosárlabdára, a sportolók fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni. Olyan bért kívánunk
biztosítani, ami ezt lehetővé teszi számukra. Sportszervezetünk szeretne válogatott szintű játékosokat nevelni, amelyhez azonban elengedhetetlen a magas szintű
háttér, masszőr biztosítása, a prevenció (sérülések megelőzése), továbbá középtávon az edzői stáb bővítése.
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Személyi jellegű ráfordítások

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Ügyvezető Felsőfokú EKHO1 120 12 500 000 Ft 77 500 Ft 6 930 000 Ft

Szakmai igazgató Felsőfokú EKHO1 70 12 500 000 Ft 77 500 Ft 6 930 000 Ft

Edző Felsőfokú EKHO1 70 12 500 000 Ft 77 500 Ft 6 930 000 Ft

Másodedző Középfokú EKHO1 40 12 300 000 Ft 46 500 Ft 4 158 000 Ft

Erőnléti edző Középfokú EKHO1 40 12 300 000 Ft 46 500 Ft 4 158 000 Ft

Technikai vezető Középfokú EKHO1 70 12 300 000 Ft 46 500 Ft 4 158 000 Ft

Masszőr Felsőfokú EKHO1 50 12 200 000 Ft 31 000 Ft 2 772 000 Ft

Csapatorvos Felsőfokú EKHO1 30 12 100 000 Ft 15 500 Ft 1 386 000 Ft

Adminisztrátor Középfokú EKHO1 30 12 100 000 Ft 15 500 Ft 1 386 000 Ft

520 108 2 800 000 Ft 434 000 Ft 38 808 000 Ft

2021/22 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Ügyvezető A Személyi jellegű ráfordítások jogcímen a felnőtt csapatnál dolgozó vezetői, szakmai és kiszolgáló személyzet bérének 50%-át szeretnénk
pályázati pénzből elszámolni. Azzal, hogy a bérek egy részét pályázati pénzből tudnánk finanszírozni, nagymértékben segítenénk a felnőtt csapat
költségvetésének stabilitását illetve az így fennmaradt pénzekből nagyobb lehetőségeink lennének más fejlesztéseket finanszírozni. Az
ügyvezető vezeti, irányítja és ellenőrzi a a szervezet működését. Részt vesz a fejlesztési tervek kidolgozásában, a finanszírozási lehetőségek
felkutatásában.

Szakmai
igazgató

A Személyi jellegű ráfordítások jogcímen a felnőtt csapatnál dolgozó vezetői, szakmai és kiszolgáló személyzet bérének 50%-át szeretnénk
pályázati pénzből elszámolni. Azzal, hogy a bérek egy részét pályázati pénzből tudnánk finanszírozni, nagymértékben segítenénk a felnőtt csapat
költségvetésének stabilitását illetve az így fennmaradt pénzekből nagyobb lehetőségeink lennének más fejlesztéseket finanszírozni. A
szakember részt vesz az NBI A-ban szereplő felnőtt csapat és az UP csapat szakmai munkájának tervezésében, a játékosok kiválasztásában.
Feladata a sportszakmai munka irányítása.

Edző A Személyi jellegű ráfordítások jogcímen a felnőtt csapatnál dolgozó vezetői, szakmai és kiszolgáló személyzet bérének 50%-át szeretnénk
pályázati pénzből elszámolni. Azzal, hogy a bérek egy részét pályázati pénzből tudnánk finanszírozni, nagymértékben segítenénk a felnőtt csapat
költségvetésének stabilitását illetve az így fennmaradt pénzekből nagyobb lehetőségeink lennének más fejlesztéseket finanszírozni. A
szakember a felnőtt csapat melletti edzői feladatokat látja el.

Másodedző A Személyi jellegű ráfordítások jogcímen a felnőtt csapatnál dolgozó vezetői, szakmai és kiszolgáló személyzet bérének 50%-át szeretnénk
pályázati pénzből elszámolni. Azzal, hogy a bérek egy részét pályázati pénzből tudnánk finanszírozni, nagymértékben segítenénk a felnőtt csapat
költségvetésének stabilitását illetve az így fennmaradt pénzekből nagyobb lehetőségeink lennének más fejlesztéseket finanszírozni. A
szakember a felnőtt csapat melletti másodedzői feladatokat látja el. A szakember az utánpótlás csapat mellett is dolgozik, mint vezető edző. Ezen
feladatért nyújtott személyi jellegű költséget szervezetünk az Utánpótlás - nevelés jogcím személyi jellegű ráfordítások aljogcímén tervezi
elszámolni.

Erőnléti edző A Személyi jellegű ráfordítások jogcímen a felnőtt csapatnál dolgozó vezetői, szakmai és kiszolgáló személyzet bérének 50%-át szeretnénk
pályázati pénzből elszámolni. Azzal, hogy a bérek egy részét pályázati pénzből tudnánk finanszírozni, nagymértékben segítenénk a felnőtt csapat
költségvetésének stabilitását illetve az így fennmaradt pénzekből nagyobb lehetőségeink lennének más fejlesztéseket finanszírozni. A
szakember a felnőtt csapat melletti erőnléti edzői feladatokat látja el.

Technikai
vezető

A Személyi jellegű ráfordítások jogcímen a felnőtt csapatnál dolgozó vezetői, szakmai és kiszolgáló személyzet bérének 50%-át szeretnénk
pályázati pénzből elszámolni. Azzal, hogy a bérek egy részét pályázati pénzből tudnánk finanszírozni, nagymértékben segítenénk a felnőtt csapat
költségvetésének stabilitását illetve az így fennmaradt pénzekből nagyobb lehetőségeink lennének más fejlesztéseket finanszírozni. A
szakember feladata a felnőtt csapat versenyeztetésével, edzés szervezésével kapcsolatos technikai feladatok ellátása, felszerelések
előkészítése és az ehhez kötődő napi adminisztráció elvégzése. A szakember az utánpótlás csapat mellett is ellátja a technikai vezetői
feladatokat. Ezen pozícióért nyújtott személyi jellegű költséget szervezetünk az Utánpótlás - nevelés jogcím személyi jellegű ráfordítások
aljogcímén tervezi elszámolni.

Masszőr A Személyi jellegű ráfordítások jogcímen a felnőtt csapatnál dolgozó vezetői, szakmai és kiszolgáló személyzet bérének 50%-át szeretnénk
pályázati pénzből elszámolni. Azzal, hogy a bérek egy részét pályázati pénzből tudnánk finanszírozni, nagymértékben segítenénk a felnőtt csapat
költségvetésének stabilitását illetve az így fennmaradt pénzekből nagyobb lehetőségeink lennének más fejlesztéseket finanszírozni. A
szakember főbb feladatai: csapataink játékosainak rehabilitációs tevékenységének vezetése, fizikai felkészítésük elősegítése.

Csapatorvos A Személyi jellegű ráfordítások jogcímen a felnőtt csapatnál dolgozó vezetői, szakmai és kiszolgáló személyzet bérének 50%-át szeretnénk
pályázati pénzből elszámolni. Azzal, hogy a bérek egy részét pályázati pénzből tudnánk finanszírozni, nagymértékben segítenénk a felnőtt csapat
költségvetésének stabilitását illetve az így fennmaradt pénzekből nagyobb lehetőségeink lennének más fejlesztéseket finanszírozni. A
szakember feladata a játékosok egészségi állapotának nyomon követése, szükség esetén megelőző ellátásban való részesítése. Mérkőzéseken
felügyelet biztosítása , sérülések és betegségek esetén a sportoló rehabilitációjának irányítása.

Adminisztrátor A Személyi jellegű ráfordítások jogcímen a felnőtt csapatnál dolgozó vezetői, szakmai és kiszolgáló személyzet bérének 50%-át szeretnénk
pályázati pénzből elszámolni. Azzal, hogy a bérek egy részét pályázati pénzből tudnánk finanszírozni, nagymértékben segítené a felnőtt csapat
költségvetésének stabilitását illetve az így fennmaradt pénzekből nagyobb lehetőségeink lennének más fejlesztéseket finanszírozni. A
szakember feladata a felnőtt csapat mellett az adminisztratív feladatok ellátása. A szakember sportmunkatársi feladatokat is ellát az utánpótlás
csapat mellett. Ezen feladatért nyújtott személyi jellegű költséget szervezetünk az Utánpótlás - nevelés jogcím személyi jellegű ráfordítások
aljogcímén tervezi elszámolni.
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2021/22 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

19 108 508 Ft 196 995 Ft 393 990 Ft 19 699 492 Ft 19 699 492 Ft 39 201 990 Ft 39 398 985 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2021/22 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés Kabát db 15 15 748 Ft 236 220 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Futócipő pár 15 31 496 Ft 472 440 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó póló db 15 7 087 Ft 106 305 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó melegítő db 15 23 622 Ft 354 330 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sportzokni pár 60 3 150 Ft 189 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda cipő* pár 35 39 370 Ft 1 377 950 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Jelzőtrikó db 15 3 150 Ft 47 250 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Térdvédő db 10 19 685 Ft 196 850 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bokarögzítő db 10 11 811 Ft 118 110 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda mez/nadrág
garn.

szett 30 17 323 Ft 519 690 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Melegítő alsó/felső szett 15 23 622 Ft 354 330 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bemelegítő mez
(verseny)

db 15 9 449 Ft 141 735 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Edző vagy bemelegítő
póló

db 35 4 724 Ft 165 340 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Edzőnadrág db 30 5 512 Ft 165 360 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sporttáska db 15 11 811 Ft 177 165 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Hátizsák db 15 6 299 Ft 94 485 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda db 15 29 921 Ft 448 815 Ft

Honlapfejlesztés Honlapfejlesztés db 1 118 110 Ft 118 110 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Laptop db 1 236 220 Ft 236 220 Ft

5 519 705 Ft
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2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Kabát Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Futócipő Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Utazó póló Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Utazó melegítő Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Sportzokni Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Kosárlabda cipő* Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Jelzőtrikó Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Térdvédő Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Bokarögzítő Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Kosárlabda
mez/nadrág
garn.

Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Melegítő
alsó/felső

Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Bemelegítő mez
(verseny)

Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Edző vagy
bemelegítő póló

Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Edzőnadrág Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Sporttáska Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Hátizsák Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Kosárlabda Tervezzük az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlását illetve az új sportolók számára ezen felszerelések megvásárlását a felnőtt csapat
részére.

Honlapfejlesztés Sportfejlesztési programunk megvalósításában szükséges informatikai fejlesztés. Honlapunkat igyekszünk folyamatosan korszerűsíteni és
fejleszteni, hogy minél több információt tudjon nyújtani, illetve minél interaktívabb és szórakoztatóbb legyen.

Laptop Sportfejlesztési programunk megvalósításában az edzéselemzésekhez, jegyzőkönyvekhez szükséges technikai felszerelés.

2021/22 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

3 828 274 Ft 39 467 Ft 78 933 Ft 3 946 673 Ft 1 691 431 Ft 5 598 638 Ft 5 638 105 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

 Előző SFP folytatása?

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

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Projektelem
elnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete és
vége (év,

hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2021/22 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni

Ezen a jogcímen kizárólag sportcélú ingatlanhoz kapcsolódó energia költségek tervezhetőek amatőr sportszervezetek részére, azon belül villamosenergia
költség, gázenergia költségei tervezhetőek a sportszervezet saját tulajdonában, üzemeltetésében, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetében.

2021/22 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek jogcím

Kategória Megnevezés Tervezett felhasználási idő kezdete Tervezett felhasználási idő vége Üzemeltetés jogcíme Költség értéke

0 Ft

2021/22 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek részletes indoklása

Megnevezés Üzem
irsz./
Üzem
város/
Üzem
Utca/
Üzem

házszá
m

Üzemeltetés
létesítmény

helyrajzi
száma

Sport célú létesítmény
tulajdonosa

Sport célú
létesítmény

üzemeltetője

Kosár-
labdára

jutó
havi

óraszá
m

Korlátozott
mértékű

gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi
hatással bíró

sportcélú
ingatlan feltételei

2021/22 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások/felújítások

2021/22 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

Kategória Beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Benchmark szerinti
tételek

Benchmark szerinti tételek db 1 2 927 500
Ft

2 927 500 Ft

2 927 500 Ft

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

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

2 927 500 Ft 29 571 Ft 0 Ft 2 957 071 Ft 0 Ft 2 927 500 Ft 2 957 071 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

 csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

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

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma
2020/2021

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2021/2022)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2021/2022)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

Jelenlegi
szezon

tervadata

U9 0 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 0 Nincs

U20 18 5 18 1 Országos

U23 0 4 0 0 Nincs

U25 0 0 0 0 Nincs

Összesen 18 9 18 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Gyógyszer csomag 1 403 400 Ft 403 400 Ft

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő csomag 1 375 000 Ft 375 000 Ft

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

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz
megnevezése

Indoklás

Gyógyszer U20 utánpótlás csapatunk részére a csapatorvos által ajánlott gyógyászati segédeszközök (tape) beszerzésére szeretnénk
az al jogcímen kapott támogatást felhasználni.

Táplálék kiegészítő U20 utánpótlás csapatunk részére a csapatorvos által ajánlott táplálék-kiegészítők beszerzésére szeretnénk az al jogcímen
kapott támogatást felhasználni.

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft) Benchmarktól
eltérés vagy

külföldi
torna/edzőtábor

költség

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 927 512 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 778 400 Ft

Személyszállítási költségek 1 169 088 Ft

Nevezési költségek 250 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 975 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 13 860 000 Ft

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

Összesen 19 460 000 Ft

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

Az utánpótlás csapatunk számára szükséges sportfelszerelések beszerzésére szeretnénk ezen az al jogcímen pályázott összeget
fordítani.

Személyszállítási
költségek

Utánpótlás csapatunk idegenbeli bajnoki mérkőzésekre, tornákra történő személyszállításának költségeit szeretnénk ezen al jogcímen
elszámolni.

Nevezési költségek Hivatásos sportszervezetként a Szövetség felé fizetendő nevezési díjakat illetve az idegenbeli mérkőzések, tornák nevezési díjait
szeretnénk elszámolni ezen al jogcímen.

Rendezési, felkészítési,
képzési költségek

A hazai rendezésű bajnoki fordulók illetve tornák alkalmával felmerülő rendezési költségek részbeni finanszírozását szeretnénk
megoldani ezen aljogcímen pályázott támogatásból.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés
költsége

A versenyeztetéshez szorosan kapcsolódó, általában az idegenbeli mérkőzésekhez kötődően felmerülő szállás és étkezési
költségeket szeretné az egyesület az aljogcímen elszámolni.

A programban résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai

Az utánpótlás csapattal foglalkozó szakember gárda személyi jellegű ráfordításait a támogatásból szeretnénk részben finanszírozni.
Három szakember az, akinek bérét a személyi jellegű ráfordítások jogcímen is tervezzük elszámolni az alábbiak szerint: az UP csapat
vezető edzője a felnőtt csapat mellett, segédedzőként tevékenykedik; az UP csapat sportmunkatársa az SZJ jogcímen is elszámolásba
kerül, mint adminisztrátor; az UP csapat technikai vezetője a felnőtt csapatnál is ellátja a technikai vezetői feladatokat.
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Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Tétel Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összesen Indoklás

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

Megnevezés Indoklás

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

Megnevezés Indoklás

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

Megnevezés Indoklás

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

Megnevezés Indoklás

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

Pozíció Végzettség Hónapok száma Bruttó bér Összesen Indoklás

2021/22 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

17 460 000 Ft 180 000 Ft 360 000 Ft 18 000 000 Ft 2 000 000 Ft 19 820 000 Ft 20 000 000 Ft
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Képzés

2021/22 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

Képzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás
költségei (Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2021/22 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása

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

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

2021/22 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

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

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

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

2021/22 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFPHP01-17103/2021/MKOSZ

2021-04-13 16:02 17 / 30



Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása    Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése   
 Képzés fejlesztése  Üzemeltetés  Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 393 990 Ft 393 990 Ft 196 995 Ft 590 985 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

78 933 Ft 78 933 Ft 39 467 Ft 118 400 Ft

Utánpótlás-nevelés 360 000 Ft 360 000 Ft 180 000 Ft 540 000 Ft

Összesen 832 923 Ft  1 249 385 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során
szükséges adatszolgáltatás, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során
szükséges adatszolgáltatás, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.

Utánpótlás-nevelés Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során
szükséges adatszolgáltatás, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti

sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Sopron, 2021. 04. 13.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Pojbics Szabolcs (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a
Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt – igazolt
módon – nem teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése,
illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI,
a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);

13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik
kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról
haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

17. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás

révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy
erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
amely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy
erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

18. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

19. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao.

tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.

b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.

c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.

d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú
ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.

f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de
legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási
időszakonként 600 millió forintot.

g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás
mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

20. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig;

21. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
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22. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

23. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Sopron, 2021. 04. 13. Pojbics Szabolcs 
ügyvezető 

F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Pojbics Szabolcs, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

☑ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. 
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: 
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet,
vagy 
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz.] 

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs2

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ nincs3

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☐ nincs4

☑ 50 % ☑ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☐ egyéb forrás: ..........

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☐ nincs5

☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra

nem áll hivatásos sportszervezet használatában.

Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja

szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet

részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében

juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is

ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról6

☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre. 
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
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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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.8]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok

alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.

tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló

107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a

fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Sopron, 2021. 04. 13.

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

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

8Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az

érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

9Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

10Lásd a 3. pont szerint!

11Lásd 8. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Pojbics Szabolcs (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.

Sopron, 2021. 04. 13.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.

évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Alulírott Pojbics Szabolcs (név), mint az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9400 Sopron, Lackner K utca 48. adószám: 12851339-

2-08) képviseletére jogosult, a 2021/2022-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában, az

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján, kérem, hogy az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra a

kérelem.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása X

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Üzemeltetés támogatása

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be – ide nem értve a

támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, arról a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával

– tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,

valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Sopron, 2021. 04. 13. Pojbics Szabolcs 
ügyvezető 

F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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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 2021. július 1. - 2022. 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 2021. július 1. és 2022. 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. 

Kijelentem, hogy azon sportszervezet esetében, amely több látvány-csapatsportban működő szervezeti egységgel (szakosztállyal) rendelkezik és más sportágban

hivatásos sportszervezetnek minősül, jelen adatszolgáltatás kiterjed a kosárlabdán kívül jóváhagyott de minimis támogatásnak minősülő összegekre is. 

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)

2018 7 236 548 Ft 23.148,07 EUR P.V.S Mo. Kft 57 065 452 Ft

2019 16 965 183 Ft 51.328,76 EUR P.V.S Mo. Kft 49 138 817 Ft

2020 19 648 735 Ft 53.812,98 EUR P.V.S Mo. Kft., KTT Kft., Next Move Kft., 53 377 267 Ft

43 850 466 Ft 159 581 536 Ft

Kelt: Sopron, 2021. 04. 13. Pojbics Szabolcs 
ügyvezető 

F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

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

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

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

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozásokról nyilatkozat.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Kelt: Sopron, 2021. 04. 13.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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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 19 108 508 Ft 196 995 Ft 393 990 Ft 19 699 492 Ft 19 699 492 Ft 39 201 990 Ft 39 398 985 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 3 828 274 Ft 39 467 Ft 78 933 Ft 3 946 673 Ft 1 691 431 Ft 5 598 638 Ft 5 638 105 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 828 274 Ft 39 467 Ft 78 933 Ft 3 946 673 Ft 1 691 431 Ft 5 598 638 Ft 5 638 105 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

17 460 000 Ft 180 000 Ft 360 000 Ft 18 000 000 Ft 2 000 000 Ft 19 820 000 Ft 20 000 000 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

2 927 500 Ft 29 571 Ft 0 Ft 2 957 071 Ft 0 Ft 2 927 500 Ft 2 957 071 Ft

Képzés 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 43 324 281 Ft 446 032 Ft 832 923 Ft 44 603 236 Ft 23 390 924 Ft 67 548 128 Ft 67 994 160 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (22 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1614265808.pdf (Szerkesztés alatt, 493 Kb, 2021-02-25 16:10:08) 221afdd9a0f420752197e14099f1859d55a8911f264e43a33bc34547c7f02313

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)

fklkft.alairasicimpeldany1_1614265794.pdf (Szerkesztés alatt, 563 Kb, 2021-02-25 16:09:54)
baddd234a9bab1e50a8c7093814be6d255fa8faf1674ee52cafa4849f9f97195

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

deminimisny__1614265857.pdf (Szerkesztés alatt, 602 Kb, 2021-02-25 16:10:57) 221563628b102bb97c59f167d77cd8cd22b1a2a403b5f482f9fb02b5efcda057

Egyéb dokumentumok

munkakorileirasok_pojbicsszabolcs_ugyvezeto_1617700082.pdf (Hiánypótlás, 133 Kb, 2021-04-06 11:08:02)
541ccaa8e850de673bd2c7733d0a266332bdd6ab8fa155cce199f5d64484a9bc

munkakorileirasok_sterbenczlaszlo_szakmaiigazgato_1617700095.pdf (Hiánypótlás, 145 Kb, 2021-04-06 11:08:15)
e040e80b92cc9171728f61ba2d42260286f45c2fc83f1e3a78fc855784744d26

munkakorileirasok_dr.sztancsgyorgy_csapatorvos_1617700113.pdf (Hiánypótlás, 145 Kb, 2021-04-06 11:08:33)
a9ea6551fbd1c6c9debd878511a49d066f50d6f1c69d238914d8a3005e7c7da2

munkakorileirasok_kostasflevarakis_vezetoedzo_1617700144.pdf (Hiánypótlás, 144 Kb, 2021-04-06 11:09:04)
752e146848881998a7bf54d97c271e630709e13fd0797d04bd621235c311eea6

munkakorileirasok_borsmiklosfelnottcsapatmasodedzo_1617700154.pdf (Hiánypótlás, 143 Kb, 2021-04-06 11:09:14)
2af64de224a3e0c8932bf7583f3731fb67fb844565794086033e2dca9d3f2f75

munkakorileirasok_erdosigyula_felnottcsapattechnikaivezeto_1617700171.pdf (Hiánypótlás, 136 Kb, 2021-04-06 11:09:31)
59c451ab29429d35030e348f8b30de5d074e2d02af2b0c5fb85bfda40e37e1fd

munkakorileirasok_stoicsjudit_adminisztrator_1617700184.pdf (Hiánypótlás, 163 Kb, 2021-04-06 11:09:44)
5ecb28a892f0e4b33dadc2dbc4d237f2d545985126653160f07cb53246774f05

munkakorileirasok_petoedina_eronletiedzo_1617700229.pdf (Hiánypótlás, 142 Kb, 2021-04-06 11:10:29)
c3f429ffdfd7d5bedcf67a74d6ff115d06a0518f88029a6d01ae4d350bef9575

munkakorileirasok_falkrichard_gyuro_1617700301.pdf (Hiánypótlás, 179 Kb, 2021-04-06 11:11:41)
075d43e2aa4e897b0d4852d2de1a2395f08d8afcb93db2c321f041e72c7734e0

fklkft.nyilatkozataketjogcimenelszamoltszakemberekrol_1614353202.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2021-02-26 16:26:42)
c979907d8e93e4ba127dca481bf83e308562dcf53a55dc9a13f2dfed0cd29c2c

fklkft.ketjogcimenelszamoltszakemberekreszletezese_1614353214.pdf (Szerkesztés alatt, 170 Kb, 2021-02-26 16:26:54)
a28d0dd3bd17efff20255cfd8c9c3481c73ead761b3033e1727378ff058f3388

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozásokról nyilatkozat.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat1_1614270245.pdf (Szerkesztés alatt, 695 Kb, 2021-02-25 17:24:05) aa04775dc8ae0a55144bbf5899bac2e9a5d0c93a87a8664f4944289ffd8a8792

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

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1614265820.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-25 16:10:20) fdcb8b0ae4087eb8ee0bc1ac20c902af458fdc432c7ca968fe5bad45ccc0f5ba

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

fklkft.cegkivonat2021_02_18_1614265779.pdf (Szerkesztés alatt, 557 Kb, 2021-02-25 16:09:39)
abbad82b16cdddbab70e56a335ebcbd69b6004cb35c09738d475f33637951917

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazg.dijbankszamlakivonat_1617708071.pdf (Hiánypótlás, 453 Kb, 2021-04-06 13:21:11)
cf19adf48698c4ad5d9ed03f1bb51af2cc07ccf2d560a9aff70cca6e571bc5cd

igazgatasidij_1614269855.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2021-02-25 17:17:35) e40ca433ae17b6fc786752fd9d7872ae98a6b3a6cf1a3c340f3f700be2bc0fb2

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

fklkft.adoigazolas2021_02_19_1614353174.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2021-02-26 16:26:14)
b86c1816286593af08e1f788c17261d42348a0d67311371a4a16c47f4f01bcaa

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1614265839.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-25 16:10:39) eed1cfe569cefe77de37ccd03c6e7bebe3dd51dac1000d664a541f97c33c3628

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

onresznyilatkozat_1614332045.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-26 10:34:05) efe610059c67071ae477272cf72b2abbc3fbe41ea6e20b63bef0c725d7531388
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