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A kéíelmezó adatai

A kéreImező szeívezel teljes n€Ve

MITEKA M|SKOLC| TEHETSÉGES KOSARASOKÉHT ÉS RÓPLABDÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

A kére'mezó 3z6fuezel rövkiíiett neve

M|TEM ALAPÍTVÁNY

A szakszÖvelséo Vagy a lVaqyal Egyelemi-Fói§kolai

Spo(szóvel§ég veísenyíendszeíébenrészt VeVó vagy arra indulá§|jo§ol sze|zetl,
vagy a Magyaí Diákspod SzÖVetség állalszefuezell veísenyeken lészl vevó (vagy indLJlá§ijogol szeIzel0 sportszeruerél jogállá§a:
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Lét$íkncny n6v€

hászna}al
(órr)

Mi§kolc

Miskolc Városi spo.|c§arnok

MegyeiJogú Misl@lc

Váíos

}írúcndnl
c*|l3

3

Felk és

6

Felk. és

t(LlK Miskolci

4.5

Folk, és

Váíosi

veí§§nyeáétés

szabadidóközpont

Önkormányzata
Miskolc

Miskolc, Fóld6s Ferenc Gimnáziw

MegyeiJogú KL|K

Város

önkormányzata
tt4iskolc Megyei Joqú

Miskolc, zrinyi llona Glmn&ium

Miskolci
Kózpont

Vers€ny€zlelés

íank€rú!€ii

Ónkoímányzala

íankeíúletiKözpont

Miskolc, Berzeviczy Gergely Szakgimnázium

Emberi Eróíorrások
Minisztériuma

Miskolci szakkópzési

7,5

Felkészülé§

Miskolc, szemere 8enálan sékqimná?,um es szakközépiskolá

Miskolc Megyei Jogú

Miskolci szakképzé§i

7,5

Felkésrülés

Miskolc, And.ássy GyUIa szakqimnláz'um és szakkózépi§kola

Miskolc Megyei Jogú

Mjskolci Szakképzé§i

Misholc, Diosgyóíl Reíolí,lálus Álalános lskola

Tiszáninnéni
Helormálus
Egyh&k€rúlet

Tiszáninneni
Reíormálu§

9

Ózd Váíos

kllk kazincbarcikai
TankeíúletiKózpont

15

Egíi Főegyhaz megye.
kalolikus

E9ri

1,5

Felk. é§

Mezőcsáti
Beiormálus

Mezócsáij

12

Felkészúlés

Ózd, Vasvár úti Álahno§ lskola

Ózd, széchényi lstván r€tolikus

Váíos ónkománrzata
Válos ónkoímány?ata

Mez6csál, dr, Enyedy Andor Beíoímátus Altalános l§kola

FeIkészüles

centrum

Egyházkerülot

Önkoímányzatá
KózqazdaMgi szakkózépiskola

c€ntíUíl

véassnyeztetés

Fóegyházmegye,
katolikus

Belormátu§

Egyhiázközség

Egyházkózség

M626csát, E§le§sy BéniÁtelános lskola és Alapíokú Művé§zeli lskola

M€zőcsát Város
Ónkormányzata

KL|K Mozókövesdi
TankeíúletiKózpont

9

sá.ospatak, Áípád vezól Gjmnazium

sáíospatak Váíosi
Önkományzat

KLIK sáospaiaki
Tankorúleli Közponl

6

Sáíospatak, ll, Rákóczi Feíenc Átalános lskola

sá.ospeiák Váíosi

KL|K sáío§palaki
Tankeíületi Központ

3

Felkészülés

Önkormányzat

siáíospalak, vay M;klos Reloímátus szakképző l§kola

Tiszáninneni

Tiszáni§neni

3

Felkészúlós

KL|K sárosPataK
Tankedleti Kózponi

6

Felk, és

KLlK sárospataki
Tánleíülelj íózponl

1.5

Folkés?ülés

Nyíregyházi

3

Felkészúlés

R€íormátU§
Egyházkerület

Egyházkelület

sátoraliaúihelv, városi spoítcsamok

sátoraliaújhely Válosi

sáloralja,lihe!, r€zinczy

Férénc MagyarAngol Két Tanítási Nyolvú,
njyelvoldató Nómet Nem2etiségi ÁJtá'ános lskolá ás AJaprokú Művészaii
lskola

sálólaliáújhsly

sáioíaljaúihely, Arpád-házi s:ont Pioska szakközépiskola és

Nyiíegyh&i

Önkoímánrzat

szakgimnáium

vro§i

Egyházmegye,

Egyházmegye,

Sáioraüaújhely Váro§i
Önkormányzat

oíszágos szlovák

3

Felkészülé§

Tiszaújváros Váro§i
Önkormányzat

xLlK Mezókövesdi
Tankeíületi Közponl

7,5

F6lk, és

Tiszaúiváíos városi
Önkományzat

KLIK, MezőkóV€Mj
Tankerületi Közponl

4.5

Felkész!Iés

Górögkatolikus

sálolaljaújhely, Magyar-Szlovák Kél Taoilá§i Nyelvű Nemzenség| Általános

Tiszaú]város, Eöwös

ÖnkoímánFál

Józseí Gimnáium, gakképzó lskola

Tiszaújváíos, ÁlAMl Hunyadi MátyásÁhaláno§

lskola

Tis.aúJváíos, széchenyi lsiván ÁtaEnos lskola

Tiszaújváros Váíosi

Tiszaúivá.os, l(azinczy F9íenc Heío.fiáUs Áttalános l§kola

Tiszaújválo§ Váíosi

Édelény.szen1 Miklós G6tö9lato]iku6

Encs, Városi sponcsarnok
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Áftalános lskola

Önkoímánrzat

Önkormányzat

E9yhámagye.
Gólt€katolikus
Encs Város
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Felkészülés

KLIK, sz€íencsi
Tankerületj íózpont
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Heíormátus
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Encs, ZrÍnyi llona Áflabnos lskola és Alapíokr

M0vés2elilskola

Encs, szenl Lászii Kalolikls Álalános l§kola é§ A'apíokl Múvészeti

lskola

Encs Váío§
Önkoímányzata

szer9ncsj
Kozponl

Egíi Főeqyhlimeqye,

Elri

y\alolikus

Tankerüleli

Fóeqyhlim€gy€,

6

FelkészüIés

3

Felkészüíés

Kalolik!s
Akérelmező szervez€l
A iogelód

megalakulásánakidóponlia:

megkezdé§élek időpon|ja

A levék€nysógének
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vagyoni hélyzel. igenyel| támogalás összevont b€mutatágá

Ha valaine|y értékü163, kériük írion bé Gá(.
2or 8

201-I

önkoímánrzati támogatás

0

MFl

0 MFt

0 MFt

Alami támogalá§

0

MFl

0 MFl

0 MFt

saiát beYétel (pl,: tagdíjl iegybeYétel)

10

MFt

10

MFl

,l37 MFt

160

Égyébtámogatá§

16 MFt

14

ös*csen

163 MFt

18-1

Kiádás

Működósi

MFl

130

MFl

75 MFt

83

köliséqek (rezsí)

MFl

14a

MFl

68 MFl
2 MFt

Anyagköllség

37 MFt

43

MFt

31 MF!

lgénybe Ven §zolgáhatá§

50 MFl

50 MFt

43 MFt

Egyéb, máshová ném sorolható kiadások

0

o33zó3an

163

6

MFt

irFt

2018

2 MFt

MFl

MFt

8 l\rFt

m17

2ot6

személyi (bér és béliéllegú+ iárulékai)

10 MFt

MFi

184

MFl

148 MFl

E9yéb táiékoztató ielleEú adalok

á)l6

Kiadá§
UtánpÓliásla
Működási

iordított Összeg

kóltségek {Iez§i)
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ilgly jogcimekre adia be a kérelm€t?
Kéfiük a "Besdás" oszlopban ielólie b€, hogy ínely iogcímekíe adja be

kérdííű.

Jó!oí|tr
személyi jellegű rálordítások

a

1

Tá€yi

a

17 129 9o9

Tárgyi eszkóz beíuh&ás, lelújitás

n

0Fl

0Ft

Táfgyi eszkóz be.uházás. íelújítás

!

0Fl

0Fl

Utanpódás-névelés teladatainak lámogata

a

123 42o 7a7 ?1

2 400 000

Allalános képzés

tr

0Ft

0Ft

szakképzés

D

0Fl

0Ft

D

0Ft

0Ft

Előf

eszkóz b€íuházá§, fe|ú]ítás
inanszírozotl (nem inqatlan)

Bóínanszírozott (ingatían}

Kózíemúkodóidíj

201a:1-27

16,.29

025 126 Fl

Fl

0Ft
&Uttó (nem alanya az ÁFÁ-nak)

300 000 Fl

Ft

Bnrttó (nem alanya az ÁFA-nak)

BíUt|ó {nem alanya az ÁFA_nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

a
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lsmer|esse a kéíelmezó szervez6t 2018/1g_es támogaiá§i

idó§zaka Vonátkozó sportfeilesztési plográmjál ez alábbi bontásban

I

működtetó oezda§ági lársaság löVóbeni helyzelének irYilása érdekében indftonIlk ela 2o1z13-a§ szezonban a2 utánpótláo bazigt
kiépíló, leíemtó tovamalunkat. Ennek événlóbb száz, a megye kasebb városaban éló leány gyemek számá.a kírálunk l€hetőéget, hogy a spoílot, mint
egészs€ge§ élelmodoi válasava, ióbbs€gében edzólpedagógus végzellségűoKatók kózlemúködésével etsaiátit§ák a ko§áí|abdáá§ alapiaii. A 201z13-as évadban
8 c§apalunk szeíepeh az MKosz alta] szeffezett bajnokságokban (u12: 1 csapat, U11:7 c6apal), a 2013/14-es évadban 15 (U13: 1 csapal, U12: 6 csapai, tJl í: 8
csapal), a 2014/15_ós évadban 25 (Ul9; 1, lJl7j 2, lJ15:2, U13: 5, U12: 8, U11: 7), a 20,|5/16"0§ évadban 24 {U19: 1, U17:2, U15: 4. Ul3i 4, Uí2| 6, U11: 7), a
2016/17-es évadban 24 (tl19: ], Lll7: ], lJl5i 5. l,,'] 3:4, lJ]2.5, U11; 8), a 2o17l18-a§ évadban pedig 3? csapai (U18: 4. Ul6:4, Ul2i 8, U11:6, palántai 10), A
201 4/1 5_ós évadtól nem caak a mogye§zékhelyen túli nagyváíosokban műkódtelünk caapalókat, hanem Miskolcon is, a 201 7/1 8-a§ óvadban pedig háíom Mi§kolcon
múktdó korosztá' (U14, U16, Ul8) akadémlai keíetek küzölt, másik sporlszeíVezelben veBenyzett, A mostani évadban 36 csapat versenyeztetését iervezzük,
A dósgyóri nói kósárlabdacsapatot

lngaden b€ruhárás

e§eÉíannat hdokoft9Ég& cáF

Jelen proglam k€rotóben

"§

srakmal b]iahm és m€§YabaüÉsánat

ütslr€zé9e

nem klvánunk ingatlan beíUháást végíehaitani-

A projekt idötartama, ill, a proiekl-tevékenységek ütemterve
A spo.tlejlesaési píogíam idfianama a 2o18lllg.es évadíaszól, meovalósílasát l€kjntve az előzó évre építstl program újabb rósze, LÓnyegieleme a Íejleszlési
alközpontok, bázisok, sejtek |ovábbi fejlesáése, alletve a teíületi íacaonalizálás. A iárási székhélyek hkónépes§égúk, illetvé a járások lakánépe§§égé
sorolluk. l. katogólia, 1 5 000 íő leletii lakónépe§ségú jáíási kózpontok: Miskolc, ozd, Kazincbaícika.
liqyelemb€vélelévgl a iárá§i székhelyek€t három kal€góriába
M;zóköve§d, Tiszaúiváros, sátoíaljaújhéty, ll. kal6góíia, 5 000 és 1 5 ooo fő kózótli lakónépe$ségú járási kózpontok §álospatal! Edelény, szerencs, Pulnok, Encs,
M6z6caát. szikszó, lil. katsoólia, 5 0oo 16 a]atli
iáíási közponlok: cigánd, Gdnc, Tokaj, fu l. ka|egórlába tarlozó telepúlésoken .€glonális alkózpontok
települések közúl ánek alközponti €gyüttmúkódó, elókészitó sze.ep€ lgfiél. mÍ9 lovábbi k6ttó ,,szjg€t" €lókészítő
műkódtelése l€het a él, A ll. kalegór|átta lartozó'akónépei§égú
leh€i, e§eteg a rosáílabda palánta píogíam karelében- A lll. l.ategóriába taítozó télepüléseken a lakónépesséo cseély száma miatt ko§árlabda sejlek műkódtetése
iöhet gzóba. A píojekt gazdaságitag - az elszámolási idószakokhoz igazodva - négy negyedéviB van íelosáva,

sporib!$rlésl píogram szákzövet§ógl g!íatégÉhozvab vigronyán.k íÉszkúgzós9,vslaminl a koÉbban boadott §Poítígilesá&l
program és . igbn sportb gsaési progEm közti k pcaolrl bernutalá.. (alneírnylbon van}
A

spo.tszeNez€túnk a |eány kosádabda bázis képítésénekk6zd6t6kor 1 6 helyszínéni1 4 iáíási §zékheIyen és 2 iovábbi Miskolchoz közeli lgl€pÜtésen) kíVánla
programjál megvalósílani (€kkor még nem iehetett ponlosan fudnj, hogy összesen hány iarási.kózpont lesz a megüében}. Azonban ezl a progíamol- a
'l0 kÖzpontban
szúkségesanyaqifoírások íészloqes hiánya miatt _ csökk€ntenúnk kellell igy a 20] z2013-as evadban áz volt a Ól, hogy legalább
'inanszilozásához
elindulion a képzés, és, hogy á plogÉmba 2oo-300 gyerékét vonjlk be. Ekko. az alábbi hélyszín6k6n alakitottunk kibázisokal: ozd, Mezókövssd, szeíencs, szikszÓ,
cigánd, §átolaliaúihely, sárospatak. íiszaúiváro§, Mezócsát, A 2013/1+es évadban az inaa$luKurális íellételek kialakÍására Íordúotluk a íó hangsÚ|yt, illelve
tobolásla, a legíiatalabb ko.o§aáy b€Vonásriía, A 2o15/l€ros éVad el€jén közös edzótábor szeíveztonk csapataink számára, a miskolcl sporlolók sámáía, ézzel
inteqlálódásukal, A 2o17l1a-as évadban akadémiai címBl kaptunk a2 MKosz-tól, ioy magasabb szinlre gínslvé dolgozhatunk a
6lósegív6 a sportszerv€z€tbé
minóségi képzé§ lerül€tén,

Á spoitbibszt&l pro$am |ehBtaóges hirsodalmi és gardasági h.tásal (küíönö8
veendó kockázatok meg|ek Éso
e!ónyök és a
'igyelcmbo

l.klntgtlsl azok idóboní r§altsáüí,diá§ár.},

a

váít

sportoló, óbb száz gyermek bevonásáva] aZ o.szágos ko§áriabda utanpóiás egyik legnagyobb bázisát alakítotluk ki B.-Á"-z. megyében, a lóbb mint
sporlolásla való hJzditá§ával alapitványunk is hozzájáíul az egészsÓg€s ál€lmód szélesebb láísadahi
elleliesztéséhez. Nem elhanyagolható szehpont spoíl§zéruezetúnknek a helyi kózósség összebnásában kohézjó§ eíót betöltó széíepe sem, Az állalunk
mogvatósíláni kivánt sportlejlesztési píogíam tálsadalmi és gazda§ági helásail éídemes a közveilen és kö2ve|ett hatások sz§íinl is külön válasáani, A támogaás
kózvellen !ársadatmi hatásá, hogy a nálunk tevékenykédó szak€mbgr gárda munkavallalá§a ideión kis?ámítható alapokal kap, anyagi elismeíésÜk. és ezzel egyÜn
életkörúlményeik javulnak Gazdasági halásokat tekintve a munkavaszonyos és megbízási jogviszonyos szeEÓdés€kre Váló álállással az állami adóbevélelek is
émolkednék, hi§zen mé9 a2 EKHo §zolinli juttátások esetéb€n is, a ne ó jlttatason íelút kb. 40% edÓ- Ós járulékbefizelés kol€tkazik. A kÖzvelett haiások máí
§zélesebb táísádalmi rét€g61 óíinth€lnek, hiszén €gy anyagilag megerósödó elapíNány §okkal jobb Íehéleiokkel loly,lalhatja lejlesztési píogíamjah.
Az alapiiványnál

400 íós §poílolói látszámmal. Az Utanpótáskoíú gy€rmekek

2Q18 11-27 16:29

7

/28

bei

SFP- 1 1126l2019lMKosZ

szeínélyi jel|egú ráíoídilások

Tátro§aiattPoí.lú
llra§ntYa;e'3á

vágtgtr§ó
§
Középíokú

Adótág
i!ódra
Álteláfio§

Biv}
írrt}t},

l$í,

80

12

130 o00

80

12

í30 0o0 Fl

hó

H.vl b{üaó bór ó§ €gyáb

lufirti9ot (Fültó}
Fl

tlunláltatói
{Ft]hó)

iárulókok

40 0o0 F!

2 040 00o Ft

Fi

2 04D og0 Fl

40 0oo

tulaidonában léVő,9ló feleiti olésszámnal rendelkezó gépiálmú Vezetéséhez, a iogszabályban
szakember roglalkoáa|ása szúkséges,

A spo.|szeruezel

rend€lkézó

Évádraiutóráíordítá§
ö35.esén (Ft}

elóirt vegzetlseggel

20í8/19 éYad - Tervezett ai§szes szertáyi költseg alakulá§a
Közvetlen 1ámogatás

Ell, srgív- ti2.
10 251
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F|

dii Kó,
0 Fl

T.li.s támog.tfu (Fl}
1

025 126

Fl

Önnó.u (Ft)
1

025 126 Fl

B§átírolandó öasreg
2 040 000

Fl

Telies náíordítás (Fl)
2 050 251

Fl
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Tár9yi eszköz beruházásokíelúiitások

Kat§góaa

Táígyieszkö:
béruhá2á§]t€lújítás

számviteli löívény

Ménóy'ségi Mennyisd

€§yseg

c

]2 00ü o00 Fl

BUSZ 8+1 szemé{yes

24 000 00o Ft

2o1gl9 évad . Tárgyi beíúházások lés2létesindoklása

Busz 8+] személyes

KÖzvetlen
]6 658 610

lámogalás

Fi

2018-11-27 16:29

Ell. szsrv. liz,
17] 299

Fl

díj

Kó.reműkódói
300 000

Ft

díi

Te|ies lámogálás
17 ]29 909

Fl

(Fi)

Öníe§z

{Fl}

7 341 390

Fl

Elszamolgndo
24 300 oo0

Fl

o§sreg

Télies ráíorditás (F0
24 471 2g9 Fl
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Tárgyi eszköz beruh&ások/te|úiítások

FoNTos! Félnív|ux a spoílszeívezetex ílgyeln*t, hogy eménnylben a sportíéllesdé9i píogramiuk ré§uél tépeziégílésiengedély töleles tárgyi
á kepcsolálot a ifagyaí Kosáííaöaláók oí§záoos §övet§égév6l, mivel 32 eddio
é§zkóz öeruháás, íélliiítá§,abban a2 é§eaöen élózete§en vegyék
'el
nieg§zokotl eliárástól elléóén lE§z lehotó§ég a prográm beküldésére!

-

Elózó sFP loiytalása?

idóponlia (ev,

U.
,.

É.
k.

íeiv€zett baruházásl

éíér(fl)

0Ft

lsmeíesse óvk én az elóző ingatlaníéibsné§ Ényeges lartaltt'i elemeia
Lélezk-e harmadikszemély állal bizlosíthaló hasonló inllastruktúíaa voozáskóízetben?
Az egyes beíuházási píojektek Valame]ylkének érlél€ a 10 milló Ft-ot meqhaládja?
Nem

Elóí,

0Ft

0Ft

Ulóí,

0Ft

0Ft

2018-11-27 16:29

0Fl
0Fi

oFt
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ulánpóflás-neveésben észwevó iátékosok
D

csak az

MKosz

Kolosztaíy

B33_es

báiíokágba ngv€z0nk

v€r§enyéltgédéllyél réndelk4rók száma 2017,2o18

Elóró

szeron

Elózó

Ui4

57

59

U16

16

17

U180o

sz€zon

aainókss§ legmagá§ább s2inije
(ielénle§l sre2on 201E]20] §)

Jélénlé.,i

605

,!n
10

1

u2D0ooo
!23

0

U25

0

0

Összesen

345

35

2018-11-27 16:29

Nincs
Nincs
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26/201

Utánpóllá§-nevelé§

ráío,dílásai

] rBnYiró
egy5é9 s
1000 1 0o0 Fl
db
la§nnyi§éol

TápláIék kjegószílő

Táplálék kiegá§zíló

Teira2t§ béruhárósi,
í.lúiitfuíértek (Ft)

Eqyróg!É.

l

0o0 000 Ft

A soíloIók telje§ítményének leilesztéséhez sz0k§éges,

Táplálék kiegészíió

Ös§rssen {Fi)
lomaledzólábor

iöl!9ó9

16 000 000

Gyógyszeíek, diagóosákai

1 000 00o Ft

eszközök

Fl

D

Személyszállításj kólts€gek

10 000 000

Nevezési költ§égek

50o 000 Fl

Rend.zest. Ielkeszllesi, k6p7ési kotls99€k

3 5o0 000

Verseny- és ]álékenqgdélyek kiállíta6á3ak köhsé§ei

500 000

spoqletesllmeny spo.pátyá beíleli dlia

10 000 o00

Felkészítéssel,edzótáboíozlaással és vorsenyeztetéssel közvéienül összelúggó szállás é§ étk€zés köhsege

18 000 000 Ft

]

74 000 0o0 Ft

n

A progíamban lószlvevó sportszakemberek

l

Ft

Sporleszköz, sportlelszerelés besze.zése

§z€mélyi iellegú íáíordílásai

Logisztikai köhségek (csak bérlel)- kivéve szeméIygépkoc§i és motolkelékpár

oFt

összesen

131}

zolsils

""ad

-

után9álá$nev€lds

ráíorditás iogcím ali)gcimei

j_]

al
Fl

Fl
Fl

5oo mo Ft

- részleles in.|,ok|a3a

l

Aliogcím í€gn6v€ze3e
éVadía épülő spoítíglszelelés beszerzási progíamiát az Ú'évadbgn is Íolylalni kÍVánia,
vásárolnl,
további §portlelszereléséket és sport€szkózóket

spoíteszköz, sportíeIszeíelés

sportszeryezstünk a 2o17l18,€s

személFzállítási költségek

sporisze.Vsretünknek a m17118-as évadban az ezen a tefúleten várhatj kiadásaibol kindúló Ósszeg. Ebben
Kosárlabda palánta píogíam íolylatásáVal járó UtáZási aqények kelégílése-

Nevezési kóltségek

sporlszerv€zetúnknek a 20] 7/18-as éVadban ez szen a területgn váíhaló kiadásaiból kjindüIó óssreg,

Bendezési, lelkészílési,képrési

Spori§zeNezelünknek a 2017/18-as évadban az ezen a i€rülei€n

Vgíseny- é§ játékengedély9k

sportszBívezetünknek a 2 o1711&-as évadban az ezen a terúlétonvá.ha|ó khdásaiból kínduló ö§szeg,

spoíllélosílmény,spoílpálya

Sportsz€rvezstúnknék

szeretnénk §porlolóinknak

szerePla

váíható kiadásajból kinduló összeg.

költségek

kiállilásának

köhségei

béllélidüa

gdzóláboroztatással és
ver§enyezletéss€| kózveüenül
ósszefúggő szálIás és étkezés

a 2017l18-es évadban az ozén a lerűleien Várható kiadásaiból kjindulÓ Összeg. Ebben sze.epelaz is,
ín űködési terúlelén, Boísod_Abaúi_zemp1én megyé iálási kózpontjáiban további új helyszíneken
sz;rebénk kezdó c§oponokat andítani, és ezzelegyütl számukía aZ iniraslíukluráli§ íéltéleleket biztosiiani (toínatemékét.
csaírokolal bél€lni),

h;gy spoítszervezelünk

sport§zewezetünknek a 2017/18_as éVadban az ezen a terúleten várhaló kiadásaiból kjinduló Összeg- Ebb€n szerepele€y
edzótaboíozáson való íészvétolebainoki idény kezdete elótti. fgíkészüIésiidőszakban, valamint a bajnoki mérkŐ2ések,
tornák solán az étk€zés, illeNe szállás bizlositása a spoílobk számára-

köllsége

A programban rászlvevó
sporl§zakembeíek §zemélyi
iellegú ráfoídilásai

2o1a-11-27 16|?9

spoítszervezgtünknek a 2017l] 8-as évadban az ezen a teíúlei€n vá.haló kiadásaiból kiinduló össz€g,
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Mennyl§é9i égy§éq

20í8/19 évad -

Köare{en

Teívcát utánpórlás-nevelés

táno§elá§ Él. Bt

119 786 579

Ft

2018-11-27 1629

,t

rv.

'E-

234 208 Ft

dí|

rároídilás iogcam költsóg€
Közr€múíödól
2 400 00o

Ft

dil

alrkulása

Teli6. áBÉ§aiá§ (Ft)
123 42o 7a'1 FI

Öné6z (Ft)
13713 421

Ft

Étsánúlandó ör!l!g
135 900 000

Ft

Tell€ rátodílá§
137 ]34 208

(Fr)

Fl
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P
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Általáno§ Kóprós

Át.lános
köP:eB

oktliók oad.lók váá.tó
váóató
ulaaill á.
nÉgnévdé§caz!í*lyi §á|llí. kök €.l
(Ft)
köHsógsl (Ft)

Egyéb ABEítkáció Tanác§.dói
(Fu
utuá"I;"
,zol!á|ialó6o&
(F0 kólr.égek
(F0
'Ő,!6
(Fl)

KéP2é§ben rs32trl6vóft

rró
"órt tirtBégéi
§rdlá§

Képré§bén ö$ze3€n
nÁaztvevó&

szDnslyBs

kölls€Él
(Fü

ÖíÉ9z(Fl)
0Ft

2018-11-27 16:29
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szakképzés

szaképzós

okt3tók

megnevezés€ váíhetó

§zemélyi

oktatók váúató Kópzésb€n
utá:áí

€sztvev6!

kóllsegei{Fll""állá"k;j;"ég",
"::,["Ji"li:§:li,:,,
(Ft)

Egyób Amorlizáció

Tanácsadói
(Ft)
J;Í;;rol']|i*
*.;ii

Képzé§ben

költséqei
{Ft)

Közv€llentáfi6gá1ásEll.s.eN,Íiz-ctiiKozremukö.ididij.".,"",,*on","...,,ffi
i]

fi

2018-11-27 16:2g

a]a,

a.!

lFl

]F|

i];l
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Velsenyezletés

a bajnok§ágban

0Fi

való íészvételdí]a, valamint a Ver6ény, mélk6zésnevezé§ dija

a velsenyeztelés§el _ idgértve bííók, iátékv€z6tók,

szóvelsé§i ellenőrök, verssny'elügyelók kűdésévelésrendelk€zésre

állásáVal-

0Fl

kápcsolalos kollsegek

0Ft

lagságidiJ

0Fl

á pályaailelesllés díia
a veísenyengedélyek, játékengedélyek

az €a,Zolástol,

0Ft

KáIlíláúnák díia

áligazolásból a szöve€ég

0Fl

Íelé

0Fi

összesen

lndoklás

&őrvéüén

tánog§l33

oFl

2018-11-27 16,.29

EíL rzerv, fl..

oFl

dí

Köríeírnitödól dil

íelles lámogalfu (Fl)

önré32 (Fl)

0Fl

0Ft

0F!

oFi
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gzámo| köz.emúködói

iúgly logcímek€

láíordílás E| Táígyi é§2kóz

E

szémélyij€ll€gű

E

veí§cnyeztotés í€jle§Zlése

D Táígyi eszkóz utófinanszirozolt b€luházás

Kapcsolodó

költgégel?

jogcím

(nam in9allan)

UtinPónás,nev€les

Kdzrcrnúködó diiazasa
300 00Q

(Fl)

Maximum közrem, díj
343 2o7 Ft

]-1

Utánpóíás,nevelés

2 ?too 0o0

Fl

ósszesen

2 700 000

rt

Tárgyi előfi nanszílozott
(n€m ingatlan)

A

Utánpódás_nevelés

A §poítágtejlesztési

2D18-11-27 16:29

beruházás D Tárgyi é§zköz (ingetán) elólingn§2íro:otl beíuházá§
íéjle§ztése! Álalános képzés iejlesáé§e ! szakkéPzés íqbszlésé

(n6m in§aían) elólinanszirozott

E

2 469 681

171 299

Fl

Ft

] 234 208 Ft

471 299 Ft

3 634 208 Ft

4 105 507 Ft

sponáoíeibsaósi plogíam ekészílése,nyiiánlartása, otszámolásá. gondozása,

pí€íam glkészítése, nyifuántartása, elszámolá§a, gondozása,
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tlyilatlozat

1

Tisztelt Jóváhágyást Végző szeNézet|

A láí§a§ági adóíól és az osaabkadólól szóló 1996, évi Lx7üi.iórvény 2zC. §. illelv€ a látvány-csapaBporl lámolalásiil bizlo§'tó lámogalási igazolás
kiállitáéról, lélha§ználá§áról,

a támogalá§

el§zámolá§ánák

§ í1) bskezdés€, továbbá az áItalános kö?igazoatási

é§ eílénór2é§énék,valemini vl$zaíizetésénékszabályejő §2óló 1o71201!. (Vl. 30) Korm, rendolel 4.

.endtailásÉl szóló 2o16. évicL, tórvény

{a

lovábbialóan: Ákr,i 35, §

(1) békezdé§€

alapján kéí€m, hogy a

íenti §polt{ejleszlési píogramol jóváhagyni szíVeskedi€nek,

Keli: Miskolc, 2018, 11, 27.

201a-11-27 16:29
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Nyllalkozrt 2
Auliíott szabó Tamás (hivalalos kópvisaló n€ve), mint a Kéíelmezó kópvlselóje,
]

,

2,

3

4,

5,
6,
7,

8,
9,
1o,

]1.
12,
13.
14.
15,
16.
17,

kitel€nlem,

hogy a kéíelemb€n íogla|t adatok, inlormácók és dokuínenlumok telB§ köíú€k. Valosak és hiiele§ek;
hogy a Éváhágyá§t Végzó szeNezet a sporlíell€§zlé§l p.ogíám 6lbííá!ása érdekébéoa Kérélmézijlól lovát)b adalokel kérhel;

ii]domásul Vesz€m.

hogy a Éváhagyásl Végzó szervezel a kéíelem beéíkezésé!ólszámílotl 120 napon belúl hoz dönlésl, A 107/201l. (vl 30,) Korm.
léndeléfi9enmeghalárczon §portle'le§aé§ píograln módo§ilásála, illevé méohoss2abbilásáía .lányuió kéíelem€lbííálásále nyúve álló úgyinlezési
halárdó 60 nap, Tudomásul vesz€m. hogy e Sporlszervezetst ez Ák 43 § (3) bekezdés d) ponlia. valamlnl a 80, § (2) c) ponla alap]án nem alleli meg a
kérelmezetl iog gyakorlá$, ha á §zak§2övelség á fenli haláljdőb€n
nem hoz dónlé§l
ludomásul v6sz€m,

kijelenlem. hogy a Kólolmezónek az államháziártás bármely akendszerével szemben esedékessé váh, és meg nem Íizeten kózlanozása nincs, vagy
az illetók€s hatóság íizetési kónnyitést (részlelliz€tés, íizetésihalasáás) Bngadélyezett]
kiielenlem, hogy a Kólo|mezó aZ államhááartás akendsz€lgiból
vo§atkozó szorzódósokbgn vállall kótelezetiségeil telpsÍletlei

]Uttátotl ós már l9zárl támoga|ásokkal

a

a

megíeleló módon olszámoll, á támogalásoka

s?eív€z€l á sponsze&e2á koíábbi úmooatási idószaka
ludomásul voslem. hogy ngm hagyhetó ióvá e §portféjlés2tési píoglam. ha a, €ll€nóízó
vonalkozó lezá láNány_csapalspo( lámogalás elszámoIásával ósszeíúggésben visszaíizelési köielezeitségét állapílotl mcg, és á Kélélmczó azl igazolt módon - nom l€lj€§ílstioi
tudomásul veszem, hogy a spoílíejl€sztési program továhagyását kóvetóen nem állíthaló ki a Tao- lV- 22lc, §, ill€tve 24lA. § sz€íinlj igázolás, ha a
sportszeruezel a koíábbi lámogalási idószakra Vonatkozó lezáíl lálvány-csapatsporl lámooalás elszámolásáVal összeíúggé§ben az ellenórz6 szervezél
állal m€qhátározolt v§szalizelé$ kötol6z€ltségének - ]garoh módon - nem lell eleget;
kiielentem. hogy a Kéíelmezó végelszámolási eliálás alatl n6m áll, 6ll6ne csód-, íelszámoá§-, illelve egyáb. a megszúntelésél€ ilányuló, iogszabályban
meghaláíozotl eljálás nincs folyamalban, és vállalom, hoqy haladéklalanul bejelenlem, amennyiben a támogalás dőtarlama alaí ilyen eljáíás andul;
hozzáiárulok ahhoz. hogy a Kéleh€zó adószámát a pváhagyásl vég!6 §zervézél es a Magyal AllamlLncslaí lelhas?nál]a a lejáíl közlaílozások
telje§ítése, ill€t6lsg az adósság bekóvetkezése lónyénekés óssuggének megismelé§éhez]
hozzájárulok ahhoz, hogy á Magyal Államlllncslal állal múködtelell mon oling rendszeíben nyjlvánlartott iqónylól adalaimhoz a jogszabályban
megha|áíozoll jogo§u[ai. yalaíni az Allaml számvevösz€k,
a holmanyzan Ellenórzési Hivalal, a Nemzelgazdasági Mlnisztórium ás a csgkély összegú
támooalá§ok nyilvánlaílásában érinlen szervek hozzátéíjeneki
klielenlem, ho€y a Kérelmezó meglelela íendeze|t munkáúgyi kapc§olalolnak ez államháaadásíól szóló 201 1. év cxcv. lórvénybén m€gíogalmazotl
kóvglelménysinek, és a szsw€zgt - €nnekigazolása céljából szik§éges , adalail rend€lkezésíe bocsátom;
ludomá§Lrl Ve§2em, hogy a kéíelem adatai nyilvánosúgía hozhatók (a Kélelmezó neve, a támogatás típusa, célja, valami a lámogalás ö§szege az
EMMl, á ióVáhagyá§l végzó szerv€zel, és az ellenóízó szeryezet honlápján kózzéléleke kéíúlhe0i
hozzájárulok a Kéíelm€zó adalainák a jóváhagyó szervezel, lovábbá az ellÉn&ző sze1ezel áltdli kezglósóhez, valaminl Vállalom, hogy a személyes
adalaik kezelésórs szóló engo('élyl a beadványaimbafl szerepló leímészetBs sz9rnélyoklólis beszeízem;
hozzájálvlok, hogy a kérel€mmgl éíintgtl személyek, a kélelemben szoíepló é§ lájuk vonalkozó adalok tekint6lébéna jóváhagyásl Végzó, Vagy a2
ellenőrzó szervezol állal k€z€ll
adatokat kúlón beleegygzés nélkúlríegismeíhessék;
kiiglBntsm, hogy am€nnyb€n
a sponszerv€zet díjazás €ll€néb€n
spo.tolót íoglalkoaa!, a kárelemhez íendszer6§íletl nyilatkozatol a sportolólól kapoll
adatok alapján és a Tao lv, 4 § 40a, ponlia ligyelembevélelével tetlem m€gi
kótelezenségel válalok aría, h€y a jeien kéíéléínbén
kózón bámilyen aóalban, tényben, illetve a lámooálási beíolyásoló kóíúlményb€n beálló
vállozásrólhaladáklalanul, de legkésóbb ajogszabályban loglah haiáíidón belül lrásban énesjtem a ió$ihagyó,, illewe az ellenóízó sz6rvezele1|
amennyiben az épllésiengedélyhez k6tötl láígy eszkóz bsruházás,lelújílá§ sponcélúingatlanla irányul. úgy Vallalom. hogy

a.

köVeló legalább a jog§.áMlybán rneghátározon idószakban áz ádókedvezmány alapjául szolgá|ó beluházás
revén územbe helyez€ll ingallan spoí|élú.elsódlegesen piacialapon löílénó hasznosilását űogszabáyban m€ghetálozoll kivólellel)
hogy eíre
valáminl , a iooszabálybán meqhatálozoll esétben , benyú]lom a spoílcélü ingallan lulaidono§inak előzetes Irásb€l hozzaárulásál aíról,'onnlartom.
á? idólanamía a Magyar Allam ]aváía az iflgallan-nyilvántarlá§ba az igénybe vet adókedv€zmény mórlékéiq jelzáloqiog kelúl beiegyzésre, amely
beiegyzós köllsógenek gllenérlókól mogrizetem,

a beíUházás üzgmbe h€ly€zésél

b. az

c.
d,
9.

t,

adotl lárgyi e§zkóz beíUházásla vonatkozó, elsó támogalási igazolás kiállítását köVetó éVben kezdódó lámogalási ldó§zaktól számítotl 4,
lámogaiá$ adószak végéig köveió 4, á! vógéig a tárgyl eszkóz beíuházás1 územb€ hglyezem, elienkezó eselb€n a támogaiás és annak ieg}tanki
alapkamaltal nóvell ósszeqét Magyal Allanr részéremeglizel€m,
a beíuházás üzembe helyezését kövelő lega]ább ]5 évben az adókedvezmény alapjáUl szolgáló beluházás léVénü.embe helyezetl sponcáú
ingatlanl iskolai á6 diákspoíl ssemények, szabadidősporl esemónyek és más, közósségl célú(különösen: kuliurálls, iuriszlikai) eseményék
lebonyolítása cél]ából a joqszabályban meghaláíozotl mórlékbgn ingy8ngsen Vagy kedvezménye§ áron biztosiiom,
báell Vagy más pgcímen haszná|t. nem a láNány-csapalsponban műkódö hivaláso§ spon§zeívezet lulajdonában álló ingatlan eselén a spoílcélú
ingaianl piaciálon béíelemVagy másjogcímen használom,

a ielenéílékón logalább 5 mjlló ío.int érlékjláígyi es?köz íelújílá§ 6selén a lámogalásból megvalósuló lelújílásl legalább 5 évig az eíedeti
rendeíelésén€k í€9í6lslóen ha§nnosilom, válaminl benyújlom e sponcálú ingallan lulaidonosánák 6ló2eles kásb€li hozrájálulásá| árrol, hogy eríe

az idótartamra a Magyar Allam JavliJa az ingatlan-nyilvántartá§ba az igénybe vetl adók€dvezmény mértékéig]glzálogiog ke.úl bejegyzésle,
jelanédékán legalább 1 0 mi|lió lorinl értékúiálsyi eszkóz beluházás, lelúiilás eselén a sportcélú ingadaníeilgsziésre nyln pályázalol irok ki, é§ a
pályázali eliáíás eredmóny€ alapján nyenes személlyelkölök szsízódást a Érgyl eszkóz beluházás. íelúiílásmegvalósítására.

18.

Vállálom, ho9y a lámo§alás lelhasnnálásáról olyan analilikus nyilvánlartásl vezet6k, amely bizlosílja a támogalások teljes elkülónilé§é|, és hoz7áiáíul a
támogatás r€n.lellelés§zerú lelhasználásának jrrgszaDá|yoan me§hatáí02oll secNck ál|all €llenóízéséhez;

19.

tuc'omásul veszem, hogy a lámogaiás elszámolása soíán csak bizonylallal dokumenlált kjadások számolhalóak él, a lámogalás lelhasznáíása soíán
kelelkez€lt bEonylalokkal a láNány-c§apalsport lámogalásál bizlosiló támogatási igazolás kiállfuá§áíól, íBlhasznáá§iiíól, a lámogalás elszámolásának és
ellenór2é§én€k, valeminl visszalizetésének §zabáyái.ól szóló 107/20]l, (vt 30,) Korm, .endelelben io§lallak szeritrl elszámolok. és meg6lzöm a
Jogszabályok áhalel6 l haláídó végélq,
tudomás(]l veszem hogy a ]óváhagyásl vógzó szeíVezel állal megállapllotl értóke|ési elvek és a benchmark a iámogalá§ok l€rvezésg ós a íelhasználás
soíán kölelezó ]elleggol bíl a sportszeívoret lészéreés az abban loglall olóílásoklól alléíninem lehet:
kölelezettségel vállalok, hogy a sporlíeil€§ztósi program jóváhagyásB es€láben a jogszabávokban, a2 érlékelé§i elvekben és benchmarkban, valaminl az
elszámolási útmulalóban íoglall elóhásokal betartom és fudomásul v€§zem. hogy a nem a jóváhagyásnak, iltglv9 €lóírásoknak megíeleló íelha§zná|ás
eselén az olszámolás, vagy élinletl része nem íogadhaló el és elíe tö énó kö16l6zés esetén a támogalásl és -am€nnyibon íelmelül kamalai!
vi§szalizotem]

20,
21.

-

22,

vállalom, hogy a jóváhagyást végző szeryezel álla] jóVáhagyofl sponíejle§zlé§i pr€ram.
tekinto!ében a honiapon tó.lénó közzéléleli kólelezellségnek elogel leszek,
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valafiinl annak köllsógtBrv€,

illstve

á lám€alás

ós§zeg

szabó Tamás

kuíalóliumiehök
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NY|LATKOZAT
a lá§asági 8dórolés az oszlalókadóról szóló 1996. évl Lxxxl. ta'rvény (Tao_
látvány-o3áPabportok
tett

ad&felaiánás

l. Nyllálkouet

(a

1v.) zzc. § szerhrtl
iámogatásának adókédverínóírye é§ 24lA. § szerinti kedvezményezetl céha (látványt9apai§po.t támogalás]a)
lovábbiakban: lálvány.csapalspoíi támogatási rendszer} alapián megvalósuló lámogalá§ osetén

á l(ealvezményeréll§láttl§2áról

A]ulilott s.abó Tamás (hivatalos képvseló neve). mnt

a

lálvány-c§apalsooíl iámogaiási rend§z€rben

KosARAsoKÉRT ÉsRÖPLABDÁSoKÉBT ALAP|TVANY (kedvezmeny€zell
nyilalkozom. hooy a MlTEKA

t] a Tao,lv.4,

L

MlTEKA MlsKolcl TEHETsÉGEs

neve) áláiláslá jogosull képvi§elóje búnlétóiogi íglelósségem iudáláb3n ezúton

MlsKoLcl rEHETSÉGEs KosARÁsoKÉFT ES FÖPLABDÁSOKÉBT ALAP|TVANY (kedvezményezetl neve)

§ 41- pontia

szeíinli látvánY-cÉapal§portágban múkódó oíszáqos sponáqi szakszóVelségnek rílinós!l,

a Tao, lv, 4, § 42, ponl]a szerinIi lálvány-csapalspoílban működő amalór spoíIszervezehek minósúl, amely

]
-

hivatásos sportolót1 all"éhaz
hivalásos sporlolót neííalkalmaz

IAzaz olyan. a spoltlóI szóló löryényben meqhatáíozotl szabályok szeinl műkódó sponszervezel, am€ly*
hivatásos §porlsz6rvezeln€k,)

D

pályázó

a

Tao lv,

4, § 43.

ponla szeinlilálvány-csapatsporlban

nem minósúl a Tao. tv. ,t,§ 43, ponl szelinli

múködó hivalásos spoíl§zervezetnek minósül,

lAzaz a lálvány-csapalspoltágak oíszágos spor|ágr szakszóv€isége által kiid vorsenyrendszer: a) legmagasabb íelnótl bájnoki osziályában _ a veterán
koroszlályokra kiírl Versenylendsz€l kivéleévcl.ószi vevó (lfld!las|jogot elnyeíl) sporlszeNezet. vagy b) alsóbb bajnoki osz|ályaiban lészt vevó
(lndulá§ pgot elnyerl} spollsz€ívgzgt abban a.z eseiben, ta a2 ilyen sportsz€rvezél hivatásos sporlolót alkalmaz,]

ü

a Tao. tv. 4. § 43ia.

ponlia gzerlntl lálvány.csapabport

íeileszt&€ éróekébén létreiött slapitványnak mlnósül, síÉly:

t] hivatásos spo olói alkalmaz

lJ hiv.tásos sporlolól nem 6lk.lmaz
szabályok s2eílni múködó. ulánpótlás,nevelés
Végzó alapitvány, m€lynek alapíló okllalában
'negha|áro2otl
meghatározot lanós közéldekú cél
szérinii tevékeny§ége - el95soóan Ulánpótláskorú Versenyrókkel
'ejleszlesé|
kapcsobtos - sportlevékeny§ég elósggílése.
|elléleleinek bizlosítása, lelkész iló (edzéssel összeíúggó ) és veísenyeztelési letadalok szeívezése,]
IAzaz a sport.ól szóló iórvényben

2. 1,1yilslkoz6t s támogatás

ön.relóh€k

blaosílásáól2
óneló

táígyieszköz t€íUházás,

képzéssgl óssz€íúggó

a

'elúiilás

úmindeníajla áll.ni (ön*ormány2ati) lo.íá3lól llrnles 36iál eró,

i

30

%

Jelen sportíejleszlési programban nem pályázotl jogcim.

a

50

%

L]mind.nle|tá álláml (ón*orínányzaii) íoríá9lól menles sa|át 6ró,
L hitel
úeoyéb íoíás: .,,.,,,..,

30
50

ú50%
3709o

ráloldilások

személyijell69Ű

'ó
o/"
l] 70óó
D

í€ladalok

öneló lipusa

=hitel, toríás:
legyéb

,.,,.,,,,,

á 2, ponl szérlntiranll k.t69óriák lekintelében lllori€d arra i§, hogy az általam képvl§€|t, hivatásos sporttevókonységot végzó 3zerv€zal
(ideénve a hivalásos sportszeívezelél, Valamint az olyan spoítszeNézelet. amelynél hivalá§os spoíioló alkalmázásáíe kéIúl sol, vagy a lámogalással érinlelt lárgyi
eszkóz berunázás, Íelújí|ás tekjntetób6n n€m teljesúlnek a korlá|ozon mértékúqazdasági célúlél€sítmény í€ltétsl§D e§€lébcn . Tao tv. 22|/c. § (4) bekezdés c)-6)

llyilalkozalom

nyúllolt lámogatáahoz kaPcaolódó, . tónbgatott hivatásos spoílszervezel v69y. 3o,,l. § 3zerlntl 9aeryazat
lálvány-caáprl3po.| tátnogalisl tend3zar3z€.lnll kiegé9zító 3portíé|lézté3itámoo.!á3sal_ á szponu oíi szerzódás keíelében]Utte1oll
kiegószílő sporl'élleszlósj táno9álás livótolével- ös§zovont órléló't kell altalí'laznl.
pontja §zerinli mórlékekel á fenti io9cím€kl€

ÉszeP m€lrlz9t.li

3.

llyilatko2st látgyl esrtóz b6ruháá3, íélúlításiogcím eselén
EJel6n §ponló|lé3áésl Prógrrm t€Etóben

i

9azdásági tevékenység nek nem minósülö

a

íelt.3aé3ael édntett ingatlan ha32nosílfuáól3

ngm pályárok hgatlan

lejlosaésl€,

ha§Ználat.

[A2 inÍlaslluKÚrá igazoll módon pl, k]záíólag a kedvezmény€zett saiál levékenysegeként v€zeí Ulánpóíás-, amalől (szabaddós)_ és dták
spodl8vékenyseg él]áía szolgál, ezért a támogaláE eoíópai r,]niós v€l§enyjogl értelemben nem min6súl gazclasági tevékenys€gnek,]

gazdasáoi
Dkorlálozotl méílékú

élúhasználat

[E: ésetben a gazdasági levékenységnek mindsúJó használai kizáíólagosan jáíUlékos jellegű. azaz az ]nfrastíukiúra gazdaságicólü
lgvákenységre vonatkozó használata nsm haladja meg az inhasruKúla lényleqeslelies évésl.apácilásának 20 százalékál. E lekintetb€n
gazda§ági levéke6ysé9nékmjnósül a béöeadás úlján,ellenérlék íejében lörlénó Utánpóllás-. amalőí (szabadkJós)_, ós d]ákspon cólú

használal

is]

-9azda§igi levékenyseqnek minó§ü|ó hasznáIal.
tAz ]níraslílJktúíapl. hivalasossporttevékenység. illélve egyéb gazdasági tevékenység céiára szolgá|. ezéíl a lámogalás európai unós
vefsenyjogi érleiemben gazdasági tevékeny§ég nek minó§úl, Gazdasági tevékenységnek min6sül a béíbeadás útján. cllénér!éklejében
lódénó u!ánpot|ás-, amal& (szabadidős)-, és diáksport célúhas?ná|al is]

Kijelentem, hogy amennyiben a sporlszeNgz€l díiazás ellenében sporlobl íoglalkoztal, a kérelemhez íendsz€íe§al€ti
és a Tao tv, 4, § 40a, pontja íigyelembevélelével |eltem m€g.

nyilalkozatol a sportolótól kapott adalok alapján

Ha a támogatoí szervezet az Elrópa; Bizottság sA,31722 (20l1lN). sA.46615 (2o16/N) és sA48265 (m17lN) számú haláíozatainak halálya a]á larlozik. a Táo. lV.
30/l. §-a szeíinli iogcímek vona|kozásában a lámogatási sz€rzödés ke.etében mggköióll kiegésziló lámogalás összegévela |álvány-c§apalsporí tamogatásál
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íoglallak szerinl köieles glszáínolnl,

Tu(lomásul Veszem hogy á lálvány,csepaGpoít lámogalásál bjztosilö lámogalás' igazolás kjállításáról. íelhasználásáíól, a lámoqalás elszámolásának és
6llenó.zésén€k, Val.minl Vi§sralizelé§ének szabályaiíól szólo ]07/2011. (V!-30.) Xoím, íendelet ? § (]) bekezdés 1, ós 2, pontoh szerinlj szeívek jogosu|lak a í€nti
nyilalkozal valóságtanalmánaR Vizsgálatála, és amennyben annak eledménye nem lámaszl]a alá a ienlinyilalkozatol, a lámo§alás v]sszaíizetlelésie kefül,
Kelti Miskolc,2018, i 1,27.

aláílá§

lHlvatásos spoioló: a sportrólszóló 2004 éVil, tóruóny 1, § (4) b€kezdésében mgghelárcloll. e látvány-csapalsportnak minó§úló sponágban loglalkozialon
§portoló azzal, hogy az általa iövsdelem§.erzó loglalkoziatásban és díiazás €llenéb§n nyúitott s-zolgáhatá§kénl tolytalolt spo tevékenység hivalásos
spoíttevékenységnek lninósúl, anennyib€n a részélcspoftevékenységévelósszefi]ggésben az éíinletllámogatási dószakban nyúitott pénzbélijullalás - a
s9o lendezvóoyén való lészvélelhez kápc§olódó utazási köliségek és szállásköllsé$k kivételével - meghatadja a lé§zvéleli köllsóget és a sponoló jóvedelínének
iegalább 50 százálékál tgszi ki, íúggetlenülattól, hogy a §porloló és az éíinlétt§porlszervozet kólÓll-e egymással munkaszelződést (Tao. tV, 4, § 40á, pon0.
2Abban a2 eselben szúkséggsküólteni, ha a kodve:ményezell a21, ponl alapián hivatá§o§ sporl§zeruezelnek, hivatásos sporlolói stkalmazó amálŐí
§portszeívez€lnek, vagyalapitványnak minó§ül, vagy ors.ágo§ szak§zövelség es€lében a láígyi e§zkóz beluhá2á§ (íelújílás)hivalásos spoíttevékenységellolytaió
§zewezel inlraslruklúra íellesztéséleúányul,
3Valamennyi k€dV€zményezelt

2o1a-11-27 16:29

esglében k tönend6l
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nyllatkozat

Alulirolt s2aM Támás (hiválalos kópvEelő n€vo). mint a Kóíolmezó képvise|óje, az alábbi nyilalkozaiol leszem,
Áz általam képüsell spoíIsze.v€zel

a látvány,csapalsportbsn mdködó

AMÁTÓP sponszedezehek minósúl

Tudomáslll vsszem, hogy a ielen nyilalkozat mBgleleló kiló|lé§e és aláílása az elbííálás íellélele.
Búnt€tóiogi

tolelóss€gsm

tudataban kiieI€ntem.

bekóveikezell váhozá§ol€l8

Miskolc.20la,

hogy a ienti nyilalkozat a valóságnak megielel és kötel€zsltségel

válalok, hogy a nyilatkozai Vonalkozásában

napon belülbejeleniem ajóváhagyási végzó §zérv6zetn6k-

11- 27.

Lálvány_c§ápelspoílban működó amslór sporlszervez.t: mindon olyan,

e sporilólszóló

lóívényben mcgha|ározon szabályok sz6rint múködó sponeqyesúlel

vagy sporlvállalkozás, amélyik ném minősúl a kóvelkezó pontban neghalálozott hivatásos sponszelvezetnek {a láísasági adólól és az o§ztalékadólól s2óló
1996,

éviLxxxl, löíVóny

4. § 42, ponljá).

Látvány.caaPatsportben nrütödó

hlvatfuos 3po.t3z.rv..€l:

a lálvány-csapalsponágak or9zágos sportági szakszövelsége általkiín

VercgnyÉ.dszel]

a, legmagasabb í€lnóll bajnoki oszlályában " a v€leíán koíoszlályokía kiirl vor§ényrcndszér kivételóvel- íé§zl Vevó (indulásijogot €lnyefl) sponszeívezel, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban íészlvev6 (indulásiiogol elnyelt) spoltszéruezá abban a? eselbén, ha az ilyén sporlszerverel hivalásos sporlolot alkalmaz.
Tóbb látvány-csapatsportban lÖbb

j€i

személy sze.vez€li

spoltszéívezeleke el6Írl rendelkezésekel csák áíra

á

egységgel (§zakosztállyal) müködő

Veísenyíendszerek bainoki o§zlályaiban rész| v€sz (a l,aBasáqi adólól é§ az osz|alókadóíól

2018-11-2716:29

sportsz€ryezet

eselén az

e

löívényben

a

nivalásos

jogi §zemély szervezall egységíe (szakoszlályra) kell alkelmazni, ámelyik az a)_b) ponl szerinti
szóló

1

996 évi L/J(xl, töryóny 4

§ a3. ponlia).
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ÁFA Nylbltozat
Kérelmea6 kópÜselelébefl eljárva,

a

2018/2019-€s

ludalában, az áhalános íoíOalml adórólszólo

2007, eYl

támo§alá§i

idószakía vonatkozó sportlejl€§áó61

c/üVll, lörvény

plogíammal kápcaolatban búnlélóJogi íéieló§ségém

(a lovábbiakban: A'a tV.) aIapián a kóVetkezó nyilalkozalot les:em.

<lplénlém hoqy é Keíelínezó ,lem alanya aZ ÁFA-nak es ié.em, nogy a soo4le|lesllés, ologran elbl.alásná] az AFA.val

^övetl

lblLrlló) ós9zeg l,€.ül,ön

figyelembevéieke.

Továbbá kljolontem, hogy amennyib€n

Koú abdázók
-

a Jelen nyilatko2al

'a4almábáí,

illelvé a2 abban széíepló adátoloan

válloár lóválerll

b€,

a ól a

Maqyal

országos szóvglségél haladéktalanul, de legkésóbb a Váiozást kóveló 5 n6pon belúl - i€len nyilatkozal megréléló kilóí&év€l ós benyú],tásával

lájékozlalorn.

Hozzájáíulok ahhoz, hoqy a Magyaí Kosárlebdázók országos §övelsege
valamjnl

€ célbó| a Nemzeli Adó- és Vámhiváult megkeress€.

adataimal lelhasználja, nyilvánlarlsa és szük§ég e§etén további adalokat ké4en be,

Az ilyen jellegú ada|szolgáhaláshoz hozzájárulok, Tudomásul veszem, hogy a Magyal

kosárlabdázók orszáqos szövetsé§e az állalános íoígalmiadóval kapcsolalos iogállásomla vonalkozóan további nyilatkozalol, iníolmációt hélhel.
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MlTEKÁ M|SKOLCl TEHETSEGÉS KOSABASOKÉRT ES
RÓPLABDÁSOKERÍ ALAPiTVÁNY
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irlNlMs támog9tá§ok lgénybeYót€léíól

Á §poőeilesáési plogram kapcsán telt nyiblkozaia alaplan az Ön sportszewezelenek nem kell De minimis nyilatkozatot kitöftenie-
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EMM{ nyilalkozal
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