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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Tiszakécske Város Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

Tiszakécske VSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2172

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18358669-2-03

Bankszámlaszám

11732208-20039888-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6060

Helység

Tiszakécske

Út / utca

Kőrösi utca

Házszám

2

Irányítószám

6060

Helység

Tiszakécske

Út / utca

Kőrösi utca

Házszám

2

Telefon

+36 76 442 888

Fax

-

Honlap

www.tiszakecskevse.hu

E-mail cím

kovikari55@gmail.hu

E-mail cím

kovikari55@gmail.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kovács Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 994 62 21

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kovács Károly

+36 20 994 62 21

E-mail cím
kovikari55@gmail.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

1 466 415 Ft

29 328 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

96 987 925 Ft

1 931 299 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

271 816 068 Ft

5 436 321 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

181 601 679 Ft

3 632 034 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 123 586 Ft

122 472 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Tiszakécske VSE az immáron 22 éves hagyományokat felkarolva működtet és versenyeztet korosztályos csapatokat, kiemelt hangsúlyt fektetve az utánpótlásnevelésre, ennek köszönhetően minden utánpótlás-korosztályban képviselteti magát az NB1-es múlttal is büszkélkedő egyesület. Az elkötelezett utánpótlás-nevelő
munkát különösen jól példázza, hogy a legfiatalabb, saját nevelésű játékosokból is tud csapatot kiállítani egyesületünk. A 11500 fős Tiszakécske 2013-ban
járásközponti címet kapott, amelynek köszönhetően a több mint 23000 embert magába foglaló terület központja lett. Ezt a szerepkört is szeretné egyesületünk a
labdarúgás fejlődésére fordítani, ugyanis a Tiszakécske VSE fel kívánja vállalni a járás labdarúgás utánpótlás-nevelési feladatait, hogy ne csak városunk, hanem
járásunk tehetséges jelenlegi és leendő játékosait is magas színvonalon képezhessük. Ezt az utánpótlás-nevelő szerepkört már az eddigi sportfejlesztési programok
keretében sikeresen megkezdtük, ezt kívánjuk folytatni a 2015/16-os szezonban is. Az előző szezonra benyújtott sportfejlesztési programunkban bemutatott módon
megkezdtük sporttelepünk jelentős infrastrukturális fejlesztését, aminek köszönhető egyesületünk szinte napról-napra vonzóbb a vonzáskörzet leendő játékosainak
számára. Célunk, hogy minél több helyi - és vonzáskörzetbeli - fiatal épüljön be a felnőtt csapatunkba, majd lehetőség szerint más, magasabb bajnokságban szereplő
csapatokba is, továbbá lehetőség szerint kerüljenek be a korosztályos válogatottakba is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy labdarúgóink hozzájáruljanak a
magyar labdarúgás fejlődéséhez.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Jelen sportfejlesztési programunk keretében meghatározott beruházásokat, ráfordításokat tartalmazó részprojekteket az elkövetkező 2015/16-os szezonra, 1 éves
időtartamra terveztük. A program kialakítása során azon területekre összpontosítottunk, amely véleményünk szerint elősegítheti labdarúgásunk fejlődését. A
programunk elfogadása esetén, a megfelelő támogatókkal való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk megvalósulása a következő egy évben fog
megvalósulni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelen sportfejlesztési programunkat az MLSZ stratégiáját figyelembe véve, ahhoz igazodva alakítottuk ki. Koncepciónk alapja a tömegbázis megteremtése, ennek
keretében nem csupán az aktív, majdan profi játékosok számát kell növelni, de az amatőr és szabadidős futball szereplőinek gyarapodása is elengedhetetlen. Célunk
a tömegek mozgósítása, a gyerekek, bevonása a labdarúgás vérkeringésébe, korra és nemre való tekintet nélkül.A tömegesítés egyik legfontosabb pillére az
utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése. A tömegbázis növelése érdekében szükséges a gyerekek érdeklődésének felkeltése állandó rendezvények, tornák
szervezésével, az óvodákkal és iskolákkal karöltve, melynek hatására növelhető az igazolt labdarúgók száma. A célok eléréséhez szükségessé vált buszok
beszerzése, ugyanis csapataink mérkőzéskre és edzőtáborba való zavartalan eljuttatásához ez elengedhetetlenül szükséges. Továbbá a minőségi futballhoz
szükséges eszközök, sport- és egyéb felszerelések biztosítása a csapatok számára, mind a megfelelő edzések mind a folyamatos versenyeztetés szempontjából
alapvető és létszükséglet. A fent említett célok elérése összességében elősegítheti klubunk fejlődését mind a nézőszám mind az eredmény viszonylatában. Ezen
sportfejlesztési koncepció a tavalyi évben beadott programunkkal összhangban áll, és a legtöbb területen annak folytatása. A sportfejlesztési programban saját
erősségeinkre és adottságainkra alapozva, az utánpótlás-nevelésben elérhető fejlődési lehetőségeket szem előtt tartva állítottuk össze az elképzeléseket. Általános
célkitűzésünk, hogy a TAO támogatás bevezetésével két éve megkezdett fejlődést, ideértve a szakmai munka és a feltételrendszer színvonalának emelését tovább
folytathassuk és az elindított programjainknak töretlen kontinuitást adjunk. Mivel utánpótlás-neveléssel foglalkozunk, ezért az MLSZ stratégiájában fő célként
megfogalmazott megfelelő tömegbázis kialakításához jelentősen hozzá tudunk járulni. Egyesületünkben minden korosztály sportolói megtalálhatóak, a játékosok
létszámát évről évre növelni kívánjuk. Ehhez tökéletes eszköz ezen támogatási rendszer, mivel segítségével meg tudjuk teremteni azokat az infrastrukturális,
személyi hátteret, mely által profi munkát, szolgáltatást tudunk nyújtani a játékosok számára. Így egy olyan vonzó környezetet tudunk teremteni, mely egyre több
gyereket fog a futball választására ösztönözni.A tavalyi sportfejlesztési programunkban elkezdett tevékenységeket idén is folytatni kívánjunk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Tiszakécske makro- és mikrokörnyezetében, ahogy a teljes Magyarországon is a labdarúgás a legnépszerűbb sportág. A tiszakécskei labdarúgás sikere egyrészt
húzó erő a sportágnak, másrészt a társadalmi hangulatot, az önbecsülést és az összetartozást is befolyásolja, jelentős vonzó és helyben tartó ereje van, amit
sportszervezetünk egyrészt közvetíteni, másrészt kihasználni képes. Ennek szellemében kívánjuk lehetőleg helyi kötődési fiatalokból kialakítani az egyes korosztályok
csapatait. A gyarapodó részvétel és az utánpótlás-nevelésbe fektetett szakmai munkának köszönhető sikerek révén a közösségek, társadalmi kötődések ismét
erősödhetnek, újra érezve az együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz és a csapathoz tartozás élményét, vonzóvá téve a tiszakécskei labdarúgást a tömegek
számára. Az általános és tömeges sport további elterjedése segít abban, hogy a futball visszanyerhesse társadalomformáló és nevelő szerepét, így a fiatalok ismét
értelmes, egészséges, hasznos tevékenységgel töltsék szabadidejüket. Továbbá a futball lehetőséget biztosíthat a hátrányos helyzetű gyerekek számára is, hogy
szabadidejüket aktívan töltsék, valamint egy esetleges futballkarriert befutva kiléphessenek hátrányos helyzetükből. A tömegbázis és az utánpótlás-csapatok
erősödésének hatására az egyesület jövőjének gazdasági értelemben vett tervezhetősége is javulna, ugyanis, ha széles kört tud egyesületünk megszólítani és
emellett sikereket is érnek el csapataink, akkor potenciális támogatók és befektetők jelenhetnek meg. Jelen sportfejlesztési program a tömegbázis kiépítését is
nagyban szolgálná, ugyanis a tervezett sportcentrum létesítményeit a város és akár a járás általános és középiskolái is használhatnák. A mai társadalom fontos
feladata az egészséges életmódra nevelés, ami a sporton keresztül a leghatékonyabb formában valósulhat meg. A játék, a sikerek,a közös élmények növelik az
összetartozás örömét, észrevétlenül is egészséges életmódra sarkallva a fiatalokat. Meglátásunk szerint a tervezett sportfejlesztési programunk megvalósulása az
utóbbi évtizedek legnagyobb fejlődését eredményezné Tiszakécske és környezetének közösségi és sportéletével kapcsolatban, ami eddig nem ismert lehetőségeket
biztosítana a helyi fiatal és felnőtt sportolók számára, hogy közös erővel mozdíthassák előre városuk és akár az ország labdarúgását.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Edző

Edző

UEFA B

Edző

Edző

Edző
Gyúró

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO

80

12

69 982 Ft

13 996 Ft

1 007 741 Ft

Egyéb

EKHO

80

12

46 654 Ft

9 331 Ft

671 818 Ft

Edző

Egyéb

EKHO

80

12

46 654 Ft

9 331 Ft

671 818 Ft

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

34 991 Ft

9 797 Ft

537 462 Ft

320

48

198 281 Ft

42 455 Ft

2 888 838 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Edző

Ahhoz, hogy utánpótlás és felnőtt csapataink számára biztosítani tudjuk az elegendő edzésmennyiséget és szakmai figyelmet legalább három
fő edzőre van szüksége egyesületünknek

Edző

Ahhoz, hogy utánpótlás és felnőtt csapataink számára biztosítani tudjuk az elegendő edzésmennyiséget és szakmai figyelmet legalább három
fő edzőre van szüksége egyesületünknek

Edző

Ahhoz, hogy utánpótlás és felnőtt csapataink számára biztosítani tudjuk az elegendő edzésmennyiséget és szakmai figyelmet legalább három
fő edzőre van szüksége egyesületünknek

Gyúró

Ahhoz, hogy utánpótlás és felnőtt csapataink számára biztosítani tudjuk az edzésekkel és mérkőzésekkel járó fizikai terhelés szakszerű
kezelését legalább egy fő gyúróra van szüksége egyesületünknek

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 422 423 Ft

14 664 Ft

29 328 Ft

1 466 415 Ft

1 466 415 Ft

2 918 166 Ft

2 932 830 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 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)

Pályatartozék

Hordozható nagykapu

db

2

300 000 Ft

600 000 Ft

Pályatartozék

Gurítható ellensúly

db

1

40 000 Ft

40 000 Ft

Egyéb

Kompresszor

db

1

35 000 Ft

35 000 Ft

Pályatartozék

Labdafogó kapu mögé

db

2

600 000 Ft

1 200 000 Ft

Pályatartozék

Utánpótlás kiskapu

db

4

150 000 Ft

600 000 Ft

Pályatartozék

Eredményjelző

db

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Honlap

Honlapkészítés

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Kötszerek

csom

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Busz (20 fős)

db

1

22 000 000
Ft

22 000 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Busz (45 fős)

db

1

60 000 000
Ft

60 000 000 Ft

Sportfelszerelések

Mezgarnitúra

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelések

Sportszár

pár

40

1 200 Ft

48 000 Ft

Sportfelszerelések

Futball cípő

pár

20

15 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelések

Táska

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszközök

Futball labda

db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelések

Sípcsont védő

pár

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelések

Edzőmelegítő

szett

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Pályatartozék

Pályakarbantartó gépek

szett

1

38 700 000
Ft

38 700 000 Ft

Pályatartozék

Hengerkéses fűnyíró

db

1

10 900 000
Ft

10 900 000 Ft

135 653 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Hordozható nagykapu

Ahhoz, hogy pályáinkon minél több gyakorlási lehetőség legyen adott az edzések alkalmával, szükségessé vált egy hordozható
nagykapu.

Gurítható ellensúly

A hordozható labdarúgó kapu hálótartó hétsó összekötőjére kell akasztani, ezzel megakadályozva a kapu felborulását.
Mindenképpen szükséges ezzel kiegészíteni a hordozható nagykaput, hogy a balesetveszélyt el lehessen kerülni.

Kompresszor

Szükséges ahhoz, hogy az edzéseken és mérkőzéseken használt labdák mindegyikében biztosítva legyen a szükséges nyomás.

Labdafogó kapu mögé

A pályákon lévő kapuk mögé szükséges labdafogó hálót telepíteni, hogy az edzéseken folyó gyakorlások ne zavarjanak más
edzéseket.

Utánpótlás kiskapu

Ahhoz, hogy pályáinkon minél több gyakorlási lehetőség legyen adott az edzések alkalmával, szükségessé vált egy utánpótlás
kiskapu is.
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Eredményjelző

A mérkőzésekől eltelt és az aktuális eredmény mind a játokosok, mind a nézők számára könnyebben nyomon követhető
elektromos eredményjelző segítségével.

Honlapkészítés

Fontosnak tartjuk, hogy az egyesület életéval kapcsolatos információk informatív és felhasználóbarát felületen jussanak el az
érdeklődökhöz, ezért szükséges egy a mai kívánalmaknak megfelelő honlap elkészíttetése.

Kötszerek

Az esetleges sérülések azonnali és szakszerű ellátásához szükséges kötszerek beszerzése

Busz (20 fős)

Egyesületünk utánpótlás és felnőtt bajnokságokban is képviselteti és mostanra szükségessé vált busz beszerzése az utazások
pontos tervezhetősége, kényelmessége és rugalmassága miatt. Egy 20 fős busszal egy futball csapat az edzővel és kisegítő
személyzettel együtt kényelemben és biztonségban tud eljutni az idegenbeli mérkőzések helyszínére, valamint edzőtáborba.

Busz (45 fős)

Egyesületünk utánpótlás és felnőtt bajnokságokban is képviselteti és mostanra szükségessé vált busz beszerzése az utazások
pontos tervezhetősége, kényelmessége és rugalmassága miatt. Egy 45 fős busszal akár három teljes futball csapat az edzővel
és kisegítő személyzettel együtt kényelemben és biztonségban tud eljutni az idegenbeli mérkőzések helyszínére, valamint
edzőtáborba.

Mezgarnitúra

Új játékosainknak kívánunk érkezésükkor mezeket biztosítani, valamint meglévő játékosaink elhasználódott mezeit lecseréni

Sportszár

Új játékosainknak kívánunk érkezésükkor sportszárakat biztosítani, valamint meglévő játékosaink elhasználódott sportszárait
lecseréni

Futball cípő

Új játékosainknak kívánunk érkezésükkor futballcípőt biztosítani, valamint meglévő játékosaink elhasználódott cipőit lecseréni

Táska

Új játékosainknak kívánunk érkezésükkor táskákat biztosítani, valamint meglévő játékosaink elhasználódott táskáit lecseréni

Futball labda

Az edzésekhez és a mérkőzésekhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű futball labda

Sípcsont védő

Új játékosainknak kívánunk érkezésükkor sípcsont védőt biztosítani, valamint meglévő játékosaink elhasználódott sípcsont védőit
lecseréni

Edzőmelegítő

Új játékosainknak kívánunk érkezésükkor edzőmelegítőt biztosítani, valamint meglévő játékosaink elhasználódott melegítőit
lecseréni

Pályakarbantartó gépek

Az új infra beruházások miatt elengedhetetlen gépep, pl traktor és kiegészítőinek beszerzése. Traktorra felépítmények:
homokszóró, talajlazító, felül vetőgép, permetezőgép, hótoló, hómaró.

Hengerkéses fűnyíró

A futballpályák gyepének megfelelő minőségének eléréséhez és fenntartásához szükséges egy megbízható és nagy teherbírású
fűnyíró

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

94 086 747 Ft

969 879 Ft

1 931 299 Ft

96 987 925 Ft

2015-12-10 12:57

Önrész (Ft)
41 566 253 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

137 584 299 Ft

138 554 178 Ft

7 / 27

be/SFPHPM01-08614/2015/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pálya infr.
bőv.

TERÜLET ELŐKÉSZÍTŐ
MUNKÁLATOK

2015-07-01

2015-11-27

2015-12-02

23 232 923
Ft

Pálya infr.
bőv.

SPORTCENTRUM
VILÁGÍTÁS

2015-07-01

2015-11-27

2015-12-02

158 079
916 Ft

Pályaépítés

22x44 m FEDETT
MŰFÜVES SPORTPÁLYA

2015-07-01

2015-11-27

2015-12-02

253 982
919 Ft

Pályaépítés

50x50 m (2x20x40 m)
MŰFÜVES SPORTPÁLYA

2015-07-01

2015-11-27

2015-12-02

56 493 522
Ft

Pályafelújítás

CENTERPÁLYA 115x74
m FELÚJÍTÁSA

2015-07-01

2015-11-27

2015-12-02

76 166 186
Ft

Pályaépítés

14x25 m GUMI
BURKOLATÚ TECHNIKAI
PÁLYA

2015-07-01

2015-11-27

2015-12-02

16 265 004
Ft

Pályaépítés

18,3x36,6 m GUMI
BURKOLATÚ TECHNIKAI
PÁLYA

2015-07-01

2015-11-27

2015-12-02

27 240 729
Ft

Pályaépítés

18,3x36,6 m MŰFŰ
BURKOLATÚ TECHNIKAI
PÁLYA

2015-07-01

2015-11-27

2015-12-02

22 675 907
Ft

634 137
106 Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

TERÜLET ELŐKÉSZÍTŐ
MUNKÁLATOK

Az ingatlanfejlesztések és beruházások megkezdésekor terület előkészítő munkálatok kell végezni ahhoz, hogy a későbbi
munkálatok eredményképpen mmegvalósuló fejlesztések megfelelő alapra készüljnek el

SPORTCENTRUM
VILÁGÍTÁS

A világítási rendszer kiépítésével a sportcentrumban lefolytatott edzések száma növelhető, ugyanis nem jelent majd korlátot a
sötétedés. Természetesen így egyedi hangulatú és ezáltal még inkább nézőcsalogató mérkőzések rendezésére is lehetőség
nyílna.

22x44 m FEDETT MŰFÜVES
SPORTPÁLYA

Fedett műfüves pályán a sportnak nem kedvező időjárás és a téli időszak idején is lehet edzést tartani a legkisebb
korosztályoknak is.

50x50 m (2x20x40 m)
MŰFÜVES SPORTPÁLYA

Folyamatos toborzási munkánknak köszönhetően egyre több játékossal büszkélkedhet csapatunk, akik egyre több utánapótlás
csapatot tudnak kiállítani. Lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy egy időben lehetőleg több csapat is végezhessen
edzésmunkát, ezáltal töb edzési és fejlődési lehetőséget biztosítanánk játékosainknak.

CENTERPÁLYA 115x74 m
FELÚJÍTÁSA

Centerpályánkon a gyepfelület teljes cserére szorul a folyamatos igénybevételnek köszönhetően. Továbbá a pályához tartozó
lelátó felújítása is szükséges ahoz, hogy nézőink biztonságos körülmények között élvezhesség a mérkőzéséket. A
centerpályához tartozó kiszolgálóegységeket és öltőzek is fejleszteni szeretnénk annak érdekében, hogy sportolóink és
ellenfeleik a mai kornak megfelelő körülmények között készülhessenek a mérkőzéskre.

14x25 m GUMI BURKOLATÚ
TECHNIKAI PÁLYA

A játékosaink egészsége szempontjából elengedhetetlen egy ízületbarát, jó minőségű sportpálya, amit szintén tervezett
sportfejlesztési programból szeretnénk biztosítani leendő és jövendőbeli sportolóink számára.

18,3x36,6 m GUMI
BURKOLATÚ TECHNIKAI
PÁLYA

A játékosaink egészsége szempontjából elengedhetetlen egy ízületbarát, jó minőségű sportpálya, amit szintén tervezett
sportfejlesztési programból szeretnénk biztosítani leendő és jövendőbeli sportolóink számára.

18,3x36,6 m MŰFŰ
BURKOLATÚ TECHNIKAI
PÁLYA

A műfüves pályák építésével szeretnénk azt a célunkat is elérni, hogy csapataink felkészülése és a mérkőzések
megtekinthetősége ne legyen az időjárás függvénye. A műfű borítású ill., fedett pályák pedig a téli felkészülés hatékonyságának
ugrásszerű növelését biztosítanák.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

2015-12-10 12:57

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

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

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

263 661 586 Ft

2 718 161 Ft

5 436 321 Ft

271 816 068 Ft

116 492 601
Ft

385 590 508 Ft

388 308 669 Ft

Utóf.

176 153 628 Ft

1 816 017 Ft

3 632 034 Ft

181 601 679 Ft

77 829 291 Ft

257 614 953 Ft

259 430 970 Ft

2015-12-10 12:57
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U11

Bozsik egyesületi U11

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U14

TISZAKÉCSKE VSE U14

0

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U17

TISZAKÉCSKE VSE U17

0

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U21

TISZAKÉCSKE VSE U21

0

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

U19

TISZAKÉCSKE VSE U19

16

egyéb ffi UP

U16

TISZAKÉCSKE VSE U16

16

egyéb ffi UP

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
189886

2015-12-10 12:57

Versenyző neve
DÓKA ÁDÁM

Átvevő sportszervezet
KECSKEMÉTI LC KTE SI

Átigazolás időpontja
2015.02.05

Tehetségbónusz
15%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-10 12:57

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

11 / 27

be/SFPHPM01-08614/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-10 12:57

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-10 12:57

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-12-10 12:57

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

Mezgarnitúra

db

80

4 665 Ft

373 200 Ft

Sporteszköz

Sportszár

pár

80

467 Ft

37 360 Ft

Sporteszköz

Labda "5"

db

50

2 333 Ft

116 650 Ft

Sporteszköz

Labda "4"

db

30

2 333 Ft

69 990 Ft

Sportfelszerelés

Sípcsontvédő

pár

40

1 400 Ft

56 000 Ft

Sportfelszerelés

Cipő

pár

40

5 599 Ft

223 960 Ft

Sportfelszerelés

Edzőmelegtő

szett

50

4 665 Ft

233 250 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Sportkrém, jégzselé

db

10

1 400 Ft

14 000 Ft

Vitamin

Vitamin

db

50

2 799 Ft

139 950 Ft

Diagnosztikai eszköz

Diagnosztikai eszközök szett

szett

1

466 545 Ft

466 545 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

123456

EKHO

80

12

69 982 Ft

13 996 Ft

1 007 741 Ft

Edző

234567

EKHO

80

12

46 654 Ft

9 331 Ft

671 818 Ft

Edző

345678

EKHO

80

12

46 654 Ft

9 331 Ft

671 818 Ft

Edző

456789

EKHO

80

12

46 654 Ft

9 331 Ft

671 818 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

123456

UEFA B

U19

10

16

123456

UEFA B

U16

10

16

234567

Egyéb

U13

10

11

234567

Egyéb

U19

5

16

234567

Egyéb

U16

5

16

345678

Egyéb

U13

5

11

345678

Egyéb

U11

10

8

345678

Egyéb

U19

5

8

456789

Egyéb

U9

10

8

456789

Egyéb

U7

10

8

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2015-12-10 12:57

Összesen (Ft)
1 110 410 Ft
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

620 495 Ft

Személyszállítási költségek

1 399 634 Ft

Nevezési költségek

233 272 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

233 272 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 023 194 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

6 620 277 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

5 939 878 Ft

61 236 Ft

122 472 Ft

6 123 586 Ft

680 398 Ft

6 742 749 Ft

6 803 984 Ft

2015-12-10 12:57
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
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

2015-12-10 12:57
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

29 328 Ft

29 328 Ft

14 664 Ft

43 992 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 931 299 Ft

1 939 879 Ft

969 879 Ft

2 901 178 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

5 436 321 Ft

5 436 321 Ft

2 718 161 Ft

8 154 482 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

3 632 034 Ft

3 632 034 Ft

1 816 017 Ft

5 448 051 Ft

Utánpótlás-nevelés

122 472 Ft

122 472 Ft

61 236 Ft

183 708 Ft

Összesen

11 151 454 Ft

16 731 411 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Tárgyi utófinanszírozott

Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés

Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

2015-12-10 12:57
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, 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, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Tiszakécske, 2015. 12. 10.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kovács Károly (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett 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.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Tiszakécske, 2015. 12. 10.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 10:52:12

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 10:52:27

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 10:52:50

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 10:19:36

(120 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 10:15:46

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 22:15:30

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-30 15:57:25

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 10:21:44

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 10:24:13

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 10:26:00

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-30 16:15:16

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 10:45:19

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 10:47:03

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-30 16:24:41

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Tiszakécske, 2015. 12. 10.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

1 422 423 Ft

14 664 Ft

29 328 Ft

1 466 415 Ft

1 466 415 Ft

2 918 166 Ft

2 932 830 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

533 901 961 Ft

5 504 057 Ft

10 999 654 Ft

550 405 672 Ft

235 888 145 Ft

780 789 760
Ft

786 293 817 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

94 086 747 Ft

969 879 Ft

1 931 299 Ft

96 987 925 Ft

41 566 253 Ft

137 584 299
Ft

138 554 178 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

263 661 586 Ft

2 718 161 Ft

5 436 321 Ft

271 816 068 Ft

116 492 601 Ft

385 590 508
Ft

388 308 669 Ft

- ebből utófinanszírozott

176 153 628 Ft

1 816 017 Ft

3 632 034 Ft

181 601 679 Ft

77 829 291 Ft

257 614 953
Ft

259 430 970 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 939 878 Ft

61 236 Ft

122 472 Ft

6 123 586 Ft

680 398 Ft

6 742 749 Ft

6 803 984 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

541 264 262 Ft

5 579 957 Ft

11 151 454 Ft

557 995 673 Ft

238 034 958 Ft

790 450 674
Ft

796 030 631 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-12-10 12:57

Tárgyi
100 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
120 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (40 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany1_1448617947.pdf Hiánypótlás melléklet, 46 Kb, 2015-11-27 10:52:27)
a0c3137d8c106777ab3f003aa190db8a4e9fcb8e6a6dbe8ac83d0a3a00a28a0b
tiszakecskealairasi001_1429881544.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-24 15:19:04)
15ad5a55e742f2dc562429ddfc0ed614077cc1db77a9b7e3b1497984a590c256
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
masolateredetijetiszakecskeiiur_1448896516.xlsx Hiánypótlás melléklet, 428 Kb, 2015-11-30 16:15:16)
7abb7292cdee480cc224ecad8733379fdbc5c736faec37f255b9205bb1aad57e
adokumentumothianypotlaskeretebe_1430338621.pdf Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-29 22:17:01)
42f5f9de6bcdd5c9b2be5be59a33eb885162ac7ffa15d77f49559db891865c9c
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
mufuvescsarnokhasznositasimodja_1448617519.docx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-11-27 10:45:19)
0beb3dcadea2a149fe430802430c2a3328f4457fb25b3d5e51f3aa8fa1f6328e
adokumentumothianypotlaskeretebe_1430338640.pdf Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-29 22:17:20)
42f5f9de6bcdd5c9b2be5be59a33eb885162ac7ffa15d77f49559db891865c9c
Egyéb dokumentumok
e-0_helyszinrajz_1448615569.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-11-27 10:12:49)
c9b525448e2fbd31cedd5c3938a852ca77171589339686f480f4ea8e730245c3
e-1_alaprajz_1448615581.pdf Hiánypótlás melléklet, 440 Kb, 2015-11-27 10:13:01)
373e53c7189aa0ac06cec2064485e652b040dc9e88499945ed4b9db40abcf81c
e-2_metszetek_1448615596.pdf Hiánypótlás melléklet, 928 Kb, 2015-11-27 10:13:16)
6e1cd9e05a92363794c0abf909fcb85b57dea10d7d8c21152514df76274912a2
e-3_homlokzatok_1448615622.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-11-27 10:13:42)
7b861872118db898ce69c6d68f21743ed389128e7ae49ad4bd0e12ed9cdac9fd
e-4_latvanyterv_1448615638.pdf Hiánypótlás melléklet, 396 Kb, 2015-11-27 10:13:58)
134b802921087860962585ac8c58a1af88c4c2e182356f12f4d42eb24a658641
edzopalya_energetika_1448615658.pdf Hiánypótlás melléklet, 657 Kb, 2015-11-27 10:14:18)
f2f0277941eccd0e4fa1a89120e0836c3f000435f91e4814f97ed48f665dcd76
epitesz_muszaki_leiras_001_1448615671.pdf Hiánypótlás melléklet, 289 Kb, 2015-11-27 10:14:31)
978111bf5abcb8566309764d8747a45ae3697f321f23997c628e52e5c70393a1
epuletgepeszeti_muszaki_leiras_1448615679.pdf Hiánypótlás melléklet, 109 Kb, 2015-11-27 10:14:39)
33e3a5a4e375c405aa66ac4d0e4b09513e9e3386c393f41fc0a206564136a4b4
szocialis_epulet_energetika_1448615696.pdf Hiánypótlás melléklet, 653 Kb, 2015-11-27 10:14:56)
1381eaaebc05dbd56aaf345ca4a3e91f871b40c759d51d6ad5111ef76cd0ea21
tartoszerkezeti_muszaki_leirasszam_1448615719.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-11-27 10:15:19)
caca6e042a5bb130f17daec162b32a67b060048271b64881169df07780d40dca
tuzvedelmi_muszaki_leiras_1448615730.pdf Hiánypótlás melléklet, 209 Kb, 2015-11-27 10:15:30)
b0a149183e086ac23a66fc194ff064a312004e644915e92283952366130228db
villamos_muszaki_leiras_1448615746.pdf Hiánypótlás melléklet, 133 Kb, 2015-11-27 10:15:46)
23a380a9897a7ca0f30cc89550953d00abed4a27c45dbcd792e7a01f4feb36bd
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat2015.11.23._1448617932.pdf Hiánypótlás melléklet, 77 Kb, 2015-11-27 10:52:12)
4d3b2127f5972508e7e128777adbcae4a4000aee6f5e784b92666e1bfd398259
tiszakecskeceg.bejegyz.001_1429864506.jpg Szerkesztés alatt, 578 Kb, 2015-04-24 10:35:06)
d77ce89f6284e28b01354c69cb3d8ecdae0c37a7e8f1b888de36cf9262629df3
tiszakecskeceg.kivon.001_1429864602.jpg Szerkesztés alatt, 364 Kb, 2015-04-24 10:36:42)
8efd8ad5d468b8ae2c790466033aa80565b966753b2bdf678e6d0d55839dfc23
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bizonylat000.pd_1430381976.pdf Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-30 10:19:36) 24ff9ed5e14f68f9a7080ac81d458355be825d88333544aeb2044929c292d11f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
navigazolas2015.11.09_1448617970.pdf Hiánypótlás melléklet, 84 Kb, 2015-11-27 10:52:50)
1b779bc154ac0d3d400716a3a4aaa8d13aaba0c0ad570ed67808a54fcdb97816
tiszakecskenav001_1429864427.jpg Szerkesztés alatt, 714 Kb, 2015-04-24 10:33:47)
cce0002f71ef67dc11cbda2e840e8ab94222a57aa05210a8fbe57051636f100d
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
adokumentumothianypotlaskeretebe_1430338606.pdf Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-29 22:16:46)
42f5f9de6bcdd5c9b2be5be59a33eb885162ac7ffa15d77f49559db891865c9c
mufuvesedzocsarnokerdemi_dontes_1448616332.pdf Hiánypótlás melléklet, 919 Kb, 2015-11-27 10:25:32)
22342decfb121e418dab0ab83bb69ee4fc85db3f649d36df9e589a0509519d2c
mufuvesedzocsarnokhatarozat_joger_1448616360.pdf Hiánypótlás melléklet, 456 Kb, 2015-11-27 10:26:00)
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a5f320a83775bec42d1f66852be9e83bef842f72147a38b4fd5a17e0acbe6ef6
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
adokumentumothianypotlaskeretebe_1430338592.pdf Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-29 22:16:32)
42f5f9de6bcdd5c9b2be5be59a33eb885162ac7ffa15d77f49559db891865c9c
centerpalya_ep_eng_1448616225.pdf Hiánypótlás melléklet, 258 Kb, 2015-11-27 10:23:45)
30c4f1fc3d1ed3161b915f85f6e62be400812a1d0604726db2d9382436931730
palyavilagatias_ep_eng_1448616241.pdf Hiánypótlás melléklet, 231 Kb, 2015-11-27 10:24:01)
6185ac5fb2f055c38a4d701d17878fd7be7a13e4c3269f80fd5be5ca4cb6f30d
tereprendezes_epitesi_eng_1448616253.pdf Hiánypótlás melléklet, 248 Kb, 2015-11-27 10:24:13)
864de00ebf77fd758cc926d8cc68499b59bb68d768ae9bd41ee7cfa320b7e0af
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
ingatlan-hasznalatiszerzodes_1448895445.pdf Hiánypótlás melléklet, 106 Kb, 2015-11-30 15:57:25)
3dd1856f378b9c908e1140022dfe230a0cef13d4f46a57a575cf45f40a0c8eca
adokumentumothianypotlaskeretebe_1430338549.pdf Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-29 22:15:49)
42f5f9de6bcdd5c9b2be5be59a33eb885162ac7ffa15d77f49559db891865c9c
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
adokumentumothianypotlaskeretebe_1430338568.pdf Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-29 22:16:08)
42f5f9de6bcdd5c9b2be5be59a33eb885162ac7ffa15d77f49559db891865c9c
tulajdonilap_1448616104.pdf Hiánypótlás melléklet, 251 Kb, 2015-11-27 10:21:44) d7ad84f0f41e1d59b0e3554f61229d745e4afe2971e1b2ed6b94cda6b2e08b25
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
adokumentumothianypotlaskeretebe_1430338530.pdf Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-29 22:15:30)
42f5f9de6bcdd5c9b2be5be59a33eb885162ac7ffa15d77f49559db891865c9c
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
masolateredetijetiszakecskeiiur_1448617623.xlsx Hiánypótlás melléklet, 428 Kb, 2015-11-27 10:47:03)
7abb7292cdee480cc224ecad8733379fdbc5c736faec37f255b9205bb1aad57e
na_1430155386.pdf Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2015-04-27 19:23:06) b1b9862628b6f558f3673bc0376c93d37ebae9c38503e5ed87687b7f17022608
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
tiszakecskeiiureszletes_1448897081.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-11-30 16:24:41)
f751bab6a2f9e1738a248c6fa3322052cfdfdc7c63d9f50e2ae507cb55f7514f
na_1430155402.pdf Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2015-04-27 19:23:22) b1b9862628b6f558f3673bc0376c93d37ebae9c38503e5ed87687b7f17022608
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