
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Tiszakécske Város Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve  Tiszakécske VSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet

Gazdálkodási formakód  521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  18358669-2-03

Bankszámlaszám  11732208-20039888-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6060  Város  Tiszakécske

Közterület neve  Kőrösi  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6060  Város  Tiszakécske

Közterület neve  Kőrösi  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 76 442 888  Fax  -

Honlap  www.tiszakecskevse.hu  E-mail cím  kovikari55@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kovács Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 994 62 21  E-mail cím  kovikari55@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Balogh Szilárdné +36 30 916 04 46 baloghszilardne@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Ókécskei tornacsarnok Önkormányzat TVSE 60 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2000-04-17

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2000-04-17

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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 Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

be/SFPHPM01-07279/2016/MKOSZ

2016-10-26 14:08 1 / 21



Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 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 2014 2015 2016

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 2014 2015 2016

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 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

107 252 Ft 2 145 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

500 510 726 Ft 10 010 215 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 2 716 973 Ft 54 339 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Tiszakécske Város Sportegyesülete Kosárlabda szakosztálya jelenleg csak egy felnőtt férfi csapattal rendelkezik, amely az idén (2015/16) nem indult a megyei
bajnokságban. Az előző években ott szerepelt. Ebben az évben csak barátságos és edzőmérkőzéseket szervezett. Képesítéssel rendelkező edző nem volt a
szakosztályban. Az utánpótlás képzése esetleges volt. A Kosárlabda szakosztály a városi tornacsarnokot használja. Ennek üzemeltetője Tiszakécske Város
Sportegyesülete. A Kosárlabda szakosztály ebben az épületben tartja az edzéseket és a mérkőzéseket. A tornacsarnok 4 öltöző-mosdóval, szertárral és egy 15x28 m
játéktérrel rendelkezik. A játéktér mellett nincsen lelátó, csak két sor pad áll a nézők rendelkezésére. A játéktérhez két mennyezetről leereszthető palánk tartozik.
Jelenleg ezek kézi(!) erővel működnek. Oldalt fali fix palánkok találhatók különböző magasságban. Ezekhez azonban nem tartozik felfestés. Az elektromos
eredményjelző jelenleg csak a kézilabda mérkőzések lebonyolítására alkalmas. Nincsen támadóidőt mérő óra. 

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

A jelenlegi sporttal kapcsolatos ingatlanberuházások rámutattak arra, hogy egy új, modern épület is bevonzza a látogatókat a sporteseményekre, akik jelentős
hányada a további eseményeken is megjelenik. Azonban talán még a közönségnél is fontosabb a sportolók bevonzása, akik természetesen egy színvonalas és
modern létesítménybe nagyon szívesen járnak sportolni. A sportlétesítmények ezen hatása korcsoporttól független, azaz a legfiatalabbaktól a profi felnőttekig
mindenkire igaz az, hogy szép és jól felszerelt környezetben szívesen hozza ki magából a maximumot. Rengeteg tehetséges gyerek és felnőtt van az országban és
város vonzáskörzetében is, akikért megkezdődött a verseny, ugyanis a tehetséges fiatalok jelentik egy-egy egyesület, sőt sportág jövőjét. Egy minden korosztály
számára vonzó sportlétesítmény a fiatal és felnőtt sportolók, az ő családjaik, barátaik és a sportágak kedvelői számára is igen pozitív hatással van, nem beszélve
arról, hogy a város jó hírnevét és öregbíti. Fontos megemlíteni, hogy a jó körülmények biztosítása a idegenbe érkező csapat számára is fontos nekünk, ugyanis
mindig célunk, hogy semmi ne vonja el a figyelmet a játék örömétől és a maximális teljesítmény leadásától. Szerencsére a vonzáskörzet sportszeretetéből adódóan
egy modern sportlétesítmény maximális kihasználtságának biztosítása nem hárít ránk megoldhatatlan feladatot. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A Tiszakécske VSE Kosárlabda szakosztálya által évekkel ezelőtt rendelt mezek már tönkrementek. A gyerekek versenyeztetéséhez legalább egy készlet mez/nadrág
szükséges. A megfelelő cipő még ennél is fontosabb. A szülők anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy megfelelő cipőt vásároljanak. Jelen pillanatban a gyerekek
rossz minőségű cipőben edzenek (vászon, csúszós talp, nem fogja a bokát). Ez baleset- és sérülésveszélyes. Akadályozza a sportági mozgások tanulását.A
szakosztály rendelkezik 12 db 5-ös labdával, de nincs hozzá tartó, ami a versenyekre való utazásnál elengedhetetlen.A taktikai tábla sokat segít a gyerekek
oktatásában, a posztok pontos megértésében, a játék képének vizualizálásában.A laptop beszerzése a versenyekben való részvétel és szervezés során szükséges.
Jelenleg a saját asztali gépemet használom, ami már elavult. Minden a csapattal kapcsolatos ügy emailben intéződik. A szövetséggel való kapcsolattartás, a
versenyek szervezése, eredményei, bíróküldés stb.. Minden interneten keresztül történik. A hordozható laptop a gyerekek számára is lehetőséget ad különböző
szakmai anyagok megnézésére az edzésen és a szülők által készített mérkőzésfelvételek elemzésére. A sportág minél szélesebb körben való megismertetését is
segíti.A projekt a következő egy évben azt a célt szolgálja, hogy újrainduljon az utánpótlás nevelés és felmenő rendszerben versenyezzenek csapatok az egyesület
színeiben. 

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

A Kosárlabda szakosztály azt a célt tűzte ki maga elé. hogy csatlakozik az MKOSZ utánpótlás programjához. Tiszakécskén a múltban magas szintű kosárlabdaképzés
folyt mind az iskolában, mind az egyesületben. A gyerekek már első osztálytól kezdve megismerték a kosárlabda alapjait. Az országos korosztályos versenyeken szép
eredményeket értek el. Az a terv, hogy alulról építkezve újra sokan részt vegyenek a kosárlabda sport népszerűsítésében. „Neveljünk kosarasokat!” Az utánpótlás
nevelés korosztályos rendszerében az előkészítő 7-9 éves korosztályban alakul egy 12 fős csapat. Szeretnék velük indulni a „ Dobd a kosárba” programban is, ha
lehetőség lesz rá. A sportági alapképzés rendszerében pedig U11 és U12 gyerekekkel indulni a Kenguru és a Gyermek Kupában 12 fős csapatokkal. A tehetséges
gyerekek Kecskemét és Szolnok közelsége miatt bekerülhetnének ezeknek a városoknak a magas szintű kosárlabda egyesületeibe. Akik pedig csak szabadidős
tevékenységként kosárlabdáznának, azok helyben csatlakozhatnak a már ma is létező férfi és női felnőtt csapathoz. Az utánpótlás nevelés széles tömegbázisának
kialakítása egyezik az MKOSZ célkitűzéseivel: a kevésbé tehetséges játékosok is maradjanak a kosárlabdázás keretein belül és járuljanak hozzá a sportág
népszerűsítéséhez amatőr játékosként, szurkolóként, támogatóként. Ehhez szükség van az olyan kisvárosok bevonására is , mint Tiszakécske. 

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

A sportfejlesztési program figyelembe veszi, hogy egyik napról a másikra nem lehet egy már alig működő szakosztályt felfejleszteni. A tervezett két csapat (U11 és
U12) alapjai már most is megvannak. Az edzések elkezdődtek és szeptembertől már teljes erőbedobással folytatódnak.Minden alkalmat megragadunk, hogy a
városban újra népszerű legyen a kosárlabda és annak minden formája. Mivel a múltban sok szép eredménye és külföldi kapcsolatai is voltak ennek a sportnak
(Svédország) , még mindig sok egykor volt játékos él közöttünk, akik szívesen támogatják majd a helyi csapatokat. A csapatsport személyiségfejlesztő hatása a mai
gyerekek számára különösen fontos. El kell érni, hogy felálljanak a számítógép elöl és megszeressék a rendszeresen végzett mozgást és a közös játékot. Ez hosszú
távon csökkenti a függőségekre való hajlamot, javítja a konfliktuskezelő képességet és az egészségügyi mutatókat. A kosárlabdasport nagy előnye, hogy az udvarban
felszerelt palánkkal már két ember is tudja játszani. A várható előnyök hosszan sorolhatóak.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - 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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

laptop db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi
eszköz

megnevezése

Indoklás

laptop A laptop beszerzése a versenyekben való részvétel és szervezés során szükséges. Jelenleg a saját asztali gépemet használom, ami már
elavult. Minden a csapattal kapcsolatos ügy e-mailben intéződik. A szövetséggel való kapcsolattartás, a versenyek szervezése, eredményei,
biróküldés stb.. Minden interneten keresztül történik. A hordozható laptop a gyerekek számára is lehetőséget ad különböző szakmai anyagok
megnézésére az edzésen és a szülők által készített mérkőzésfelvételek elemzésére. A sportág minél szélesebb körben való megismertetését is
segíti.

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

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

104 035 Ft 1 073 Ft 2 145 Ft 107 252 Ft 45 965 Ft 152 145 Ft 153 218 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kate-
gória

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)

TEB Sportcsarnok 2017-03-01 2017-06-30 2017-01-01 700 000 000 Ft

700 000 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Sportcsarnok 6060
Tiszakécske
xxx
x

yyy xyz

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

Nem

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

Igen

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 485 495 403 Ft 5 005 107 Ft 10 010 215 Ft 500 510 726 Ft 214 504 597
Ft

710 010 215 Ft 715 015 322 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 12 0 Nincs

U11 12 0 0 Megyei

U12 12 0 0 Megyei

U14 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 24 12 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés mez és nadrág szett 13 22 000 Ft 286 000 Ft

Sportfelszerelés kosárlabda cipő pár 13 40 000 Ft 520 000 Ft

Sporteszköz labdatartó zsák db 1 10 000 Ft 10 000 Ft

Sporteszköz taktikai tábla db 1 5 000 Ft 5 000 Ft

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

Sport-
szakember
beosztása

Sportszakember
neve

2015/16 idény működősi
engedély száma

Koro. Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen

(Ft)

Edző Balogh Szilárdné 229563 U11 Általános 160 10 111 000 Ft 31 635 Ft 1 426 350 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 821 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 490 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 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 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 426 350 Ft

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

Összesen 2 937 350 Ft

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

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

2 635 464 Ft 27 170 Ft 54 339 Ft 2 716 973 Ft 301 886 Ft 2 991 689 Ft 3 018 859 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

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

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 145 Ft 2 145 Ft 1 073 Ft 3 218 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 10 010 215 Ft 10 010 215 Ft 5 005 107 Ft 15 015 322 Ft

Utánpótlás-nevelés 54 339 Ft 54 339 Ft 27 170 Ft 81 509 Ft

Összesen 15 100 049 Ft  15 100 049 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem 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.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Tiszakécske, 2016. 10. 26.
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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 a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

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

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

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

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

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

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

Kelt: Tiszakécske, 2016. 10. 26.
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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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 09:11:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 09:11:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-10-17 10:03:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-10-13 16:06:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 08:51:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 09:00:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 08:50:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 08:50:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 08:50:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 14:13:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 08:49:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 08:49:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 08:48:54

Feltöltés / Megtekintés

Mellékletek

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

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

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

(110 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 08:48:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 08:48:15

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Tiszakécske, 2016. 10. 26.
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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

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 485 599 438 Ft 5 006 180 Ft 10 012 360 Ft 500 617 978 Ft 214 550 562 Ft 710 162 360
Ft

715 168 540 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

104 035 Ft 1 073 Ft 2 145 Ft 107 252 Ft 45 965 Ft 152 145 Ft 153 218 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 485 495 403 Ft 5 005 107 Ft 10 010 215 Ft 500 510 726 Ft 214 504 597 Ft 710 010 215
Ft

715 015 322 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 635 464 Ft 27 170 Ft 54 339 Ft 2 716 973 Ft 301 886 Ft 2 991 689 Ft 3 018 859 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

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

Összesen 488 234 902 Ft 5 033 350 Ft 10 066 699 Ft 503 334 951 Ft 214 852 448 Ft 713 154 049
Ft

718 187 399 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 100 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 110 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (17 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)

alairasicimpeldanytvse_1461913878.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2016-04-29 09:11:18)
f44c6fa06f9903feb5c19850c347689302edb40aa58b8c62607fd39ffd8b4703

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

hp_1462171695.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 08:48:15) c84c0ab5c0f18a754f8728760120231ee1626f2fd38e299c0f8100417370482b

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

hp_1462171757.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 08:49:17) c84c0ab5c0f18a754f8728760120231ee1626f2fd38e299c0f8100417370482b

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hp_1462171708.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 08:48:28) c84c0ab5c0f18a754f8728760120231ee1626f2fd38e299c0f8100417370482b

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

hp_1462171734.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 08:48:54) c84c0ab5c0f18a754f8728760120231ee1626f2fd38e299c0f8100417370482b

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

cegkivona20160411tvse_1461913863.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 09:11:03)
d5c36cc12953254f936f8d56a72d4784cefcef8fcccadb0dc6c501eaf8ae3289

(110 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

bizonylat_1476367563.pdf (Hiánypótlás melléklet, 16 Kb, 2016-10-13 16:06:03) 233f893d896de42db8bbf67520092e81b2325fed833e038097d4d6ba9dfa2754

kosar-csarnok-befizetes_1462206790.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2016-05-02 18:33:10)
878f35ba6b135ee3f1a95a3c30b1a2728877d9ba3daf6ddfe9efc3aeaca51375

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

adoigazolas_1461913888.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-29 09:11:28) 3b8dd84a0d72825119cc3b0cd794c03a0ce126ff55de8771836633c143cb64c4

koztartozasmentesadozoiadatbazis_1476691428.pdf (Hiánypótlás melléklet, 255 Kb, 2016-10-17 10:03:48)
832e2415d1316b09feddf469dd6f75b479389a73d3361124efcf5cdf713e641b

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hp_1462171812.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 08:50:12) c84c0ab5c0f18a754f8728760120231ee1626f2fd38e299c0f8100417370482b

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

hp_1462171826.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 08:50:26) c84c0ab5c0f18a754f8728760120231ee1626f2fd38e299c0f8100417370482b

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

hp_1462172434.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 09:00:34) c84c0ab5c0f18a754f8728760120231ee1626f2fd38e299c0f8100417370482b

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

hp_1462171846.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 08:50:46) c84c0ab5c0f18a754f8728760120231ee1626f2fd38e299c0f8100417370482b

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

hp_1462171871.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 08:51:11) c84c0ab5c0f18a754f8728760120231ee1626f2fd38e299c0f8100417370482b

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

nincsfeltoltvemelleklet_1462191238.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 14:13:58)
684fee6f0c2d5b6d295f85257d72f257f661cc8c602d71bc680a8c1dcf1e362e

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

hp_1462171799.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 08:49:59) c84c0ab5c0f18a754f8728760120231ee1626f2fd38e299c0f8100417370482b
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