
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Tiszakécske Város Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve  Tiszakécske VSE

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  Megye

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

Adószám  18358669-2-03

Bankszámlaszám  51700186-10025499-00000000

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  +36 76 442 888

Honlap  www.tiszakecske.hu  E-mail cím  kecskesandris@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

Kovács Károly 36 20 994 62 21 kovikari55@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Ókécskei tornacsarnok önkormányzat TVSE 54 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2000-04-17

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2000-04-17

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nincs

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
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 5,535 MFt 0,916 MFt 2,402 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,05 MFt 0,05 MFt 0,05 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 6,029 MFt 5,751 MFt 13,182 MFt

Egyéb támogatás 0,01 MFt 0,01 MFt 0,01 MFt

Összesen 11,624 MFt 6,727 MFt 15,644 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,771 MFt 1,61 MFt 8,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 4 MFt 4 MFt

Anyagköltség 2,7 MFt 2,7 MFt 2,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 4 MFt 4 MFt 4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 11,471 MFt 12,31 MFt 19,3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 3,6 MFt 5,99 MFt 13,352 MFt

Működési költségek (rezsi) 3,9 MFt 3,9 MFt 3,9 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 1 055 276 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 12 126 751 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Az önkormányzati tulajdonban lévő tornacsarnok üzemeltetője Tiszakécske Város Sportegyesülete, az egyesület biztosítja a szakosztályok számára a
tornacsarnokban való sportolási lehetőséget. A tornacsarnokot a 2011-2012 és a 2012-2013-as sportfejlesztési támogatásból sikerült felújítani. A kézilabda
szakosztály és annak utánpótlás csapatai játszanak a tornacsarnokban. Itt történik a felkészítés és a tornák rendezése. Tornacsarnok 4 öltöző, mosdó, szertár és
43x24 méter játéktérrel rendelkezik. Nézők, szurkolók számára az oldalvonal melletti részen van lehetőség a buzdításra. A csarnok bővítésére nincs lehetőség vagy
nagyon magas költségvetésből lehetne megvalósítani. A Tiszakécske VSE kézilabda szakosztálya jelenleg egy női és egy férfi megyei 1. osztályú csapatot indít,
amelyekben utánpótlás korú játékosok is játszanak, illetve utánpótlás tornákat szervez és a megyei szövetséggel együttműködve más helyszíneken is tornákon vesz
részt. Megyei serdülő bajnokságban és gyermekbajnokságban is indít csapatot. 

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

2016-2017-es évben nincsen tervezve. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sikeres sportfejlesztési program esetén 2016 júniusától- 2017 június 30.-ig szeretnénk megvalósítani a szakszövetség versenykiírásainak figyelembe vételével a
tornák szervezését, bajnokságokon való részvételt, felkészülési tornákon való részvételt. Szeretnénk a sportfejlesztési programban előírtaknak megfelelni és
leghatékonyabban felhasználni, mint ahogyan a korábbi években is tettük. 

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 2011-2012-es pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy az utánpótlás korú játékosoknak tornákat tudjunk szervezni, utaztassuk őket a versenyek helyszíneire és
sportfelszereléseket tudjunk vásárolni. A tornacsarnok részleges felújításával a kézilabda infrastrukturális feltételeit javítottuk, helyi népszerűségét javítottuk, hogy
szebb és jobb környezetben eredményesebben a mai kor elvárásainak megfelelően tudjanak sportolni. A programban vállaltakat teljesítettük, az igazolt játékosok
számát növeltük. Az utánpótlás korú gyermekek száma nagymértékben emelkedik, beleértve a felnőtt és serdülő bajnokságokon szereplőket, a gyermekbajnokság
részt vevőit valamint a még nem szereplőket is. Csapataink a megyén belül és helyi szinten is egyre több tornán és felkészülési mérkőzésen vesznek részt. A 2015-
16-os projekt céljának megfelelően az utánpótlás csapataink egyre eredményesebbek, a megyei szervezésű bajnokságokban az élmezőnyben végeznek. Jó pár
gyermek már a felnőtt csapatokban is szerepel és beépítésükkel a felnőtt csapatokba a felnőtt és utánpótlás egyre magasabb osztályú versenyeztetése a cél. 2016-
17-es projekt megvalósulásától az eredményesség folyamatos javulását, a gyermek szám növekedését és a kézilabda sport minél szélesebb körben való hozzá
férhetőségét tűztük ki célul. 

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 kiemelkedő jelentőségű társadalmi hatása a közösség összetartó erejének növelése a közös programok szervezése, ezáltal a turizmus
fejlesztése. A mai társadalom fontos feladata, hogy egészséges életmódra neveljen. Ez a leghatékonyabban a sporton keresztül tud megvalósulni. Felemelkedési
lehetőséget nyújt hátrányos helyzetű fiatalok számára, erősítve küzdő szellemüket és hasznos szabadidős tevékenységet nyújt. Prevenciós hatásai a drog és egyéb
káros szokásokkal szemben kiemelkedő jelentőségű. Közös élmények növelik a csapathoz való tartozás erejét. A szakemberek képzésével lehetővé válik olyan
edzők, játékvezetők alkalmazása, akik képesek hatékonyan megvalósítani a sportfejlesztési programban foglalt célkitűzések megvalósítását, a sportmenedzsmentben
pedig a költséghatékony gondolkodásmóddal képesek megszervezni az egyesület költségvetési folyamatait.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Stinner Ferenc 1988-01-04 Edző D EKHO 8 10 175 000 Ft 35 000 Ft 2 100 000 Ft

8 10 175 000 Ft 35 000 Ft 2 100 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

1 044 724 Ft 10 553 Ft 0 Ft 1 055 276 Ft 1 055 276 Ft 2 100 000 Ft 2 110 553 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

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

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

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)

0 Ft

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 10 0 Nincs

U8 0 0 0 Nincs

U9 15 4 1 Országos

U10 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U13 15 5 1 Országos

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő/ifjúsági 31 5 2 Megyei

Junior 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

Összesen 61 24 4
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sporteszköz wax kg 6 9 300 Ft 55 800 Ft

Sporteszköz wax lemosó db 3 3 000 Ft 9 000 Ft

Sporteszköz labdazsák db 3 12 700 Ft 38 100 Ft

Sporteszköz labda db 50 25 000 Ft 1 250 000 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 50 1 500 Ft 75 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 50 12 700 Ft 635 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 50 10 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 50 6 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő melegítő (alsó-felső) db 50 20 000 Ft 1 000 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 6 15 000 Ft 90 000 Ft

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

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

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

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

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

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Kecskés András Technikai vezető Normál 8 10 250 000 Ft 70 000 Ft 3 200 000 Ft

Székely Zoltán Edző EKHO 7 10 70 000 Ft 14 000 Ft 840 000 Ft

Kapás Krisztián Edző Normál 7 10 100 000 Ft 28 000 Ft 1 280 000 Ft

Csengődi István Edző EKHO 8 10 90 000 Ft 18 000 Ft 1 080 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Kecskés András 1980-04-23 Nem rel. U13

Székely Zoltán 1959-06-01 C U13

Kapás Krisztián 1991-03-28 C Serdülő/ifjúsági

Csengődi István 1986-04-26 D U9
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 952 900 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 2 500 000 Ft

Nevezési költségek 0 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 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 400 000 Ft

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

Összesen 13 352 900 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)

12 005 483 Ft 121 268 Ft 0 Ft 12 126 751 Ft 1 347 417 Ft 13 352 900 Ft 13 474 168 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
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

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

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

Összesen 0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

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

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Tiszakécske, 2016. 04. 29.
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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 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. 04. 29.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-20 14:18:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-20 14:16:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-20 18:22:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 09:29:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 12:57:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 13:23:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-21 19:31:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-21 19:20:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 19:58:23

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)

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Kelt: Tiszakécske, 2016. 04. 29.
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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 1 044 724 Ft 10 553 Ft 0 Ft 1 055 276 Ft 1 055 276 Ft 2 100 000 Ft 2 110 553 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

12 005 483 Ft 121 268 Ft 0 Ft 12 126 751 Ft 1 347 417 Ft 13 352 900 Ft 13 474 168 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 13 050 207 Ft 131 820 Ft 0 Ft 13 182 027 Ft 2 402 693 Ft 15 452 900 Ft 15 584 720 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 20 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (19 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)

alairasicimpeldanytiszakecskevse_1461154596.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2016-04-20 14:16:36)
9f79077a125678b3197027a9e66e0bd1e1de67201eef150609006a7800c74a67

Egyéb dokumentumok

palyahitelesitesi2._1461583592.jpg (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2016-04-25 13:26:32) 15f71f39841e185d3a164a1fec3d302c282b68bc3adff346c6991e360f5819ed

palyahitelesitesilap_1461583606.jpg (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2016-04-25 13:26:46)
57ad8371197b90041fbb83d73c60de12aed0211840aa73e5e0a9af2f473a05c2

tvsetamogatasiszerzodes1._1461754637.pdf (Szerkesztés alatt, 499 Kb, 2016-04-27 12:57:17)
be522f0e8778d2e56660a2ee892bb34981f0d53eafe6bb752c29c152f8d19208

tvsetamogatasiszerzodes2._1461754654.pdf (Szerkesztés alatt, 327 Kb, 2016-04-27 12:57:34)
35ce3b12e3809fca5330b9d5d28a8e0c80e1a009755914ea17a87e9706ac6a14

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

torvenyszekinyilvantartas_1461154726.pdf (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2016-04-20 14:18:46)
7508d6596380d2e87f1b098b07ad44a8903774ad759ebd868b44f211934d4568

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

tvseigazgatasidijatutalas_1461655770.pdf (Szerkesztés alatt, 310 Kb, 2016-04-26 09:29:30)
1172a4b530e656f537884d8cd9c6c0101300aa3709d278f6a89a2ad316275759

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

navigazolastvse_1461169324.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-20 18:22:04) 635315fb75b6f29079d40ff6db0d5c456571fc5dc8cd2680896e7d98840a008d

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

sporteszkoz2016-17_1461259893.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-21 19:31:33)
3636ad0f06a46eeda47d51226dfbd5b13cf187d196f40a0e90ddf1d4e18c6f4b

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

kapaskrisztianszandeknyilatkozat_1461756194.jpg (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2016-04-27 13:23:14)
ad4828022db00b5fb8f632d431bc0aa54876791303d767263340947119cd9997

iskolalatogatasi_kapaskrisztian_1461756236.bmp (Szerkesztés alatt, 475 Kb, 2016-04-27 13:23:56)
bc75c41335d556c75d3a8bb89104ce3a274447e2b4290476cec8b4d509df8a65

szekelyzoltanlicinc_1461526399.jpg (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-04-24 21:33:19) c5ca97b7c25438c8adbfad41b65f7d286f33fad35dfef11e9c7c8068062e761f

stinnerferenclicenc_1461526418.jpg (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-24 21:33:39)
46829be2664073c9d80616a6d1558eae755dfecb3d25a89e489be200d7f617c9

tvsemegbizasiszerzodesminta_1461527627.docx (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2016-04-24 21:53:47)
57cdb6aede0ee249aea53ddf639a776966a4ba4cf2d82f75c9d5e916f1013c76

munkakorileiraskecskesandras_1461687561.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-04-26 18:19:21)
0247d6352d18fad7f4a4bebab991643c0140c101e45ccc85b4c97120513b7d50

csengodiistvandiplomamasolat_1461672902.jpg (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2016-04-26 14:15:02)
8e379c04235675846f4890b01297719da2db8de1d35e3026eba7f8dfad7e734f

csengodiistvanszandeknyilatkozat_1461672933.jpg (Szerkesztés alatt, 696 Kb, 2016-04-26 14:15:33)
dfc6f9725fb0d7bfeb5e228111a92d4d90b77c558f2f28c3da2d6b09290bf26a

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

szemelyszallitasikoltsegekaljogcim2_1461259222.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-21 19:20:22)
a95e8bcc3d13d8d013d58c42d9067119f7457016bbb2d758e1c2088d25e1291b
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