
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Tiszakécske Város Sportegyesület

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 

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  521

MKOSZ tag  Igen

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

Adószám  18358669-2-03

Bankszámlaszám  11732208-20039888-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzat

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

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.hu

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.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

de Jonge Norbert +36 30 845 66 37 norbertdejonge@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Ókécskei tornacsarnok Önkormányzat TVSE 60 Felkészülés

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):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

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 2015 2016 2017

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 2015 2016 2017

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 Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 488 662 Ft 29 773 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

76 753 878 Ft 1 535 078 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

4 069 887 Ft 81 398 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk legfőbb célja, hogy az edzéseinken jelen lévő gyermekeknek megmutassuk, és megkedveltessük a sportág szépségeit, ezzel együtt fontosnak tartjuk az
egészséges életmódra való nevelést. Így elmondhatjuk, hogy méltón neveljük a kosárlabdasport következő meghatározó generációit. A Kosárlabda szakosztály a
városi tornacsarnokot használja mérkőzések, felkészülések céljára, melynek üzemeltetője Tiszakécske Város Sportegyesülete. 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. A palánkok és gyűrűk anyagában és kialakításukban elavultak, korszerűtlenek és nem felelnek meg a mai modern, sportszakmai elvárásoknak. Ezen terület
fejlesztését is célul tűztük ki. 

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

A jelenlegi sporttal kapcsolatos ingatlan beruházások 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 e 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 is 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 megfelelő felszerelések és eszközök nélkülözhetetlenek a felkészülésében, így ezek beszerzésére az éved elején kerül sor. Az előző évadban elkezdett
sportcsarnok beruházás projektünket a 2017/18-as évadban, a II ütemben folytatjuk. Ennek ütemezése a mellékletek oldalon csatolva lett. 

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

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.
Szeretnénk velük indulni a „Dobd a kosárba” programban is, ha lehetőség lesz rá. A „Dobd a kosárba” utánpótlás előkészítő programban aktívan részt veszünk, sőt
hazai fordulót is szerveztünk. A „Dobd a kosárba” sorozat mellett a 8-10 éves korosztályú gyermekekkel a B3X3 sorozatban is tervezzük az elindulást, amely nagy
népszerűségének örvendően ma Diákolimpiai sportszám is. 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.
Lényegesnek tartjuk a tömegsport, szabadidős jellegű kosárlabdázást is, ezért teret, lehetőséget és szakmai segítséget biztosítanánk a fiatalok részére a „Street Ball”
sorozatban való indulás elérhetőségéhez. 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. Két csapat (U11 ésU12)már most
is megvan. Az edzések elkezdődtek és szeptembertől már teljes erőbedobással folytatódnak. Minden alkalmat megragadunk, hogy a városban újra népszerű legyen
a kosárlabda és annak minden formája. Aktív toborzómunkával, kosárlabda gyermekrendezvényekkel, helyi fordulókkal illetve a média bevonásával erősítjük ennek a
labdajátéknak népszerűsítését a térségben. 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 fel álljanak, 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

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó póló db 2 6 000 Ft 12 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó melegítő db 2 15 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda cipő pár 2 20 000 Ft 40 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

orvosi ágy db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Combo gépek (több
funkció)

db 1 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

kosár állvány db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

2 082 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Utazó póló Elengedhetetlenül fontos a pótlása, mely szolgálja a szezonban a sportolókat.

Utazó melegítő Elengedhetetlenül fontos a pótlása, mely szolgálja a szezonban a sportolókat.

Kosárlabda cipő Elengedhetetlenül fontos a pótlása, mely szolgálja a szezonban a sportolókat.

orvosi ágy EGYEDI KÉRELEM ALÁ ESŐ TÉTEL A sportolók megfelelő egészségügyi vizsgálatához.

Combo gépek (több funkció) A rehabilitációhoz szükséges ennek beszerzése.

kosár állvány EGYEDI KÉRELEM ALÁ ESŐ TÉTEL melynek beszerzése szükségessé vált.

2017/18 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)

1 444 002 Ft 14 887 Ft 29 773 Ft 1 488 662 Ft 637 998 Ft 2 111 773 Ft 2 126 660 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

2017/18 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 Napelemes rendszer kiépítése 2017-07-01 2017-10-20 2017-11-01 25 797 370 Ft

TEB Parkoló terv szerint 2017-07-01 2018-08-01 2018-09-01 33 020 000 Ft

TEF Parkosítás terv szerint 2017-07-01 2018-08-01 2018-08-02 12 700 000 Ft

TEB Hálozat és Riasztórendszer kiépítés 2017-07-01 2017-10-20 2017-10-20 5 828 411 Ft

TEB Sportcsarnok II. ütem 2017-10-25 2018-11-30 2018-12-05 30 000 000 Ft

107 345 781 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Napelemes rendszer kiépítése 6060
Tiszakécske
-
-

0 egyéb -

Parkoló terv szerint 6060
Tiszakécske
-
-

0 egyéb -

Parkosítás terv szerint 6060
Tiszakécske
-
-

0 egyéb -

Hálozat és Riasztórendszer
kiépítés

6060
Tiszakécske
-
-

0 egyéb -

Sportcsarnok II. ütem 6060
Tiszakécske
-
-

3641/42 egyéb Sportcsarnok beruházás II. üteme

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

Nem

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

Igen

2017/18 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
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2017/18 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)

Utóf. 74 451 262 Ft 767 539 Ft 1 535 078 Ft 76 753 878 Ft 32 894 519
Ft

108 880 859 Ft 109 648 398 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 7 0 0 Megyei

U12 0 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 7 0 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 500 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 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 3 000 000 Ft

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

Összesen 4 400 000 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése

A Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése aljogcímen kosárlabdázóink feltétlen szükséges eszközeit tervezzük a
Benchmark szerint meghatározott módon.

Személyszállítási költségek Az utánpótlás csapatok a mérkőzéseiket idegenben játsszák, mivel helyben egyenlőre nincsenek meg hozzá a tárgyi
feltételek. Az utazások nagy része Szolnokra, Kecskemétre és Kiskunfélegyházára történik majd. Ezek majd a nevezett
csapatoktól függenek.

Nevezési költségek A nevezési költségek tervezése során figyelembe vételre kerültek az MKOSZ Díjfizetési szabályzatának iránymutatásai. A
költségelem több utánpótlás korosztályos csapat vonatkozó kiadásait tartalmazza.

Verseny- és játékengedélyek
kiállításának költségei

A verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei az MKOSZ által meghatározott Díjfizetési szabályzatban foglaltak az
irányadók, ez alapján határoztuk meg a pályázati összeget.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai

A személyi jellegű kiadások tervezése a benchmarkban foglaltak alapján és a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele
mellett történt.

2017/18 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)

3 947 790 Ft 40 699 Ft 81 398 Ft 4 069 887 Ft 452 210 Ft 4 481 398 Ft 4 522 097 Ft

be/SFPHP01-09279/2017/MKOSZ

2018-12-07 14:52 11 / 28



Általános Képzés

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

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

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

0 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

Indoklás

2017/18 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)

29 773 Ft 29 773 Ft 14 887 Ft 44 660 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 1 535 078 Ft 1 535 078 Ft 767 539 Ft 2 302 617 Ft

Utánpótlás-nevelés 81 398 Ft 81 398 Ft 40 699 Ft 122 097 Ft

Összesen 1 646 249 Ft  2 469 373 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program költségvetésének elkészítése, elszámolások, jelentések könyvelése, dokumentálása.

Tárgyi utófinanszírozott Sportfejlesztési program költségvetésének elkészítése, elszámolások, jelentések könyvelése, dokumentálása.

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési program költségvetésének elkészítése, elszámolások, jelentések könyvelése, dokumentálása.
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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, 2018. 12. 07.
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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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. 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;

15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

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

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig 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.

16. 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;

17. 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;

18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

20. 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, 2018. 12. 07. Kovács Károly 
elnök 

Tiszakécske Város Sportegyesület
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Kovács Károly (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Tiszakécske Város Sportegyesület

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Tiszakécske Város Sportegyesület

(kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Tiszakécske, 2018. 12. 07.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Kovács Károly (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Tiszakécske, 2018. 12. 07.

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

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

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

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

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

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

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

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

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar

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

– tájékoztatom.

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

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

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

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

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

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

Kelt: Tiszakécske, 2018. 12. 07. Kovács Károly 
elnök 

Tiszakécske Város Sportegyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-29 17:51:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-29 17:52:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-29 17:53:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 16:41:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 16:43:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-02-14 13:17:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 16:43:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-02-21 14:04:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 16:44:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-02-22 11:03:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 16:44:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 16:45:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 17:06:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2018-02-21 14:20:47

Mellékletek

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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 keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 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
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2018-02-22 08:50:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-02-14 14:41:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-02-14 14:43:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-02-14 14:44:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-02-14 14:44:52

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

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Tiszakécske, 2018. 12. 07.
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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 2 2 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 1 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 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 5 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U11 fő 7 12 71%

U9 fő 0 20 0%

U12 0 8 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 75 895 264 Ft 782 425 Ft 1 564 851 Ft 78 242 540 Ft 33 532 517 Ft 110 992 632
Ft

111 775 057 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 444 002 Ft 14 887 Ft 29 773 Ft 1 488 662 Ft 637 998 Ft 2 111 773 Ft 2 126 660 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 74 451 262 Ft 767 539 Ft 1 535 078 Ft 76 753 878 Ft 32 894 519 Ft 108 880 859
Ft

109 648 398 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 947 790 Ft 40 699 Ft 81 398 Ft 4 069 887 Ft 452 210 Ft 4 481 398 Ft 4 522 097 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 79 843 054 Ft 823 124 Ft 1 646 249 Ft 82 312 427 Ft 33 984 727 Ft 115 474 030
Ft

116 297 154 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 25 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (36 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

kosar1718afanyilatkozat_1493736217.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-05-02 16:43:37)
1b3ffc631ad12c45884b42be55dc8e2cd14e46875358813fcd9814011851902b

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_1493481158.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2017-04-29 17:52:38)
5650fd00b3fd6ff7c26b0bddb99d9de6f059b029b9c34d637349db28852d5c00

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

hianypotlasalkalmavalpotoljuk_1493742857.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 18:34:17)
5503afc602746411de1f35bc40ff3b42be6166eca1a07b6650d46047445e31b4

azelkeszultletesitmenyaltalterm_1518615892.docx (Hiánypótlás, 13 Kb, 2018-02-14 14:44:52)
99664161d530621857cf376126d00d8d4130f994345c6fb8d3353b50b79a40f0

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

aberuhazasfinanszirozasitervees_1493742927.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-05-02 18:35:27)
e1e17c1b96d73fe549dbc7873bb788cd67110051ea7f9495e7c08ef5eaeac7e0

onkormanyzatihatarozatkivonatok_1518615707.pdf (Hiánypótlás, 111 Kb, 2018-02-14 14:41:47)
e7b7810f76d7d5dbfd472eba507d824fad3fb8ebdf59444c502e7ff862917fe3

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

azelkeszultletesitmenyhasznosita_1493742804.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-05-02 18:33:24)
4f45ad73c67a0c8ac42d3aa4c21fc5d23aefa468f4bc92206b354f74b866c3aa

azelkeszultletesitmenyhasznosita_1518615845.xlsx (Hiánypótlás, 18 Kb, 2018-02-14 14:44:05)
f494a4ce3fbba3df6476af69cb7bab3396568e784e0fa59bb396e7c90bd21d63

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

aberuhazasfinanszirozasitervees_1493742776.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-05-02 18:32:56)
e1e17c1b96d73fe549dbc7873bb788cd67110051ea7f9495e7c08ef5eaeac7e0

aberuhazasfenntartasahozszuksege_1518615796.docx (Hiánypótlás, 14 Kb, 2018-02-14 14:43:16)
eacc9996fb54e567e4efdf2bc7a5280e1a7b945678840ff55de8441b9c8ac7d3

Egyéb dokumentumok

hasznositasimegallapodas_1519218252.pdf (Hiánypótlás, 931 Kb, 2018-02-21 14:04:12)
15de9a830769c73007bb15f38413c04a622d90e62160696a9074e60eca39213d

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

kosaremminyilatkozat_1493736184.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2017-05-02 16:43:04)
a26cfc4a6f6cdcaa660e12944f7aa1626d30d744b842da37341dd9a775231211

emminyilatkozat_1518610675.pdf (Hiánypótlás, 83 Kb, 2018-02-14 13:17:55) 49017c9e949f1692cc1b91a9beccdc31f11dc25821667dac7acb8f90dd33add3

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

cegkivonat17.04.25_1493481080.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-04-29 17:51:20)
8c175b669ce54058920c1ea7a3b5f48ae84ba20645d3cc030560ab7ae6b933a1

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

befizetestigazolobizonylatkosar_1493736116.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 16:41:56)
07a4de334dd8974b01d1737e326f5fb0b86830fa3484888a25eeb8bfbf7f8252

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

koztartozasmentes_05_10_1493481192.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2017-04-29 17:53:12)
5aa8d2082765b360d1a85819e68929f8aeb1acc5fc738e7b6ff161c370be658a

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

kosar1718nyilatkozat2_1493736236.pdf (Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2017-05-02 16:43:56)
696a740750554af454dabd4ec8855845d65fd9d89d6afc1acf3de906dbdd1e59

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

kosar1718nemepengkoteleshaloza_1493736318.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2017-05-02 16:45:18)
9b381fc6c1272b70d2ebd0b773e1d6c66b6401902d2d1e39d8962b0081b482b1

bk_uo_436_1_nyilatkozat_nemengedel_1493737615.pdf (Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2017-05-02 17:06:55)
9b99063355fb19b4800d645f9a9001bb1b597b36f30de522c2633ab6616986ea
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Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 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

kosar1718nemepengkoteleshaloza_1493736313.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2017-05-02 16:45:13)
9b381fc6c1272b70d2ebd0b773e1d6c66b6401902d2d1e39d8962b0081b482b1

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

hianypotlasalkalmavalpotoljuk_1493743014.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 18:36:54)
5503afc602746411de1f35bc40ff3b42be6166eca1a07b6650d46047445e31b4

onkormanyzatihatarozatkivonatok_1519293831.pdf (Hiánypótlás, 111 Kb, 2018-02-22 11:03:51)
e7b7810f76d7d5dbfd472eba507d824fad3fb8ebdf59444c502e7ff862917fe3

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

kosar1718tulajdonilap_1493736255.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2017-05-02 16:44:15)
40bbb3bdc35a20736310d65306e91bd541ac0e07afe87da9bf34042492e8ca5d

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

kosar1718jelzalogbejegyzes_1493736280.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2017-05-02 16:44:40)
a27aea4c841d90469c564cb07fcbbe4f373cba0ef5ffa7a88a19a39096291b32

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

hianypotlasalkalmavalpotoljuk_1493742976.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 18:36:16)
5503afc602746411de1f35bc40ff3b42be6166eca1a07b6650d46047445e31b4

utkert_uptodate.xls_1519219000.xlsx (Hiánypótlás, 27 Kb, 2018-02-21 14:16:40) 036e5ab969ec3451bedc34780ebfbe6b386a2e9a69f2d4ef989e6283e3d0a4d9

csapadekvizelvezeteskomplex_upto_1519219247.xlsx (Hiánypótlás, 20 Kb, 2018-02-21 14:20:47)
c4eafa2e5b9d72449e309a8906dbe2c69a3ccefd148a11156f1cc6c082c3975b

tiszakecskekosarcsarnok_napelemaj_1518613539.xlsx (Hiánypótlás, 13 Kb, 2018-02-14 14:05:39)
3f0749a06e691b55d026b13b922a46bc6b3de85e86f575d07bb7de3e0a4af1aa

varosisportcsarnokinformatikaies_1518613773.pdf (Hiánypótlás, 412 Kb, 2018-02-14 14:09:33)
fdabbb4e1ea60d9da49445c341f9cd256aecc7cc5a10770441a48323b601da5d

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

hianypotlasalkalmavalpotoljuk_1493742951.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 18:35:51)
5503afc602746411de1f35bc40ff3b42be6166eca1a07b6650d46047445e31b4

parkolomuszakileiras20170627_1519285772.docx (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-02-22 08:49:32)
97723ad92c5ca005c39860d6c3ce3ac4beab1c9ad724c42ca088df2ad92d15e7

csm-2helyszinrajz_1519285811.pdf (Hiánypótlás, 8 Mb, 2018-02-22 08:50:11) a46d235423bc808cc9ca8a49047b9c3e9a342d4bd949ff69bf2ccd101aa33288

tiszakecsketetocsapadekelvezetes_1519285843.docx (Hiánypótlás, 47 Kb, 2018-02-22 08:50:43)
e456af22f7ffc0fb5934baf88e84ea3f36f8b582d6567f87e8c9ea4adb03f828

tiszakecskesportcsarnoknapelemmu_1518613943.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-02-14 14:12:23)
4e7099eac252cb18238a8cc6346dc4a5887da0ce33faf589d34738b473e49328

tiszakecske_kert_kiviteli_leiras-ki_1518614033.pdf (Hiánypótlás, 150 Kb, 2018-02-14 14:13:53)
8d27bf51187f55ca616e46e305d7def227601302049471f4908f18bd9748330c

varosisportcsarnokinformatikaies_1518615589.pdf (Hiánypótlás, 412 Kb, 2018-02-14 14:39:49)
fdabbb4e1ea60d9da49445c341f9cd256aecc7cc5a10770441a48323b601da5d
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