be/SFPHPM01-22614/2018/MLSZ
A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

TISZAKÉCSKE VÁROS SPORTEGYESÜLETE

A kérelmező szervezet rövidített neve

TVSE

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám

2172

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

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 Önkormányzat
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

http://www.tiszakecskefoci.hu/

E-mail cím

kovikari55@gmail.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

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Kecskés Andrásné

2018-12-13 11:14

Mobiltelefonszám
+36 20 350 87 05

E-mail cím
info@tiszakecskefoci.hu
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2018/19 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése
Tiszakécske Sportcenrum

2018-12-13 11:14

Ingatlan
típusa
Nagy f.p.

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)
6060
Tiszakécske
Szabolcska M u.
42

Helyrajzi
szám
3696/6

Méret

Használat
jogcíme
Bérelt

Igénybevétel
(óra / hó)
180

Bérleti díj
Ft/óra
0 Ft

Igénybe vett
hónapok száma
12

Fejl.

Megj.

Igen
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

21,42 MFt

9,3 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

9,3 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0,3 MFt

0,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

144,2 MFt

198 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

23 MFt

0 MFt

Összesen

165,62 MFt

239,9 MFt

0,6 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

34 MFt

56,5 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

15 MFt

20 MFt

0 MFt

Anyagköltség

15 MFt

20 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

49,1 MFt

79,3 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,02 MFt

5,7 MFt

0 MFt

Összesen

113,12 MFt

181,5 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)

33 447 272 Ft

668 945 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

231 951 393 Ft

4 639 028 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

11 050 358 Ft

221 005 Ft

Általános képzés

203 046 Ft

4 061 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Tiszakécske VSE az immáron 22 éves hagyományokat felkarolva működtet és versenyeztet korosztályos csapatokat, kiemelt hangsúlyt fektetve az utánpótlásnevelésre,ennek köszönhetően
minden utánpótlás-korosztályban képviselteti magát az NB1-es múlttal is büszkélkedő egyesület. Az elkötelezett utánpótlásnevelő munkát különösen jól példázza, hogy a legfiatalabb, saját
nevelésű játékosokból is tud csapatot kiállítani egyesületünk. A 11500 fős Tiszakécske 2013-ban járásközponti címet kapott, amelynek köszönhetően a több mint 23000 embert magába foglaló
terület központja lett. Ezt a szerepkört is szeretné egyesületünk a labdarúgás fejlődésére fordítani, ugyanis a Tiszakécske VSE fel kívánja vállalni a járás labdarúgás utánpótlás-nevelési
feladatait, hogy ne csak városunk, hanem járásunk tehetséges jelenlegi és leendő játékosait is magas színvonalon képezhessük. Ezt az utánpótlás-nevelő szerepkört már az eddigi
sportfejlesztési programok keretében sikeresen megkezdtük, ezt kívánjuk folytatni a 2018/19-es szezonban is. Az előző szezonra benyújtott sportfejlesztési programunkban bemutatott módon
megkezdtük sporttelepünk jelentős infrastrukturális fejlesztését, aminek köszönhető egyesületünk szinte napról-napra vonzóbb a vonzáskörzet leendő játékosainak számára. Célunk, hogy
minél több helyi - és vonzáskörzetbeli - fiatal épüljön be a felnőtt csapatunkba, majd lehetőség szerint más, magasabb bajnokságban szereplő csapatokba is, továbbá lehetőség szerint
kerüljenek be a korosztályos válogatottakba is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy labdarúgóink hozzájáruljanak a magyar labdarúgás fejlődéséhez.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelen sportfejlesztési programunk keretében meghatározott beruházásokat, ráfordításokat tartalmazó részprojekteket az elkövetkező 2018/19-es szezonra, 1 éves időtartamra terveztük. A
program kialakítása során azon területekre összpontosítottunk, amely véleményünk szerint elősegítheti labdarúgásunk fejlődését. A programunk elfogadása esetén, a megfelelő támogatókkal
való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk megvalósulása a következő egy évben fog megvalósulni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Jelen sportfejlesztési programunk keretében meghatározott beruházásokat, ráfordításokat tartalmazó részprojekteket az elkövetkező 2018/19-es szezonra, 1 évesi dőtartamra terveztük. A
program kialakítása során azon területekre összpontosítottunk, amely véleményünk szerint elősegítheti labdarúgásunk fejlődését. A programunk elfogadása esetén, a megfelelő támogatókkal
való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk megvalósulása a következő egy évben fog megvalósulni.

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

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Tiszakécske makro- és mikrokörnyezetében, ahogy a teljes Magyarországon is a labdarúgás a legnépszerűbb sportág. A tiszakécskei labdarúgás sikere egyrészt húzó erő a sportágnak,
másrészt a társadalmi hangulatot, az önbecsülést és az összetartozást is befolyásolja, jelentős vonzó és helyben tartó ereje van, amit sportszervezetünk egyrészt közvetíteni, másrészt
kihasználni képes. Ennek szellemében kívánjuk lehetőleg helyi kötődési fiatalokból kialakítani az egyes korosztályok csapatait. A gyarapodó részvétel és az utánpótlás-nevelésbe fektetett
szakmai munkának köszönhető sikerek révén a közösségek, társadalmi kötődések ismét erősödhetnek, újra érezve az együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz és a csapathoz tartozás
élményét, vonzóvá téve a tiszakécskei labdarúgást a tömegek számára. Az általános és tömeges sport további elterjedése segít abban, hogy a futball visszanyerhesse társadalomformáló és
nevelő szerepét, így a fiatalok ismét értelmes, egészséges, hasznos tevékenységgel töltsék szabadidejüket. Továbbá a futball lehetőséget biztosíthat a hátrányos helyzetű gyerekek számára
is, hogy szabadidejüket aktívan töltsék, valamint egy esetleges futballkarriert befutva kiléphessenek hátrányos helyzetükből. A tömegbázis és az utánpótlás-csapatok erősödésének hatására
az egyesület jövőjének gazdasági értelemben vett tervezhetősége is javulna, ugyanis, ha széles kört tud egyesületünk megszólítani és emellett sikereket is érnek el csapataink, akkor
potenciális támogatók és befektetők jelenhetnek meg. Jelen sportfejlesztési program a tömegbázis kiépítését is nagyban szolgálná, ugyanis a tervezett sportcentrum létesítményeit a város és
akár a járás általános és középiskolái is használhatnák. A mai társadalom fontos feladata az egészséges életmódra nevelés, ami a sporton keresztül a leghatékonyabb formában valósulhat
meg. A játék, a sikerek,a közös élmények növelik az összetartozás örömét, észrevétlenül is egészséges életmódra sarkallva a fiatalokat. Meglátásunk szerint a tervezett sportfejlesztési
programunk megvalósulása az utóbbi évtizedek legnagyobb fejlődését eredményezné Tiszakécske és környezetének közösségi és sportéletével kapcsolatban, ami eddig nem ismert
lehetőségeket biztosítana a helyi fiatal és felnőtt sportolók számára, hogy közös erővel mozdíthassák előre városuk és akár az ország labdarúgását.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-12-13 11:14

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 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

Benchmark

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) sportszár

4 000 Ft

pár

60

4 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) kapuháló 7x2 méter

60 000 Ft

db

20

60 000 Ft

1 200 000 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) kapuháló 5x2 méter

28 000 Ft

db

10

28 000 Ft

280 000 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) kapuháló 3x2 méter

26 000 Ft

db

10

26 000 Ft

260 000 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) kapuháló 2x1 méter

25 000 Ft

db

10

25 000 Ft

250 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) széldzseki

14 000 Ft

db

20

14 000 Ft

280 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) utazómelegítő

17 000 Ft

szett

20

17 000 Ft

340 000 Ft

Berendezési eszköz

asztal bírói öltözőbe

110 000 Ft

db

2

110 000 Ft

220 000 Ft

Pályakarbantartó gép

fűnyírótraktor tartozékkal

nincs

db

1

6 790 000 Ft

6 790 000 Ft

Pályakarbantartó gép

gyepszellőztető gép

nincs

db

1

832 000 Ft

832 000 Ft

Pályakarbantartó gép

felülvetőgép

nincs

db

1

3 830 000 Ft

3 830 000 Ft

Pályakarbantartó gép

talajlazító

nincs

db

1

7 900 000 Ft

7 900 000 Ft

Pályakarbantartó gép

homokszóró

nincs

db

1

5 015 000 Ft

5 015 000 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

nincs

db

1

452 000 Ft

452 000 Ft

Pályatartozék

eredményjelző (nem beépített)

nincs

db

1

12 000 000
Ft

12 000 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) aláöltözet hosszú

14 000 Ft

db

30

14 000 Ft

420 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) aláöltözet rövid

10 000 Ft

db

30

10 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) mérközésgarnitúra

nincs

db

60

15 000 Ft

900 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) edző póló

9 000 Ft

db

60

9 000 Ft

540 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) edző nadrág rövid

10 000 Ft

db

60

10 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) edzőmelegítő

13 000 Ft

db

60

13 000 Ft

780 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) utazókabát

30 000 Ft

db

20

30 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) sporttáska

15 000 Ft

db

20

15 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) kapusmez

10 000 Ft

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) kapusnadrág

10 000 Ft

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) labda

10 000 Ft

db

60

10 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) szabadidő póló

6 000 Ft

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) kapuskesztyű

13 000 Ft

db

4

13 000 Ft

52 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) jelölőmez

3 000 Ft

db

30

3 000 Ft

90 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) cipő élőfüves pályához

18 000 Ft

pár

10

18 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) cipő műfüves pályához

18 000 Ft

pár

10

18 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) cipő teremhez

18 000 Ft

pár

10

18 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) leszúrható karó

3 500 Ft

db

12

3 500 Ft

42 000 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) taktikai tábla (nagy)

16 000 Ft

db

1

16 000 Ft

16 000 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) gumiszalag

nincs

db

25

10 000 Ft

250 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) csapatkapitányi karszalag

3 000 Ft

db

2

3 000 Ft

6 000 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) BOSU® Weight Ball - súlylabda 2kg

8 900 Ft

db

6

8 900 Ft

53 400 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop

300 000 Ft

db

2

300 000 Ft

600 000 Ft

46 778 400 Ft

2018-12-13 11:14
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

(FELNŐTT) sportszár

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) kapuháló 7x2 méter

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) kapuháló 5x2 méter

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) kapuháló 3x2 méter

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) kapuháló 2x1 méter

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) széldzseki

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) utazómelegítő

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

asztal bírói öltözőbe

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

fűnyírótraktor tartozékkal

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés. A pályák megfelelő minősége elengedhetetlen a megfelelő szintű edzésekhez,
illetve versenyeztetéshez.

gyepszellőztető gép

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés. A pályák megfelelő minősége elengedhetetlen a megfelelő szintű edzésekhez,
illetve versenyeztetéshez.

felülvetőgép

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.A pályák megfelelő minősége elengedhetetlen a megfelelő szintű edzésekhez,
illetve versenyeztetéshez.

talajlazító

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.A pályák megfelelő minősége elengedhetetlen a megfelelő szintű edzésekhez,
illetve versenyeztetéshez.

homokszóró

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.A pályák megfelelő minősége elengedhetetlen a megfelelő szintű edzésekhez,
illetve versenyeztetéshez.

kiegészítők, tartozékok

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.A pályák megfelelő minősége elengedhetetlen a megfelelő szintű edzésekhez,
illetve versenyeztetéshez.

eredményjelző (nem beépített)

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) aláöltözet hosszú

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) aláöltözet rövid

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) mérközésgarnitúra

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) edző póló

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) edző nadrág rövid

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) edzőmelegítő

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) utazókabát

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) sporttáska

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) kapusmez

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) kapusnadrág

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) labda

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) szabadidő póló

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) kapuskesztyű

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) jelölőmez

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) cipő élőfüves
pályához

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) cipő műfüves
pályához

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) cipő teremhez

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) leszúrható karó

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) taktikai tábla (nagy)

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) gumiszalag

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) csapatkapitányi
karszalag

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

(FELNŐTT) BOSU® Weight Ball súlylabda - 2kg

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.

számítógép, laptop

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a beszerzés.
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Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
32 443 855 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
334 473 Ft

Közreműködői díj
668 945 Ft

Teljes támogatás (Ft)
33 447 272 Ft

Önrész (Ft)
14 334 545 Ft

Elszámolandó összeg
47 447 345 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
47 781 818 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!
Kategória

2018-12-13 11:14

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pálya
világítás

pályavilágítás felújítása nagy
fű

2019-02-15

2018-04-15

2018-04-20

169 906 287
Ft

Pálya fűtés

élőfüves pálya fűtésének
kiépítése

2019-02-15

2018-04-15

2018-04-20

100 950 463
Ft

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya felújítása

2019-02-15

2019-02-15

2018-04-20

46 825 538 Ft

Pályaépítés

élőfüves nagypálya építés

2019-02-15

2018-04-15

2018-04-20

6 718 303 Ft
324 400 591
Ft

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Érintett ingatlan

Indoklás

pályavilágítás felújítása nagy fű

Tiszakécske Sportcenrum

Az MLSZ infrastruktúrális szabályzatának megfelelő világítás kialakítása, tekintettel rá, hogy Tiszakécskén cél
az NB 2.

élőfüves pálya fűtésének kiépítése

Tiszakécske Sportcenrum

Az MLSZ infrastruktúrális szabályzata kötelezővé teszi a pályafűtést az NB 2-es bajnoki osztálytól.
Tiszakécskén cél az NB 2, ezért létszükséglet a projekt megvalósulása.

élőfüves nagypálya felújítása

Tiszakécske Sportcenrum

Élőfüves pályáink számát kívánjuk bővíteni, mivel a nagy létszámú utánpótlás nevelés edzés,lehetőségeit
biztosítani szeretnénk.

élőfüves nagypálya építés

Új

A megnövekedett csapatszámok igénylik az új pályát.

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Pálya
világítás

pályavilágítás felújítása
nagy fű

Nagy f.p.

6060
Tiszakécske
Szabolcska
M.u.
42

3696/6

Lux

900

Bérelt

Pálya fűtés

élőfüves pálya fűtésének
kiépítése

Nagy f.p.

6060
Tiszakécske
Szabolcska
M.u.
42

3696/6

Pályaméret

111x72

Bérelt

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya
felújítása

Nagy f.p.

6060
Tiszakécske
Szabolcska
M.u.
42

3696/6

Pályaméret

111x72

Bérelt

Pályaépítés

élőfüves nagypálya építés

Nagy f.p.

6060
Tiszakécske
Wesselényi
utca
2

3572/4

Pályaméret

111x72

Bérelt

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2018/19 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály
U19

Használt pálya típusa
Élőfüves nagypálya

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)
112x72

Használat heti időtartama
8

Játékosok száma
18

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

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

224 992 851 Ft

2 319 514 Ft

4 639 028 Ft

231 951 393 Ft

99 407 740 Ft

329 039 619 Ft

331 359 133 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_1

7

Aktív

U9

u9_csapat_1

14

Aktív

U11

u11_csapat_1

13

Aktív

U11

u11_csapat_2

8

Inaktív

U13

u13_csapat_1

19

Aktív

U13

u13_csapat_2

9

Inaktív

2018/19 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)
Esemény/Megnevezés

Mennyiség

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom)

1

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer Ft/alkalom)

1

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor)

2

Közös Grassroots fesztivál szervezésre (50 ezer Ft/alkalom)

2

2018-12-13 11:14
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U15

TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U15

23

Országos II. 2.

Országos II. 2.

Aktív

U17

TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U17

20

Országos III. 2.

Országos III. 2.

Aktív

U19

TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U19

20

Országos III. 2.

Országos III. 2.

Aktív

U14

TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U14

19

Országos II. 2.

Országos II. 2.

Aktív

2018/19 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
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Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U16

TVSE Leány U16

15

Megyei bajnokság

Aktív

U19

TVSE Leány U19

15

Megyei bajnokság

Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
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Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
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Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
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Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály
U14

Csapat neve

Létszám

TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U14

0

Csapat szintje 2018. nyár
Egyéb strandfoci

Csapat szintje 2019. nyár
Egyéb strandfoci

Megjegyzés

Státusz
Inaktív

2018/19 évadra vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
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Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 0 Ft
Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:
Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

ELN-22/2018 (04.12) számú határozat:
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége úgy határoz, hogy a 2018/2019-es támogatási időszakban életbe lépő új támogatás-elosztási elvek miatt a sportszervezetek által realizálható
támogatáscsökkenés mértékét a sportszervezetek fenntartható gazdálkodása érdekében átmenetileg kompenzálja.
Ennek értelmében amennyiben egy sportszervet részére az utánpótlás-nevelés támogatás jogcímen jóváhagyásra kerülő összeg a 2017/2018-as bázis időszakban érvényes aktivitás
(csapatszám és bajnoki osztályok) alapján számítva a 2018/2019-es támogatási időszakra az előző évi támogatás a férfi nagypályás labdarúgás vonatkozásában 85%-a alá csökkenne, úgy a
tárgyidőszaki támogatás összegét a bázisévi számított támogatás 85%-ában kell meghatározni. A kompenzáció megállapítása során, az MLSZ-en keresztül jóváhagyott összes (látványcsapatsport és költségvetési) támogatásnak az együttes összegét kell figyelembe venni
85%-os báziskompenzáció: 0 Ft
Bozsik
u7_csapat_1 (N)

U7

7 fő

900 000 Ft

u9_csapat_1 (N)

U9

14 fő

900 000 Ft

u11_csapat_1 (N)

U11

13 fő

800 000 Ft

u11_csapat_2 (N)

U11

8 fő

u13_csapat_1 (N)

U13

19 fő

u13_csapat_2 (N)

U13

9 fő

Inaktív
800 000 Ft
Inaktív
Teljes elvi támogatás

3 400 000 Ft

Férfi
TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U15 (N)

U15

23 fő

Országos II. 2.

2 000 000 Ft

TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U17 (N)

U17

20 fő

Országos III. 2.

2 000 000 Ft

TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U19 (N)

U19

20 fő

Országos III. 2.

2 000 000 Ft

TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U14 (N)

U14

19 fő

Országos II. 2.

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

8 000 000 Ft

Női
TVSE Leány U16 (V)

U16

15 fő

Megyei bajnokság

1 500 000 Ft

TVSE Leány U19 (V)

U19

15 fő

Megyei bajnokság

1 500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

3 000 000 Ft

Strandlabda
TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U14 (N)

2018-12-13 11:14

U14

0 fő

Inaktív

Egyéb strandfoci
Teljes elvi támogatás

0 Ft

Bozsik

3 400 000 Ft

Férfi

8 000 000 Ft

Női

3 000 000 Ft

17/18-as csapatok korrekció

-799 737 Ft

Végleges produktivitási bónusz
korrekció

0 Ft

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer
Ft/alkalom)

50 000 Ft

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer
Ft/alkalom)

100 000 Ft

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer
Ft/tábor)

200 000 Ft

Közös Grassroots fesztivál szervezésre
(50 ezer Ft/alkalom)

100 000 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj.

14 050 263 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz

(UP) bója készlet (30 cm)

8 000 Ft

szett

5

6 292 Ft

31 460 Ft

Sporteszköz

(UP) koordinációs létra

10 000 Ft

db

5

7 865 Ft

39 325 Ft

Sporteszköz

(UP) labda

10 000 Ft

db

121

3 933 Ft

475 893 Ft

Sporteszköz

(UP) labdatartó háló

2 600 Ft

db

12

2 045 Ft

24 540 Ft

Sporteszköz

(UP) gát

6 500 Ft

db

40

5 112 Ft

204 480 Ft

Sporteszköz

(UP) leszúrható karó

3 500 Ft

db

40

2 753 Ft

110 120 Ft

Sporteszköz

(UP) BOSU® Ballast Ball - gimn. labda core erősítő
feladatokhoz

29 900 Ft

db

3

23 517
Ft

70 551 Ft

Sportfelszerelés

(UP) jelölőmez

3 000 Ft

db

80

1 573 Ft

125 840 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzésgarnitúra

nincs

szett

120

7 865 Ft

943 800 Ft

Sportfelszerelés

(UP) kapusmez

10 000 Ft

db

12

7 865 Ft

94 380 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző nadrág rövid

10 000 Ft

db

80

3 933 Ft

314 640 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző póló

9 000 Ft

db

80

3 933 Ft

314 640 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sportszár

4 000 Ft

pár

120

1 573 Ft

188 760 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sporttáska

15 000 Ft

db

6

11 798
Ft

70 788 Ft

Sportfelszerelés

(UP) utazókabát

30 000 Ft

db

5

23 595
Ft

117 975 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

jégzselé

nincs

db

8

787 Ft

6 296 Ft

Gyógyszer

jégakku

nincs

db

4

2 045 Ft

8 180 Ft

Gyógyszer

kötszer

nincs

tekercs

110

1 258 Ft

138 380 Ft

Gyógyszer

fásli

nincs

tekercs

10

983 Ft

9 830 Ft

Gyógyszer

tapasz

nincs

doboz

6

393 Ft

2 358 Ft

Gyógyszer

fertőtlenítő

nincs

db

10

1 966 Ft

19 660 Ft

Gyógyszer

kötszer

nincs

doboz

10

787 Ft

7 870 Ft

Gyógyszer

kötszer

nincs

db

45

708 Ft

31 860 Ft

Gyógyszer

sportkrém

nincs

db

45

2 360 Ft

106 200 Ft

Gyógyszer

gyógyszercsomag

nincs

db

1

27 528 Ft

27 528 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Létesítmény székhelye

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

1603

Egyéb

160

10

141 572 Ft

26 741 Ft

1 683 130 Ft

Edző

KPTANAC1601-001

EKHO

80

10

101 853 Ft

19 861 Ft

1 217 143 Ft

Edző

KPTANAC1601-011

EKHO

80

10

101 853 Ft

19 861 Ft

1 217 143 Ft

Edző

TANC1520-01887

EKHO

80

10

78 651 Ft

15 337 Ft

939 879 Ft

Edző

TANC1308-00369

Egyéb

80

10

103 269 Ft

19 663 Ft

1 229 320 Ft

2018-12-13 11:14
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2018/19 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

1603

UEFA B

U7

5

7

1603

UEFA B

U9

5

14

1603

UEFA B

U11

5

13

1603

UEFA B

U13

5

19

KPTANAC1601-001

MLSZ Amatőr C

U17

10

20

KPTANAC1601-011

MLSZ Amatőr C

U19

10

20

TANC1520-01887

MLSZ Grassroots C

U14

10

19

TANC1308-00369

MLSZ Grassroots C

U15

10

23

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 127 192 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

358 162 Ft

Személyszállítási költségek

1 573 018 Ft

Nevezési költségek

129 774 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

353 929 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

117 976 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

6 286 616 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

11 946 667 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
10 718 850 Ft

2018-12-13 11:14

Ell. szerv. fiz. díj
110 504 Ft

Közreműködői díj
221 005 Ft

Teljes támogatás (Ft)
11 050 358 Ft

Önrész (Ft)
1 227 818 Ft

Elszámolandó összeg
12 167 672 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
12 278 176 Ft
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése
Általános képzés az Értékelési elvek 2. számú melléklete szerint

Képzésben résztvevők száma (fő)
2

Oktatás várható költségei (Ft)
400 000 Ft
400 000 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
196 954 Ft

2018-12-13 11:14

Ell. szerv. fiz. díj
2 030 Ft

Közreműködői díj
4 061 Ft

Teljes támogatás (Ft)
203 046 Ft

Önrész (Ft)
203 046 Ft

Elszámolandó összeg
404 061 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
406 091 Ft
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Szakképzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-12-13 11:14

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

668 945 Ft

668 945 Ft

334 473 Ft

1 003 418 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

4 639 028 Ft

4 639 028 Ft

2 319 514 Ft

6 958 542 Ft

Utánpótlás-nevelés

221 005 Ft

221 007 Ft

110 504 Ft

331 509 Ft

Általános képzés

4 061 Ft

4 061 Ft

2 030 Ft

6 091 Ft

Összesen

5 533 039 Ft

8 299 560 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása,beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-,
munkaszerződéseket.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása,beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-,
munkaszerződéseket.

Utánpótlásnevelés

Sporteszközök és felszerelések, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítés igazolások intézése,
ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződéseket. Szerződésminták összeállítása, munkaköri leírások megfogalmazása, szervezeti
struktúra kialakítása, bérelszámolások és járulékfizetések ellenőrzése.

Általános képzé
s

Sportfejlesztési program költségvetésének elkészítése, elszámolások, jelentések könyvelése, dokumentálása. A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a
szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.

2018-12-13 11:14
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Tiszakécske, 2018. 12. 13.

2018-12-13 11:14
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kovács Károly (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2018/19 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2018/19 bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Tiszakécske, 2018. 12. 13.
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Kovács Károly (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó TISZAKÉCSKE VÁROS SPORTEGYESÜLETE (kedvezményezett neve)
aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a TISZAKÉCSKE VÁROS SPORTEGYESÜLETE (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 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 %

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

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 (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő
sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport
célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek
vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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. 13.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az általa

jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére
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jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére

sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek
kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagyalapítványnak

minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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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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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-13 15:40:50
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-13 15:42:08
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-17 09:31:13
Feltöltés / Megtekintés

(67 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 15:15:24
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 08:48:20

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-10-26 10:05:41
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-10-26 09:34:35
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 14:19:55
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-04-27 09:31:34
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 14:47:06
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 14:43:13
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2018-10-26 09:43:33
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-10-26 15:15:14
Feltöltés / Megtekintés

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
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2018-10-26 10:04:13
Feltöltés / Megtekintés

100 millió forintot meghaladó ingatlan beruházási igényhez csatolandó, gazdasági társaság által kiállított támogatási
szándéknyilatkozatok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 15:15:36

Kelt: Tiszakécske, 2018. 12. 13.
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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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

-100%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

-100%

Edzőtáborok száma

db

-100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-100%

Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

-100%

U18

fő

-100%

U17

fő

-100%

U16

fő

-100%

U15

fő

-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

257 436 706 Ft

2 653 987 Ft

5 307 973 Ft

265 398 665 Ft

113 742 285 Ft

376 486 964
Ft

379 140 951 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

32 443 855 Ft

334 473 Ft

668 945 Ft

33 447 272 Ft

14 334 545 Ft

47 447 345 Ft

47 781 818 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

224 992 851 Ft

2 319 514 Ft

4 639 028 Ft

231 951 393 Ft

99 407 740 Ft

329 039 619
Ft

331 359 133 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

10 718 850 Ft

110 504 Ft

221 005 Ft

11 050 358 Ft

1 227 818 Ft

12 167 672 Ft

12 278 176 Ft

Képzés

196 954 Ft

2 030 Ft

4 061 Ft

203 046 Ft

203 046 Ft

404 061 Ft

406 091 Ft

- ebből általános képzés

196 954 Ft

2 030 Ft

4 061 Ft

203 046 Ft

203 046 Ft

404 061 Ft

406 091 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

268 352 510 Ft

2 766 521 Ft

5 533 039 Ft

276 652 069 Ft

115 173 149 Ft

389 058 697
Ft

391 825 218 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
50 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
67 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (42 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)
tvsealairasicimpeldany_1523626928.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-04-13 15:42:08) 095666f7bcb460ff478ac4e0df6f93faaee63e2f9ca5c34ddc7108de05e54fba
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
aberuhazasfenntartasahozszuksege_1524746696.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2018-04-26 14:44:56) dc466cd1b4f735724dada153264ed8e187c4142affcb329b5a99ee0dc92bbcea
beruhazasfinanszirozasiterve_1524746826.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2018-04-26 14:47:06) 4c031d06df5d34d4002598d24ee087bcdf6aa2342a069dc9c554f2aabd4eb836
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1524746593.xlsx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2018-04-26 14:43:13) d83b7c3b26b32461f23439f9a0cda146871358effecb05c9cdf1611ace83b7ff
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozattvse_1524725300.pdf (Szerkesztés alatt, 657 Kb, 2018-04-26 08:48:20) b84186fcaf639fc1f0317013a8715606936262d797707bb15e38e79ced135204
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
tvsecegkivonat_1523626850.pdf (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2018-04-13 15:40:50) 10d6f49eb5d6d20bb9516183e19b6b4b832de762a2ddd0141e3757e0cf31174a
(67 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolgaltatasidijbefize_1525266924.pdf (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2018-05-02 15:15:24) 5394c5f359a6f7b3ff52210e6db0e8ed5c110923f6a2c478ec760b7e10ed3260
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_22614_201_1523950273.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2018-04-17 09:31:13) bbb5a50fd5d1a267e22fda08e4f36f52f3f6a9087a4ab76e6d237b465703f4c7
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
footballfactorajanlattargyi_1524810945.pdf (Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2018-04-27 08:35:45) d4955de78ff8a1fa74cfbdb1a75184b4890dfabdb859a4719ac2c14042ece0da
gepcsomagarajanlatkitezrt__1525259162.pdf (Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2018-05-02 13:06:02) 4d4823e1f1eee390fbc6dc3c3e80f359bae3811bd6ec7a86059ec16e6864e5c9
footballfactorajanlatup_1524810953.pdf (Szerkesztés alatt, 423 Kb, 2018-04-27 08:35:53) 8f9d13e25dbb4fd33e01a975abfec7287230ceccb4d86e8161667b2dd5f1ae26
laptop_1525259742.pdf (Szerkesztés alatt, 277 Kb, 2018-05-02 13:15:42) 365f73ab8a1a20cffe80d46c6c02ba92197d666f10391d7beec5179fd5f43088
gyogyszerek_1524813243.docx (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2018-04-27 09:14:03) 987388a55d6ff51b423ccf914637e2afa1f9cbb4a8427d59dee22fc1aef318d3
arajanlatcsevelodobosontozo_1540541033.pdf (Hiánypótlás melléklet, 899 Kb, 2018-10-26 10:03:53) 50263e3393dd192da87c768bcf293ed2fb0b9379873e17a40f912a486ed75cd3
arajanlatkitezrt__1540541053.pdf (Hiánypótlás melléklet, 211 Kb, 2018-10-26 10:04:13) cbb7b014d72db5f936eeb39ea09c38ce95e1ecbc91b1d74de0012a71731ef312
eredmenyjelzoajanlat_1525261063.pdf (Szerkesztés alatt, 833 Kb, 2018-05-02 13:37:43) 01df2de09af209edd7ab1bcc5f3f758d3c713794560700d620f160611fa98093
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
centerpalyapalyafutesgyepcserej_152_1524814281.pdf (Szerkesztés alatt, 394 Kb, 2018-04-27 09:31:21) 0a1940170b4b5c748ece38be57f6c9c0c0d09bca7d0823043bd5937cb0aa9d76
fedettmufuvescsarnoktuzvedelmen_152_1524814286.pdf (Szerkesztés alatt, 405 Kb, 2018-04-27 09:31:26) 40e8936631d738e4d0be0cddf32e9eee7d29563bbceda20b04fc647e66f52aaf
wesselenyiutcasportpalyanemepit_152_1524814294.pdf (Szerkesztés alatt, 387 Kb, 2018-04-27 09:31:34) 698f33cd95844565b9ad1082df593b1c672e2640b834c4ca6582cc4e4d11638f
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
centerpalyapalyafutesgyepcserej_1524745181.pdf (Szerkesztés alatt, 394 Kb, 2018-04-26 14:19:41) 3ef1dbd50dfcc988619ccc5779bc898fd0817e7bf3528bd563fbfd3f5a015d43
fedettmufuvescsarnoktuzvedelmen_1524745187.pdf (Szerkesztés alatt, 405 Kb, 2018-04-26 14:19:47) b589d611f5f83dd0f588d1a8fa35073d8e0a5b4a946912b4610a612bccdac0e2
wesselenyiutcasportpalyanemepit_1524745195.pdf (Szerkesztés alatt, 387 Kb, 2018-04-26 14:19:55) d81cd90c091179ee118ace0bccec7343031eadc4695770c10e3f7e1dd5fd60c2
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
tamogatasiszerzodesasportcentrum_1524817046.pdf (Szerkesztés alatt, 512 Kb, 2018-04-27 10:17:26) 08a93f0b48aa9d7d046029d594aae4f44f9caf5bb3779dc356759e2676808d6b
onkormanyzatinyilatkozat10evest_1540539966.pdf (Hiánypótlás melléklet, 276 Kb, 2018-10-26 09:46:06) 52226061d9f3fc7d3a119473a9c02f57dc4df7f21012fb3920439dec1d0153aa
onkormanyzathozzajarulonyilatkoza_1540541127.pdf (Hiánypótlás melléklet, 252 Kb, 2018-10-26 10:05:27) d29f05e0fcbe6b4faa277706c40328be8de40f6fb62a3a1828067077713b30ed
onkormanyzat-vsetamogatasiszerzod_1540541141.pdf (Hiánypótlás melléklet, 696 Kb, 2018-10-26 10:05:41) 92a2eb75ab2331bb7553fa785f7e6d53d4f4627da6b84bde62329d17f35b8c59
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilapmasolat1_1540539268.pdf (Hiánypótlás melléklet, 284 Kb, 2018-10-26 09:34:28) 1fc0de383659d876ef0153f58e7a11d00f45c7822f0bc141a9339a03da94b561
tulajdonilapmasolat2_1540539275.pdf (Hiánypótlás melléklet, 282 Kb, 2018-10-26 09:34:35) c163f2ad07924db9f3bbc91c65f09613c6eb5da88a9f770df4b72989f76dc082
szabolcskautcatulajdonilap_1524745114.pdf (Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2018-04-26 14:18:34) 7d089e82a0c3dcf86ac68c2b0049476cc61d79f1596260357d3bcf743808faa8
wesselenyiutcatulajdonilap_1524745123.pdf (Szerkesztés alatt, 309 Kb, 2018-04-26 14:18:43) 005ab1408acc8f4e6a34c914557a79aad4464633b62f10d6617a923548db5059
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
tiszakecskevilagitas900luxkamer_1524745597.xls (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2018-04-26 14:26:37) 8e8816a1157e3eccb6dc85d9663b18b797080f5e5387cb1f24534400588a9906
arajanlatujpalya_1524746268.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2018-04-26 14:37:48) bf77e969738d640c8c2bbfc4a0f0537aea1867e22a1e5d7c5badf07b9b424776
tiszakecskefedettmufuvescsarnok_1524724715.xls (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2018-04-26 08:38:35) 527c7aa7e765785e9e95609895b742b5e1f18de1e6a8662ac4802fc8ba4572d2
koltsegveteskategorizalva_1525243596.xlsx (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2018-05-02 08:46:36) f3dfa1fd0ef763a3775bb87946b7127ab0d15f1b7095584482e119d8f4520e5c
koltsegveteskategorizalva_152524359_1540539677.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 29 Kb, 2018-10-26 09:41:17) 2a427fae96149e9575cb3d3a13bfc33c491c415d164bc3b4747d00cfc8bbc0ad
arajanlatujpalya_1524746268reszlet_1540539813.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2018-10-26 09:43:33) 69565f307545341c81bb4fcba5e8bd1240ff3d25cc22ea98422c3e1bdf1bbb39
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
tiszakecskevilagitas900luxkamer_1524745770.xls (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2018-04-26 14:29:30) 8e8816a1157e3eccb6dc85d9663b18b797080f5e5387cb1f24534400588a9906
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ujpalyamuszakileiras_1525259527.docx (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2018-05-02 13:12:07) edb7c4b9728f3f02c6defe22a4d0c4f12de0899151c14c043beea5123aa69fc8
tiszakecskemufuvespalyaotsz5.0_1524724686.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-26 08:38:06) 8ea780369284f011927a91a91199d0401fac5ab74ea669310f3b97d8c94747d2
masolateredetijetiszakecskevilagit_1540559714.xls (Hiánypótlás melléklet, 73 Kb, 2018-10-26 15:15:14) 56f1532d13c98674268bf596a2a7b195390acaa920c80de3520743e708a1d2a6
palyafuteseselofuvesnagypalyafe_1525243577.docx (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2018-05-02 08:46:17) 362285d76c8ca791f83c146f4d3e22447069144ab306b45dedf6ec2d3354cd0a
100 millió forintot meghaladó ingatlan beruházási igényhez csatolandó, gazdasági társaság által kiállított támogatási szándéknyilatkozatok
szandeknyilatkozat_1525266936.pdf (Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2018-05-02 15:15:36) 75bc98aec963591d01421ae7f96c389da320ef747f3b0d411ad4a52e15216ac4
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