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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Tiszakécske Város Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

Tiszakécske VSE
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

521

Nem jogosult

2172

TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása :

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Hivatásos

Utánpótlás típusa:

Megye I. oszt.
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Egyéb Up

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:

- nincs -

- nincs -

Adószám:

1 8 3 5 8 6 6 9 - 1 - 0 3

Bankszámlaszám:

1 1 7 3 2 2 0 8 - 2 0 0 3 9 8 8 8 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység)

6 0 6 0
(házszám)

Kőrösi út

Tiszakécske
2.

(út, utca)

76-442-888

www.tiszakecskevse.hu
Telefon:

Honlap:

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység)

6 0 6 0
(házszám)

Vízhányó utca

Tiszakécske
10.

(út, utca)
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Tóth János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök
E-mail cím: totuszkft@invitel.hu

06-20-961-3179
Mobiltelefonszám:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Zsidai István
E-mail cím: zsidaipityu@gmail.com

06-20-3456-432
Mobiltelefonszám:

A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, a lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
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2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .

2012

Bevétel

2013

2014

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

Összegzés:

0 MFt

összesen:

0 MFt

0 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2012

Kiadás

2013

2014

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

Összegzés:

0 MFt

összesen:

0 MFt

0 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok

2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek
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A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2014/15 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása

A

Tiszakécske VSE az immáron 22 éves hagyományokat felkarolva működtet és versenyeztet korosztályos csapatokat, kiemelt hangsúlyt fektetve az utánpótlásnevelésre, ennek köszönhetően minden utánpótlás-korosztályban képviselteti magát az NB1-es múlttal is büszkélkedő egyesület. Az elkötelezett utánpótlás-nevelő
munkát különösen jól példázza, hogy a legﬁatalabb, saját nevelésű játékosokból több csapatot is ki tud állítani egyesületünk (U11: 2 csapat, U7: 3 csapat). Szintén az
utánpótlás-nevelő munka eredményességét mutatja, hogy az U9 és U10 korosztály az idei évben Németországban is pályára léphet, amit egy korosztályos
bajnokságon elért kiváló szerepléssel vívták ki maguknak a csapatok.
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.
Egyesületünk non-proﬁt szervezetként, szinte csak önkormányzati támogatással működik, szponzori bevételeink mértéke eddig alacsony. A sportegyesület jelenleg 2
db. nagyméretű, 105x63 m, ill. 100x58 m füves pályával rendelkezik. A 2-es pálya VI. osztály besorolású, felújításra szorul, így csak tartalékpályaként tudjuk hasznosítani.
A pályákhoz tartozó, 3696/6 helyrajzi számú kiszolgáló létesítmények alapterülete: 274 m2, melyekben öt öltözőhelység, két tusoló, egy bírói öltöző tusolóval található,
továbbá itt kapott helyett a szertár is. A létesítményt jelenleg az önkormányzat üzemelteti, így a sportolóknak osztoznia kell a helyi középiskolákkal, valamint a privát
sportolásra vágyó bérlőkkel is a területen. Célunk egy olyan sporttelep üzemeltetése, ahol a bajnoki és torna rendszerű versenyeztetés mellett minden korcsoportban
napi rendszerességű edzésmunka valósítható meg, amit több korcsoport számára párhuzamosan tartott foglakozásokkal tudnánk elérni, ehhez azonban a jelenlegi
infrastruktúra bővítése szükséges. A pályák számának növelésén kívül a centerpályára lelátó építését és műanyag-ülőhelyek kialakítását tartjuk szükségesnek.
Továbbá átfogó célunk, hogy sporttelepünk nyári sporttáborok helyszínének is alkalmas legyen, hogy így minél több ﬁatal játékost képezhessünk és biztosítsuk
számukra a nyári, szervezett sportolás lehetőségét is.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése

A

meglévő létesítményeink felújításra és fejlesztésre szorulnak, sporttelepünk bővítése pedig jelentős fejlődést hozna a Tiszakécske VSE életébe. A bővülés kapcsán
épített ingatlanok utánpótlás-nevelési célra történő hasznosításának köszönhetően a tervezett beruházás nagyban hozzájárulna a város és a járás labdarúgásának
fejlődéséhez, valamint a jelenlegi és leendőbeli sportolóink fejlődéséhez. Jelen sportfejlesztési programunk alapján 2014/15-ös évadban a következő fejlesztéseket
tervezzük:
Felújítási munkálatok:
Centerpálya kis és nagy lelátó teljes felújítása: (öltöző, zuhanyzók, kiszolgáló helységek), lelátó ülőhelyek kialakítása műanyag ülőkékkel, tetőszerkezetének felújítása,
vas tartószerkezettel és ponyvás fedéssel.
Centerpálya felújítása: teljes felületén gyep csere (115x74 m), pályafűtés kialakítása (Thermal vizes fűtéssel).
Építési munkálatok:
Új sportpályák építése (7db):
110x62 m-es Műfüves sportpálya, 200 LUX világítással, pályafűtés kialakítással (Thermal vizes fűtéssel)
50x50 m-es területű műfüves sportpálya, 300 LUX világítással, (2db 20x40 m vonalazással)
22x44 m-es Fedett műfüves sportpálya, 300 LUX világítással, csarnok területe 28x47 m.
90x50 m-es Élőfüves sportpálya, 200 LUX világítással
2db. 18,3x36,6 m-es multifunkcionális kiegészítő sportlétesítmény rekortán gumi, ill. műfű burkolattal, 300 LUX világítással
14x25 m-es Lábtenisz pálya rekortán gumiburkolattal, 300 LUX világítással
A beruházással szeretnénk azt a célunkat is elérni, hogy csapataink felkészülése és a mérkőzések megtekinthetősége ne legyen az időjárás függvénye. A műfű
borítású ill., fedett pályák pedig a téli felkészülés hatékonyságának ugrásszerű növelését biztosítanák.
A játékosaink egészsége szempontjából elengedhetetlen egy ízületbarát, jó minőségű futballpálya, amit szintén tervezett sportfejlesztési programból szeretnénk
biztosítani leendő és jövendőbeli sportolóink számára. Kiegészítő sportpályákkal pedig edzésen kívüli rekreációs sportlehetőséget kívánunk biztosítani játékosainknak.
Jelenlegi infrastrukturális adottságaink rendkívüli szűkösek mivel számos utánpótlás csapat van már az egyesületen belül. Már nem tudunk elegendő edzési lehetőséget
biztosítani a különböző korosztályos csapatok számára, ugyanis nincs lehetőségünk párhuzamos edzések tartására. A bővülés után lehetőségünk nyílna torna
rendszerű versenyek szervezésére is, ugyanis meggyőződésünk szerint a lehető legtöbb lehetőséget kell biztosítani sportolóinknak a tétmérkőzéseken való
részvételre.
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve
Jelen sportfejlesztési programunk keretében meghatározott beruházásokat, fejlesztéseket, ráfordításokat tartalmazó részprojekteket az elkövetkező 2014-2015-as
szezonra, 1 éves időtartamra terveztük. A program kialakítása során azon területekre összpontosítottunk, amely véleményünk szerint elősegítheti labdarúgásunk
fejlődését. Így kiemelt hangsúlyt fordítunk a megfelelő infrastrukturális és tárgyi eszköz feltételrendszer kialakítására és fejlesztésére, mind felnőtt mind utánpótlás
szinten. A programunk elfogadása esetén, a megfelelő támogatókkal való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk megvalósulása a következő egy évben
fog megvalósulni.
Az infrastruktúra beruházás pontos ütemterve és a részfeladatok ismertetése valamint a műszaki tartalom részletezése a mellékletek között megtalálható.
A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (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
eléréshez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető. Elengedhetetlen a mérkőzések és tornák rendezésére is alkalmas futballpályák, edzőpályák
és egyéb kispályák, számának növelése és minőségének javítása valamint a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (öltöző, stb.) fejlesztése. 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 elengedhetetlen. A fent említett célok elérése összességében elősegítheti klubunk fejlődését mind a nézőszám mind az eredmény
viszonylatában. Ezen sportfejlesztési koncepció a tavalyi évben beadott programunkkal összhangban áll, és a legtöbb területen annak folytatása.
A sportfejlesztési programban saját erősségeinkre és adottságainkra alapozva, az utánpótlás-nevelésben elérhető fejlődési lehetőségeket szem előtt tartva állítottuk
össze az elképzeléseket.
Általános célkitűzésünk, hogy a TAO támogatás bevezetésével két éve megkezdett fejlődést, ideértve a szakmai munka és a feltételrendszer színvonalának emelését
tovább folytathassuk és az elindított programjainknak töretlen kontinuitást adjunk.
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok 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.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
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Személyi jellegű ráf ordít ások
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Támogatott pozíció(k)
megnevezése

Új?

Kategória

Képesítés

Adózás módja Napi
Kif.
munka hó
óra

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15

Utánpótlás edző

Nem

Edző

UEFA "B"

Normál

2

8

70 000 Ft

19 600 Ft

716 800 Ft

2014/15

vezetőedző

Nem

Edző

UEFA "B"

Normál

2

8

70 000 Ft

19 600 Ft

716 800 Ft

140 000 Ft

39 200 Ft

1 433 600 Ft

Összegzés:

4

16

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közöt t i időszakban
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

727 716 Ft

727 716 Ft

1 455 431 Ft

727 716 Ft

727 716 Ft

1 455 431 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Előminősít et t eljárásban jóváhagyot t t ét elek
Pálya típusa

Öltöző

Beruházás típusa

Funkcionalitás/öltözőfelújítás

Menny.

Max. elsz. Menny.
menny.
egység

Egységár

Max. elsz.
egységár

Max. elsz. össz. Összeg

263

0

37 981 Ft

102 000 Ft

10 000 000 Ft

m2

9 989 003 Ft

Összegzés:

9 989 003 Ft

Összesen
7 8

Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!)
Eszköz jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

10

2014/15

egyéb

Terület előkészítési munkálatok

70 %

10 144 239 Ft

2015-04-01

2014/15

öltöző f.ú.

Öltöző felújítása

70 %

291 882 005 Ft

2015-04-09

2014/15

egyéb

Sportcentrum világítás kialakítása

70 %

190 468 250 Ft

2015-05-15

2014/15

pálya ép.

22x44m fedett műfüves sportpálya kialakítása
70 %

126 193 516 Ft

2015-04-16

2014/15

pálya ép.

2x20x40m műfüves sportpálya kialakítása70 %

43 793 521 Ft

2015-05-20

2014/15

pálya ép.

90x50m természetes gyep borítású sportpálya
70 %

62 228 187 Ft

2015-05-13

2014/15

pálya ép.

110x62 műfüves sportpálya

70 %

133 326 204 Ft

2015-05-19

2014/15

pálya f.ú.

115x74m Centerpálya felújítása

70 %

63 466 186 Ft

2015-05-20

2014/15

pálya ép.

14x25m gumiburkolatú technikai pálya

70 %

13 817 940 Ft

2015-04-22

2014/15

pálya ép.

18,3x36,6 m GUMI BURKOLATÚ TECHNIKAI 70
PÁLYA
%

21 731 342 Ft

2015-04-28

2014/15

pálya ép.

18.3x36.6 m MŰFŰ BURKOLATÚ TECHNIKAI70
PÁLYA
%

17 799 422 Ft

2015-04-15

2014/15

egyéb

parképítés

13 088 684 Ft

2015-05-27

Támogatási
időszak

9

T.i.

70 %

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Üzembe helyezés
tervezett időpontja

U.f. É.k.
en.

Összegzés:

987 939 496 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014/15-ös időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

305 800 357 Ft

713 534 167 Ft

1 019 334 524 Ft

305 800 357 Ft

713 534 167 Ft

1 019 334 524 Ft

Összegzés:
összesen:
Új ingat lan beruházások részlet ezése
Évad

Beruházás megnevezése

3

Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Helyrajzi szá Mérete
m

Használat
jogcíme

6060
Tiszakécske
SZABOLCSKA MIHÁLY U.
2014/15

Kicsi
mf.p.
22x44m fedett műfüves sportpálya
kialakítása

1

3696/6/3

22x44

Saját

3696/6/3

2x20x40

Saját

3696/6/3

90x50

Saját

3696/6/3

110x62

Saját

3696/6/3

14x25

Saját

6060
Tiszakécske
SZABOLCSKA MIHÁLY U.
2014/15

Kicsi mf.p.
2x20x40m műfüves sportpálya kialakítása

1
6060
Tiszakécske
SZABOLCSKA MIHÁLY U.

2014/15

Nagy
f.p.
90x50m természetes gyep borítású
sportpálya

1
6060
Tiszakécske
SZABOLCSKA MIHÁLY U.

2014/15

110x62 műfüves sportpálya

Nagy mf.p.

1
6060
Tiszakécske
SZABOLCSKA MIHÁLY U.

2014/15

Kicsi mf.p.
14x25m gumiburkolatú technikai pálya

1
6060

M.j.

Tiszakécske
SZABOLCSKA MIHÁLY U.
2014/15

Kicsi mf.p.
18,3x36,6 m GUMI BURKOLATÚ TECHNIKAI
PÁLYA

1

3696/6/3

18.3x36.6

Saját

3696/6/3

18.3x36.6

Saját

6060
Tiszakécske
SZABOLCSKA MIHÁLY U.
2014/15

Kicsi mf.p.
18.3x36.6 m MŰFŰ BURKOLATÚ TECHNIKAI
PÁLYA

1

Felújít andó ingat lanok részlet ezése
Évad

Beruházás
megnevezése

3

Felújítás típusa

Cím (irányítószám,
város, utca,
házszám)

Helyrajzi
szám

Ism. beruh.

Mérete

Használat
jogcíme

Bérleti díj
Ft/óra
előző
időszak

Bérleti díj
M.j.
Ft/óra
tárgyidőszak

6060
Tiszakécske
SZABOLCSKA MIHÁLY U.
2014/15

Nagy
f.p.
115x74m Centerpálya
felújítása

1

3696/6/3

Nem

Saját

115x74

0 Ft

Tárgyi beruházások részlet es indoklása
Évad

Tárgyi eszköz Indoklás
megnevezése
A sportcentrum egységeinek kialakítása igényel előkészítő munkálatokat. El kell bontani a régi lőtér épületét, a régi salakos pályát,
kerítéseket valamint egy régi, vasbeton szerkezetű lelátót. Továbbá a jelentős mennyiségű bontási hulladékok szakszerűen el kell

2014/15

Terület előkészítési
munkálatok
szállítatni.

2014/15

Ahhoz, hogy tervezett sporttelepen lebonyolíthassuk a mérkőzéseket szükség van arra, hogy a főlelátó alatt kiépítsük az öltözőket
és a többi kiszolgálóhelyiséget. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy az edzésre érkező sportolóinknak, mérkőzések esetén pedig
mind a hazai és mind a vendég csapat részére biztosítani tudjuk a megfelelő higiénás lehetőségeket és a kulturált körülményeket a
Öltöző felújítása
sportolást megelőző majd azt követő átöltözéshez és mérkőzések előtti felkészüléshez.

2014/15

Ha megvalósul a sportcentrum kivilágítási lehetősége, akkor kitolódik az az időpont ameddig edzéseket lehet tartani és ennek
köszönhetően sportolóinknak nem kell a sötétedés közeledtével befejezni a munkát. Természetesen ebben az esetben több edzési
lehetősége lenne minden korosztálynak, ugyanis jelentősen megnő az edzésekkel tervezhető időintervallum. Előnyként értékeljük azt
Sportcentrum világítás
kialakítása
is, hogy egy-egy
villanyfényes meccs különleges hangulatot teremt, ezzel is növelve a csapataink iránti érdeklődést.

2014/15

22x44m fedettfelkészülésének
műfüves sportpálya
kialakítása
hatékonyságát.

2014/15

2x20x40m műfüves
sportpálya
kialakítása
korosztály
számára
növelhetnénk a technikai és erőnléti edzések számát.

2014/15

90x50m természetes
gyepkell
borítású
sportpálya
lehetőséget
biztosítani
sportolóinknak a tétmérkőzéseken való részvételre

2014/15

110x62 műfüves
sportpálya
lehetőséget
kell biztosítani sportolóinknak a tétmérkőzéseken való részvételre.

2014/15

115x74m Centerpálya
felújítása
szurkolóink
a legtöbbet találkoznak, így fontos, hogy ne csak a játékosok, hanem a szurkolók igényeit is kielégítse.

2014/15

14x25m gumiburkolatú
technikai
pálya
nagy segítséget
jelent.

2014/15

18,3x36,6 m GUMI
BURKOLATÚ
TECHNIKAI
PÁLYA
Lehetőséget
kívánunk
biztosítani
sportolóinknak az edzésen kívüli rekreációs sporttevékenységre is.

2014/15

18.3x36.6 m MŰFŰ
BURKOLATÚ
TECHNIKAI
PÁLYA
Lehetőséget
kívánunk
biztosítani
sportolóinknak az edzésen kívüli rekreációs sporttevékenységre is.

2014/15

parképítés

A téli edzési lehetőséget szeretnénk biztosítani minél több sportolónknak, így növelve az utánpótlás korosztályos csapatok
Főleg a ﬁatalabb korosztályoknak tudnánk így jelentősebb több edzési lehetőséget biztosítani, továbbá ezen pályákkal minden
A teljes értékű, jó minőségű pályának köszönhetően több korosztálynak is tudnánk párhuzamosan edzést és edzőmérkőzéseket
tartani, továbbá így lehetőség nyílna torna rendszerű események lebonyolítására, ugyanis meggyőződésünk szerint a lehető legtöbb
A teljes értékű, jó minőségű pályának köszönhetően több korosztálynak is tudnánk párhuzamosan edzést és edzőmérkőzéseket
tartani, továbbá így lehetőség nyílna torna rendszerű események lebonyolítására, ugyanis meggyőződésünk szerint a lehető legtöbb
Továbbra is a centerpályánkon kívánjuk lebonyolítani a bajnoki mérkőzéseket, amit szeretnék a sportolók egészségének ﬁgyelembe
vételével felújítani, azaz izületbarát gyepet alkalmaznánk. A centerpálya a sportcentrum azon területe, amivel látogatóink és
Minden korosztály számára növelhetnénk a technikai és erőnléti edzések számát, amiben ez a gumiburkolatú kisméretű pálya nagyon

A sportcentrum jellegéből adódóan szükséges összekötő közlekedő utak készítése, valamint a pályák közötti terület füvesítése.

Pályakihasznált ság bemut at ása (csak újonnan épít endő pálya eset én kell kit ölt eni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Az összes UP korosztály és a felnőtt csapat
center futball pálya

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

egész pálya mérkőzésekhez - egész vagy
40 órafélpályák edzéshez

Játékosok száma

min 80

Az összes UP korosztály és a felnőtt csapat
VI. osztály besorolású futball
egész
pálya
és fél pálya - csak edzésre alkalmas
40 óra

min 80

Az összes UP korosztály és a felnőtt csapat
VI. osztály besorolású futball
gész
pálya
és fél pálya - csak edzésre alkalmas
40 óra

min 80

Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Helyrajzi
szám

Mérete Használat
jogcíme

1

Bérleti díj
I.v. Ft/óra

2

I.v. M.j.
h.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFP-5614/2014/MLSZ
Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje 2013/14

Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15

U19

TISZAKÉCSKE VSE

Megyei I

1

Megyei I

U15

TISZAKÉCSKE VSE

Megyei I

1

Megyei I

U13

TISZAKÉCSKEI VSE

Bozsik egyesületi

1

Megyei I

U11

U-11

Bozsik egyesületi

1

Megyei I

U9

U-9

Bozsik egyesületi

1

Megyei I

U7

U-7

Bozsik egyesületi

1

Megyei I

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapat ok
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évad női és f ut sal csapat ai
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és f ut sal csapat ok
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Tehet ségbónusz t áblázat
Versenyengedély szám

11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Ügyiratszám : be/SFP-5614/2014/MLSZ
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

12

Mennyiségi
egység

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

edzőlabda 5-ös

db

60

6 500 Ft

390 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

edzőlabda 4-es

db

20

6 500 Ft

130 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

mérkőzéslabda

db

10

15 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

utazó póló

db

100

4 500 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

stoplis cipő

pár

40

15 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kapuháló

pár

2

100 000 Ft

200 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

szögletzászló

szett

2

25 000 Ft

50 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

sportszár

pár

80

1 250 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

technikai létra

db

4

30 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

gát 30 cm

szett

2

15 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

gát 15 cm

szett

2

15 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

műfüves cipő

pár

60

15 000 Ft

900 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

meznadrág

db

60

8 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése
Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti
napi óraszám

Adózás
módja

Kiﬁzetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edzőként f oglalkozt at ot t sport szakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése
Évad Ingatlan
megnevezése

Igénybevétel (óra /
hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az évadban
(hónap)

Éves költsé Kategória
g

Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

2015/16

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 630 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

3 500 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

400 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

680 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2016/17

Összegzés:

8 410 000 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

848 638 Ft

7 637 740 Ft

8 486 377 Ft

848 638 Ft

7 637 740 Ft

8 486 377 Ft

Összegzés:
összesen:
12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
13. Az MLS Z által s z e rve z e tt bajno ks ág vagy ve rs e ny ne ve z é s i díja ne m s z ámo lható e l.

Ügyiratszám : be/SFP-5614/2014/MLSZ
14

A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad

2014/15

Képzés címe

Képzés típusa

Á

edzőképzés

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

2

300 000 Ft

Összegzés:

2

300 000 Ft

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2014/2015-ös időszakban
Időszak

Típus

2014/15

Á

2014/15

SZ

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

120 724 Ft

181 087 Ft

301 811 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

120 724 Ft

181 087 Ft

301 811 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
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Ügyiratszám : be/SFP-5614/2014/MLSZ
Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum közrem.
díj

2014/15

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

Tárgyi jellegű

14 270 683 Ft

14 270 683 Ft

2014/15

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

Személyi jellegű

14 554 Ft

14 554 Ft

Összegzés:

14 285 237 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2014/15

7 220 807 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

2014/15-es bajnoki évad

21 831 Ft

0 Ft

21 406 025 Ft

0 Ft

76 377 Ft

0 Ft

1 811 Ft

0 Ft

21 506 044 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFP-5614/2014/MLSZ
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

Fő

0

3

3

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők
száma

Fő

0

3

3

0.0 %

Edzőtáborok száma

db

0

0

1

0.0 %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

0

1

2

100.0 %

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

0

1

2

100.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor
megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U19

Fő

0

25

30

20.0 %

U18

Fő

0

0

0

0.0 %

U17

Fő

0

0

0

0.0 %

U16

Fő

0

0

0

0.0 %

U15

Fő

0

20

30

50.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFP-5614/2014/MLSZ

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

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 29

(nap)

Ügyiratszám : be/SFP-5614/2014/MLSZ

Alulírot t Tót h János, 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
írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megﬁzetem,
b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megﬁzetem,
c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.
d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú
csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös 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.

Kelt: Tiszakécske

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 29

(nap)
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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).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(127 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

Kelt: Tiszakécske

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 29

(nap)
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

127 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

727 716 Ft

21 831 Ft

727 716 Ft

1 455 432 Ft

713 534 167 Ft

21 406 025 Ft

305 800 357 Ft

1 019 334 524 Ft

7 637 740 Ft

76 377 Ft

848 638 Ft

8 486 378 Ft

181 087 Ft

1 811 Ft

120 724 Ft

301 811 Ft

722 080 710 Ft

21 506 044 Ft

307 497 435 Ft

1 029 578 145 Ft

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése összesen
Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

727 716 Ft

21 831 Ft

727 716 Ft

1 455 432 Ft

713 534 167 Ft

21 406 025 Ft

305 800 357 Ft

1 019 334 524 Ft

7 637 740 Ft

76 377 Ft

848 638 Ft

8 486 378 Ft

181 087 Ft

1 811 Ft

120 724 Ft

301 811 Ft

722 080 710 Ft

21 506 044 Ft

307 497 435 Ft

1 029 578 145 Ft

Összegzés:
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