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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kunszentmárton Kézilabda Sport Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve

Kunszentmárton KSK

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18830936-1-16

Bankszámlaszám

69800016-15103628-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

5440

Helység

Kunszentmárton

Út / utca

Kossuth L. u.

Házszám

19

Irányítószám

5440

Helység

Kunszentmárton

Út / utca

Széchenyi lakótelep P
épület

Házszám

3

Telefon

+36 20 336 41 91

Fax

-

Honlap

www.kunszentkezi.hu

E-mail cím

kissjozsi@freemail.hu

E-mail cím

kissjozsi@freemail.hu

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kiss József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása Sportegyesület elnök
Mobiltelefonszám

+36 20 336 41 91

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kiss József

E-mail cím

+36 20 336 41 91

kissjozsi@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Dani Margit
Sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa

Kunszentmárton Város
Önkormányzata

Létesítmény üzemeltetője

Kunszentmártoni
Önkormányzat

A kérelmező szervezet megalakulásának
időpontja:

1998-10-21

A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1999-01-22

Átlagos heti használat
(óra)
10

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Nem releváns.
Megalakulásának időpontja (amennyiben
releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

2015-04-30 20:58

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

1,8 MFt

2 MFt

2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,4 MFt

0,8 MFt

0,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

3,2 MFt

4,5 MFt

25 MFt

Egyéb támogatás

1,5 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

6,9 MFt

8,3 MFt

28,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1 MFt

2,5 MFt

2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,2 MFt

0,4 MFt

0,5 MFt

Anyagköltség

1,1 MFt

1,3 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3,2 MFt

3,4 MFt

15 MFt

Összesen

5,5 MFt

7,6 MFt

19 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

3,5 MFt

4,8 MFt

7,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,2 MFt

0,3 MFt

0,4 MFt

2015-04-30 20:58
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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)

14 657 814 Ft

293 156 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 720 122 Ft

114 402 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 881 809 Ft

137 636 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-30 20:58
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Sportegyesületünk igazolt játékosainak száma a 2014/15. évi bajnokságban 53 fő, a következő megosztásban: 28 fő felnőtt, 25 fő junior. Az igazolt
játékosokon kívül heti rendszerességgel közel 60 általános és középiskolás gyermek, valamint 20-25 felnőtt is kézilabdázik. 4 fő junior játékosunk sportedző
képesítést folytat, akiket az utánpótlás-nevelésben kívánunk foglalkoztatni. A következő szezonban a kézilabda klub egy utánpótlás csapat indítását tervezi a
gyermekbajnokságban. Kézilabda csapatunk 5. éve az NB II-es bajnokságban szerepel. Az indulás alapfeltétele volt egy Junior csapat szerepeltetése, mely
jelentősen megemelte a Sportegyesület kiadásait. Az önkormányzattól minimális támogatást kapunk, így a TAO pályázat nélkül nem tudnánk vállalni az NB
II-es bajnokságban való szereplést. Célunk, hogy az NB II. osztályban a lehető legjobb eredményt érjük el, és stabil részesei legyünk a Nemzeti
Bajnokságnak. A kitűzött célt az elmúlt 4 évben maximálisan teljesítettük, hiszen az első NB II-es bajnoki évben a 4. helyen, a második évben a 7. helyen, a
harmadik évben a 3. helyen végzett a felnőtt csapat. A 2014/2015. évi bajnokságban várhatóan a középmezőnyben szerepel a felnőtt kézilabda csapatunk,
és a juniorok is az elmúlt négy év legjobb eredményét érik el. Mivel csapatunk a „Tiszazug” térség egyetlen NB II-es kézilabda csapata, és a megyénkben 40
km-es körzetben nincs NB-s kézilabda csapat, így a környező települések fiataljai számára is szeretnénk kulturált, minőségi sportolási lehetőséget
biztosítani. Az utánpótlás nevelés érdekében, ezzel a pályázattal kívánunk támogatást szerezni, és szeretnénk egy hosszú távú utánpótlás alapot
megteremteni. Sportfejlesztési programunk szorosan kapcsolódik a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájához (2009-2017).
Célkitűzés: Jelenleg a junior csapatunk 25 főből áll. A megfelelő utánpótlás nevelés már elkezdődött, 10-15 fő junior játékosunk rendszeresen a felnőtt
csapat edzésein is részt vesz. Ezen kívül rendszeresen zajlanak a gyermek kézilabda edzések is. Egy olyan klubmodell kialakítása a cél, ahol főleg a saját
nevelésű fiatalokat kívánunk a felnőtt csapatba beépíteni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ingatlant érintő beruházásunk a kunszentmártoni Dani Margit Sportcsarnok teljes parketta felújítása. A Sportcsarnok csapatunk edzéseinek és NB II-es
bajnoki mérkőzéseinek helyszíne.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Sportfejlesztési programunk jelen kérelem keretei között a 2015/2016-os évadra vonatkozik, az ütemezése 2015.07.01-2016.06.30 közötti időszakban. A
sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése folyamatos. A személyszállítási, a rendezési költségek fizetése is folyamatos. Az edzések 2015. július 30 –
december 18-ig illetve 2016. január 4 – június 30-ig tartanak.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az utánpótlás korú fiatalok részére 2011-től minden nyáron kézilabda tábort szervezünk, illetve 2011-ben utánpótlás (junior) csapatot hoztunk létre helyi és
vidéki fiatalokkal. Jelenleg a junior csapatunk 25 főből áll. Ezen kívül rendszeresen zajlanak a gyermek kézilabda edzések is. A megfelelő utánpótlás nevelés
már elkezdődött, 10-15 fő junior játékosunk rendszeresen a felnőtt csapat edzésein is részt vesz. Egy olyan klubmodell kialakítása a cél, ahol főleg a saját
nevelésű fiatalokat kívánunk a felnőtt csapatba beépíteni. A junior csapat munkáját 2011. szeptembertől licence-szel rendelkező edző szakember is segíti.
Állandó, napi kapcsolatban vagyunk a térség iskoláival, így kialakulóban van az utánpótlás nevelése. Célunk, hogy az NB II. osztályban a lehető legjobb
eredményt érjük el, és stabil részesei legyünk a Nemzeti Bajnokságnak. Mivel csapatunk a „Tiszazug” térség egyetlen NB II-es kézilabda csapata, és a
megyénkben 40 km-es körzetben nincs NB-s kézilabda csapat, így a környező települések fiataljai számára is szeretnénk kulturált, minőségi sportolási
lehetőséget biztosítani.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A térségünkben a labdarúgáson kívül más minőségi sportág nincs, annak ellenére, hogy a kézilabdának komoly hagyományai vannak. A nagypályás
időszakban (1950-es években) NB I-es kézilabda csapata volt a városnak. A sportszerető lakosság részéről jogos az igény a minőségi kézilabdára. 2011.
szeptembertől (amióta az NB II-es bajnokságban szerepel a Sportegyesület) folyamatosan növekszik a hazai mérkőzések látogatottsága. A
Sportegyesületünk 2013-ban újra megalakította a női kézilabda szakágat, és elkezdődtek a gyermek kézilabda edzések is. Terveink között szerepel számos
kézilabda torna és edzőtábor szervezése városunkban, ezzel is segítve a fiatalok fejlődését. Városunk és a környező települések lakói számára továbbra is
szeretnénk rendszeres szórakozási lehetőséget biztosítani, valamint a fiatalokkal minél nagyobb számban megszerettetni a kézilabda sportágat.

2015-04-30 20:58
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-30 20:58
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Személyszállítási
eszközök

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése
Busz (20 személyes)

Mennyiségi
egység
db

Mennyisé
g
1

Egységár

20 500 000
Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
20 500 000 Ft

20 500 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
Busz (20 személyes)

Indoklás
Az egyesület csapatainak mérkőzésre történő szállítását tenné számunkra könnyebbé egy 20 személyes busz beszerzése.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

14 218 080 Ft

146 578 Ft

293 156 Ft

14 657 814 Ft

2015-04-30 20:58

Önrész (Ft)
6 281 920 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

20 793 156 Ft

20 939 734 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEF

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Sportcsarnok parkettafelújítás

2015-11-02

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)
2016-02-01

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

2016-03-01

Tervezett beruházási
érték (Ft)

8 000 000 Ft
8 000 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Sportcsarnok parkettafelújítás

5440
Kunszentmárton
Kossuth L. u.
40

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
1313

Indoklás

A sportcsarnok parkettája felújításra szorul, az elmúlt évek nagy
(edzések, mérkőzések, edzőtáborok) kihasználtsága miatt
megkopott.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Előf.

5 548 519 Ft

57 201 Ft

114 402 Ft

5 720 122 Ft

2 451 481
Ft

8 114 402 Ft

8 171 603 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-30 20:58

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

0

0

0

Nincs

U8

0

0

0

Nincs

U9

0

0

0

Nincs

U10

0

0

0

Nincs

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U13

0

0

0

Nincs

U14

0

20

0

Nincs

Serdülő

0

0

0

Nincs

Ifjúsági

0

0

0

Nincs

Junior

25

0

1

Országos

Összesen

25

20

1

2015-04-30 20:58
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

zokni

pár

50

1 000 Ft

50 000 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

25

30 000 Ft

750 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

db

25

20 000 Ft

500 000 Ft

Sporteszköz

gálamelegítő

db

25

20 000 Ft

500 000 Ft

Sportfelszerelés

labda

db

25

15 000 Ft

375 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

25

10 000 Ft

250 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

25

5 000 Ft

125 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

25

15 000 Ft

375 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

25

5 000 Ft

125 000 Ft

Sportfelszerelés

papucs

pár

25

4 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

25

5 000 Ft

125 000 Ft

Sporteszköz

wax

doboz

4

5 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

labdapumpa

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Dani Margit
Sportcsarnok

Junior

4 000 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

15

10

Igénybevett órák
száma/évad
150

Bérleti díj összesen
(Ft)
600 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név

Cselovszki Csaba

Kategória

Edző

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

EKHO

4

10

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

150 000 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

30 000 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
1 800 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név
Cselovszki Csaba

2015-04-30 20:58

Születési idő
1978-09-23

Licensz
C

Foglalkoztatott korosztály
Junior
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 300 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

660 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

330 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

600 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

750 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 800 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 440 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 675 355 Ft

68 818 Ft

137 636 Ft

6 881 809 Ft

764 645 Ft

7 577 636 Ft

7 646 454 Ft
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10 / 22

be/SFP-3059/2015/MKSZ
Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-30 20:58
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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)

293 156 Ft

293 156 Ft

146 578 Ft

439 734 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

114 402 Ft

114 402 Ft

57 201 Ft

171 603 Ft

Utánpótlás-nevelés

137 636 Ft

137 636 Ft

68 818 Ft

206 454 Ft

Összesen

817 791 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcí
m

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása
a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai
fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához
szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak
végrehajtása.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása
a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai
fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához
szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak
végrehajtása.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása
a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai
fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához
szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak
végrehajtása.

2015-04-30 20:58
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Kunszentmárton, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kiss József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1.

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2.

tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat
kérhet;

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12.

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

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

b.

az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c.

a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai)
események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d.

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

e.

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

f.

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

13.

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

14.

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

15.

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

Kelt: Kunszentmárton, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 15:30:42

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:
2015-04-29 15:30:51

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:
2015-04-20 18:32:23

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:
2015-04-29 15:31:22

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 15:31:50

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

Fájlok száma: 0

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 0

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 15:32:01

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 15:32:09

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:47:25

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról,
hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül
bejegyzésre

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:47:33

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:46:49

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:45:57

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:45:45

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 15:32:47

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: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 15:32:56

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:45:19

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:45:10

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:45:00

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:44:49

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Kunszentmárton, 2015. 04. 30.
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Kelt: Kunszentmárton, 2015. 04. 30.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

2

3

50%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
Junior

25

40

60%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

19 766 599 Ft

203 779 Ft

407 558 Ft

20 377 936 Ft

8 733 401 Ft

28 907 558 Ft

29 111 337 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

14 218 080 Ft

146 578 Ft

293 156 Ft

14 657 814 Ft

6 281 920 Ft

20 793 156 Ft

20 939 734 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 548 519 Ft

57 201 Ft

114 402 Ft

5 720 122 Ft

2 451 481 Ft

8 114 402 Ft

8 171 603 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 675 355 Ft

68 818 Ft

137 636 Ft

6 881 809 Ft

764 645 Ft

7 577 636 Ft

7 646 454 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

26 441 954 Ft

272 597 Ft

545 194 Ft

27 259 745 Ft

9 498 046 Ft

36 485 194 Ft

36 757 791 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-04-30 20:58

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (20 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairasicimpeldany_1430314251.pdf Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2015-04-29 15:30:51)
4626abcb08cf5b886ed6c8cd0d03de53caf3dfb2733bfe0cd983901d692358e1
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
doc_1430318689.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 16:44:49) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98
A beruházás finanszírozási terve és forrása
doc_1430318719.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 16:45:19) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
doc_1430318700.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 16:45:00) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve
doc_1430318710.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 16:45:10) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98
Nyilvántartó hatóság igazolása
torvenyszekkivonat2015apr_1430314242.pdf Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2015-04-29 15:30:42)
adcd4a874e4bb56e6e8c6a5d9dbc0b0126226324b7ba391475de8fb93da18510
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolgdijbefizeteskuns_1430314282.pdf Szerkesztés alatt, 967 Kb, 2015-04-29 15:31:22)
18cb460d0714d8642a7b5156938de1d14c3636427de8840dc197ceca61ac282b
Köztartozásmentes adózó
kunszentmarton-lekerdezes_1429547543.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-20 18:32:23)
9be3973fdc1f6b4a5d886c26a82c19e2c55e348cf5f4908935180b9f6a6146c3
Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
rendezes_reszletezes_1430314329.pdf Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-29 15:32:09)
4c3e9b59d667f9a7f6ed9e61a50b2746b0731b4de03b776ab4dfa1ca82827d28
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
doc_1430318745.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 16:45:45) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...
doc_1430318757.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 16:45:57) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98
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...
doc_1430318853.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 16:47:33) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
doc_1430318809.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 16:46:49) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98
Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...
doc_1430318845.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 16:47:25) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv
vwcrafterbusz20fos_20150416_1430314367.pdf Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2015-04-29 15:32:47)
537f058efddde857a7b3f309fc8b423fdd4731863347c56b5b8c0cd14007abbf
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
vwcrafterbusz20fos_20150416_1430314376.pdf Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2015-04-29 15:32:56)
537f058efddde857a7b3f309fc8b423fdd4731863347c56b5b8c0cd14007abbf
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
edzoiszerzodescselovszkicsaba_1430314310.pdf Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2015-04-29 15:31:50)
1dcda48088aec2edc9a2db107c154719b7ad1c2262f9d6ec5311d3b6a83342df
edzoinyilatkozatcselovszkicsaba_1430314306.pdf Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-29 15:31:46)
2f68df5cca7a4f564ef84e3dc22360a7cdaa540b395a244f1de7d4fbdd967447
edzoimukodesiengedelycselovszki_1430314303.pdf Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2015-04-29 15:31:43)
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0b35d6b63b26f8f0d94e64a76b2368eb715ece2c69fd72a185fa388c778e7252
Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
szemelyszallitas_reszletezes_1430314321.pdf Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2015-04-29 15:32:01)
7924faa19204be26b11ae8497b63ae1a3fbfef32c3bea32d6c7a98f0ee4ab6bb
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