
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kozármisleny Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  KSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet

Gazdálkodási formakód  521

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

Adószám  18304990-2-02

Bankszámlaszám  50400168-16027712-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7761  Helység  Kozármisleny

Út / utca  Pécsi út  Házszám  124

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7761  Helység  Kozármisleny

Út / utca  Pf:14  Házszám  -

Telefon  +36 30 443 47 32  Fax  -

Honlap  www.kozarmislenyse.hu  E-mail cím  kovacs.tamas75@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tóth József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Kosárlabda szakosztály vezető

Mobiltelefonszám  +36 70 549 78 89  E-mail cím  basketkozarmislenyse@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tóth József +36 70 549 78 89 basketkozarmislenyse@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Kozármisleny sportcsarnok Kozármisleny
Önkormányzat

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért
Közhasznú Nonprofit kft

8 Felk. és
versenyeztetés

Kozármisleny JÉÁMK Iskola
tornaterme

Kozármisleny
Önkormányzata

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért
Közhasznú Nonprofit kft

11 Felkészülés

Kozármislenyi Sportcsarnok
Kondicionáló terme

Kozármisleny
Önkormányzata

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért
Közhasznú Nonprofit kft

3 Felkészülés

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium
Sportcsarnoka

Pécs Város
Önkormányzata

Pécsi Sport Nonprofit Zrt 5 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1989-10-09

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1989-10-09

A jogelőd szervezet neve (amennyiben 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 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 0 MFt 0 MFt 1 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0,15 MFt 2,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 24,62 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0,1 MFt 0,3 MFt

Összesen 0 MFt 0,25 MFt 28,62 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 4,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0,15 MFt 0,15 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 2,24 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 18,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0,1 MFt 1,3 MFt

Összesen 0 MFt 0,25 MFt 26,79 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0,1 MFt 25,94 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0,15 MFt 0,15 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)

352 467 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 23 738 990 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 692 664 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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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

Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály jelenleg Baranyában a negyedik helyet foglalja el az utánpótlás nevelésben. Szakosztályunkat 2014
decemberében élesztettük újjá: jelenleg felnőtt csapatunk a Baranya megyei felnőtt Megye Bajnokságban indul és részt vesz a Pécs Városi felnőtt bajnokságban is ( 5
felnőtt korú játékos és 8 20 év alatti játékos alkotja keretünket ) velük a célunk egy erős NB II-es tagság elérése 2-3 éven belül. Serdülő csapatunk a Regionális
Serdülő Bajnokságban szerepel. Jelenleg 97 fő látogatja edzéseinket a versenyző korosztályokban ( U-10, U-11,U-12,U14)és rendelkezünk 12 fővel az "Ovi"
programunkban. Egyesületünk célja a helyi kötődésű sportolók számára a megfelelő képzés és versenyeztetés biztosítása, illetve vonzáskörzetünkbe tartozó
településekről érkező gyerekek versenyeztetése. Szakosztályunknál a képzés az "Ovi" programban kezdődik ahol 5-7 éves korú gyermekekkel ismertetjük meg a
sportág alapjait, és életkori sajátosságoknak megfelelő koordinációs képességek fejlesztése zajlik. Együttműködési megállapodásunk van a helyi iskolával, ahol a
Dobd a Kosárba! Program keretein belül dolgozunk, azt itt kiválasztott gyerekek számára szeretnénk biztosítani a folyamatos fejlődés lehetőségét. Rövid távú terveink
között szerepel egy szakmai megállapodási szerződés aláírása a Rátgéber Kosárlabda Akadémiával, mely alapján a korosztályukból kiemelkedő képességű
gyerekeke számára biztosíthatnánk a megfelelő képzést. A tervezett megállapodás alapján az Akadémiánál kevesebb játék lehetőséget kapó gyerekek, sérülésből
felépülő sportolók számára biztosítanánk játék lehetőséget a Kozármisleny Se színeiben. Ezek alapján várható, hogy tag létszámunk dinamikusan bővülni fog, egyre
több sportoló számára tudjuk biztosítani a szervezett sportolást. Edzéseinkre használjuk a Kozármislenyi Általános Iskola Tornatermét, Kozármisleny Város
Sportcsarnokát, és a kiegészítő sportkomplexumot. Egyesületünk alap eleve alapján kiemelt figyelmet szentelünk sportolóink tanulmányi előmenetelére, és a
sportolók egészséges életmódra nevelésére. 

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

Nem tervezünk ingatlan beruházást a 2015-2016-os évben. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Projekt idő tartama: 2015.07.01-2016.06.30. Projekt első szakasza: 2015.07.01.-2015.09.30 -Napközis táborok szervezés "Ovi" programban résztvevőknek, U-11,U-
12, csapatoknak -Edzőtáborozás U-14 csapatnak -Alapozás, felkészülés a 2015/2016 szezonra -Edzőmérkőzéseken való részvétel U-11, U-12, U-14 csapatokkal
Projekt második szakasza: 2015.10.01-2016.06.30 -Csapatok versenyeztetése korosztályos bajnokságokban, illetve tornák szervezése, tornákon való részvétel. -
Toborzás folyamatosan a szezon alatt a kezdő csoportoknál. Kapcsolat tartás a szülőkkel, pedagógusokkal folyamatosan. 

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

Ovi programunk célja, minél előbb megszerettetni a gyerekekkel a sportolást, és beszoktatni őket az edzésekre. Alapvető sportág specifikus labdás ügyesség és
koordináció fejlesztés. Szervezett keretek között heti két szer egy órában. Előkészítő csoportjainkban a Dobd a Kosárba Program! keretein belül kiválasztott gyerekek
számára biztosítunk megfelelő szakmai képzését, játék lehetőséget Egyesületi szervezett kereteken belül. U-11,U-12,U-14-es csapatainknál a megfelelő képzés
mellett szem előtt tartva az élet kori sajátosságokat próbálunk minél több tehetséges sportolót kinevelni, akik később meghatározó tagjai lehetnek felnőtt
csapatunknak. Korosztályainkból az extrán kiemelkedő sportolók számára a tervezett szakmai megállapodás révén tudnánk megfelelő képzést és versenyeztetés
biztosítani a Rátgéber Kosárlabda Akadémia keretein belül. Azon sportolók számára akik nem profi szinten szeretnének kosárlabdázni, helyben kívánjuk biztosítani a
lehetőséget, ehhez a kezdő lépéseket már Egyesületünk megtette a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetséggel folytatott tárgyalások alapján, lehetőség nyílhat egy
Megyei szintű utánpótlás bajnokságra. Korábban beadott sportfejlesztési programunk nem volt. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Sport fejlesztési programunk finanszírozása: -Tagjaink által fizetett tagdíjakból -Önkormányzati támogatásból -Szponzori támogatásokból -Tao-támogatásból
Finanszírozással összefüggő kockázatok: -Taglétszám csökkenés, késve fizetett tagdíjak -Szponzori támogatások csökkenése -Önkormányzati támogatás
csökkenése -Igényelt Tao támogatás csökkentése Társadalmi hatásai pozitív negatív hatások: Egyesületünk taglétszámának bővülése és az elért eredmények
alapján várható a sportág népszerűbbé válása Városunkban és környező településeken. Egyre több gyermek kezdhet sportolni és ezen belül kosárlabdázni is. Így
biztosítva a szabad idejük hasznos és egészséges eltöltését iskola idejük után. Pozitív hatásként számolunk a sport közösség teremtő erejével, nem csak a gyerekek
hanem az őket nevelő szülők számára is. Negatív hatások: Pénzügyi oldalon: -kétszeres kifizetés -téves kifizetés -likviditási gondok -nem jogosult költségek
elszámolása -banki átutalások megbízási hibái Határidőkben rejlő negatív hatások: -határidők miatt módosított szerződések -határidők túllépése Dokumentumokkal
kapcsolatos negatív hatások: -dokumentumok hiánya -megőrzési idő betartása -rosszul/hamisan kitöltött dokumentumok -pénzügyi elszámolások dokumentációjának
hiánya
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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 Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop db 1 300 000
Ft

300 000 Ft

Informatikai
eszközök

Videókamera db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

500 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop Szükséges nevezésekhez, kapcsolattartáshoz, adatbázis vezetéséhez. Szakmai anyagok letöltéséhez, tárolásához.

Videókamera Videó kamera szükséges mérkőzések rögzítéséhez, egyéni képzéseknél hibajavítás szemléltetéséhez. Ellenfelek
feltérképezéséhez.

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

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

348 943 Ft 3 525 Ft 0 Ft 352 467 Ft 151 057 Ft 500 000 Ft 503 525 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 0 40 2 Megyei

U12 0 20 1 Országos

U14 16 14 2 Országos

U16 5 2 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 21 76 5
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 765 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 474 266 Ft

Személyszállítási költségek 10 000 000 Ft

Nevezési költségek 500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 300 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 4 800 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 800 000 Ft

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

Összesen 26 139 266 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)

23 501 600 Ft 237 390 Ft 0 Ft 23 738 990 Ft 2 637 666 Ft 26 139 266 Ft 26 376 656 Ft
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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
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

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 szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

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
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Versenyeztetés

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 300 000 Ft

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

200 000 Ft

a pályahitelesítés díja 12 700 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 150 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 100 000 Ft

Összesen 762 700 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

685 737 Ft 6 927 Ft 0 Ft 692 664 Ft 76 963 Ft 762 700 Ft 769 627 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Összesen 0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

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

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Kozármisleny, 2015. 07. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tóth 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 a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

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

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

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

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: Kozármisleny, 2015. 07. 29.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 11:45:36

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 11:45:46

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-07-29 18:04:30

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 09:56:15

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-07-29 17:37:49

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

Kelt: Kozármisleny, 2015. 07. 29.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő - 1 3 200%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő - 1 2 100%

Edzőtáborok száma db - 0 3 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 8 16 100%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 7 16 129%

U15 fő 0 16 0%

Egyéb indikátorok

ovi 12 20 67%

előkészíő 40 60 50%

0 0 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 348 943 Ft 3 525 Ft 0 Ft 352 467 Ft 151 057 Ft 500 000 Ft 503 525 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

348 943 Ft 3 525 Ft 0 Ft 352 467 Ft 151 057 Ft 500 000 Ft 503 525 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

23 501 600 Ft 237 390 Ft 0 Ft 23 738 990 Ft 2 637 666 Ft 26 139 266 Ft 26 376 656 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 685 737 Ft 6 927 Ft 0 Ft 692 664 Ft 76 963 Ft 762 700 Ft 769 627 Ft

Összesen 24 536 280 Ft 247 841 Ft 0 Ft 24 784 122 Ft 2 865 686 Ft 27 401 966 Ft 27 649 807 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (6 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

se_alairasi_cimpeldany_1430300746.pdf Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2015-04-29 11:45:46)
22b81ab16472c093b77f74d3e7ba0234803a521f18baebc1afe3141109be9198

Egyéb dokumentumok

hp1_1_afa_nyilatkozat_tao_1438184269.pdf Hiánypótlás melléklet, 711 Kb, 2015-07-29 17:37:49)
e8bde0bd09a893596052e74015bca392eb467e7fde9d8aba1ffa9fe4913aa65c

Nyilvántartó hatóság igazolása

kivonat_1430300736.pdf Szerkesztés alatt, 934 Kb, 2015-04-29 11:45:36) 365c96554e3e125380de5de1807697c3e2413ee03db0c0fd3bcead2c04e5beb3

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

utf-8scan2020155f20c3a1pr5f_1430380575.pdf Szerkesztés alatt, 932 Kb, 2015-04-30 09:56:15)
64372f95e5ba5944d73a9f75f399cb049478fdd63f166ae1d9f827a39de71831

Köztartozásmentes adózó

nav_nullas_20150714_1438185870.pdf Hiánypótlás melléklet, 106 Kb, 2015-07-29 18:04:30)
863f6586463c1864241d148bc036c2129f5d93dfa4815fe4e716548452405621

1_kozarmisleny_sportegyesulet_18304_1430300766.pdf Szerkesztés alatt, 659 Kb, 2015-04-29 11:46:06)
a094cbc9f6f566986a1b874ff154fa3a9bcfbbfebb89d20d8c8027019e1330da
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