
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  50400168-16076101-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7761  Város  Kozármisleny

Közterület neve  Pécsi  Közterület jellege  út

Házszám  124  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7761  Város  Kozármisleny

Közterület neve  Pécsi  Közterület jellege  út

Házszám  124  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 443 47 32  Fax  +36 30 443 47 32

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

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tóth József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Szakosztályvezető

Mobiltelefonszám  +36 70 549 78 89  E-mail cím  toth818@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tóth József +36 70 549 78 89 toth0818@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Kozármislenyi Városi
Sportcsarnok

Kozármiselny Város
Önkormányzata

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.

14óra Felk. és
versenyeztetés

Kozármisleny JÉÁMK Iskola
torna terme

Kozármisleny Város
Önkormányzata

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.

14óra Felkészülés

Kodály Zoltán Gimnázium Pécs Város
Önkormányzata

Pécsi Sport Nonprofit ZRT 5óra Felkészülés

Pécsi Budai-Városkapu iskola
tornaterme

Pécs Város
Önkormányzata

Pécsi Sport Nonprofit ZRT 5óra 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 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 1 MFt 1 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,15 MFt 2,7 MFt 3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 12,1 MFt 19,66 MFt

Egyéb támogatás 0,1 MFt 0,3 MFt 0,3 MFt

Összesen 0,25 MFt 16,1 MFt 23,96 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 5,5 MFt 9,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,15 MFt 0,15 MFt 0,4 MFt

Anyagköltség 0 MFt 2 MFt 1,9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 4,5 MFt 8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 3 MFt 4 MFt

Összesen 0,15 MFt 15,15 MFt 24,1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0,1 MFt 14,7 MFt 23,6 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,15 MFt 0,15 MFt 0,4 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)

542 800 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 12 896 065 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 535 822 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

2015-16-os szezonban kosárlabda szakosztályunk 3 csapattal bekapcsolódott az MKOSZ versenysorozataiba, U11 kenguru korosztály 2 csapattal, U14-serdülő 1
csapattal. Fontos volt, hogy csapatokkal tudjunk a kosárlabda sport vérkeringésébe ismét bekerülni, mind szakmai mind pedig szakosztály vezetési teendők ellátása
miatt indokolt! Csapataink, edzőink, vezetőink hasznos tudásra tettek szert, több saját rendezésű tornát, felkészülési mérkőzést illetve MKOSZ utánpótlás bajnoki
fordulót is rendeztünk mind U11 mind pedig U14-es korosztálynak! Szakember, sportmunkatárs létszámunk előző évhez képest jelentősen növekedett, megnőtt
taglétszámunk illetve teendőink tették mindezt indokolttá! Helyi iskolával és óvodával továbbra is kimagasló a kapcsolatunk, iskola tornatermét felkészülésre továbbra
is használjuk. Kozármisleny Város Önkormányzatával folyamatos a kapcsolattartásunk, elképzeléseinket támogatják, céljainkkal azonosulnak. Városi Sportcsarnok a
fő képzési és versenyeztetési központunk, üzemeltetőjével kimagasló viszonyt ápolunk! Infrastruktúrája kimagasló, lelátóval, kiegészítő létesítményekkel rendelkezik,
eseményeinkre érkező sportolók, vendégeink mind elégetettek ezen intézménnyel! Szakosztályunk gazdálkodása stabil, elszámolásaink időben történnek,
tartozásunk nincs! Elkötelezett sportmunkatársaink megbízható magas színvonalú munkavégzésének köszönhetően, mind szakmai mind anyagi oldalról fejlődésünk
töretlen, előzetes terveinknek megfelelően alakul! Sportfejlesztési programnak köszönhetően ezen úton kívánunk tovább haladni! 

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

2016-2017-es évadban nem tervezünk ingatlan beruházást! 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sportfejlesztési programunkat 2016 július 1-től 2017 június 30-ig időszakra tervezett! Programunkat 4 részre osztottuk melyek a következőek: Projekt 1: 2016.07.01-
2016.09.01-ig Nyári táborok szervezése, rendezése több ütemben korosztályi bontásban, helyi adottságok infrastruktúrájának maximális kihasználása mellett! Nyári
tábor szervezése, lebonyolítása kosárlabda sportággal most ismerkedő gyerekek részére, játékos foglalkozásokkal, alapok bemutatásával, célzottan helyi gyerekek
részére. Projekt 2: 2016.08.01.-2016.09.01-ig Ezen projekt elem párhuzamosan indul a már futó 1-es projekttel! Nyári tábor szervezése, versenyző sportolóink
részére, U11 és U14 korosztályban, helyi viszonyok kihasználása mellett, felkészülési céllal! Bentlakásos tábor szervezése, kiemelkedő sportolóinknak fokozott
felkészülés és egyéni képzés érdekében. Projekt 3: 2016.09.01.-2017.05.01-ig MKOSZ versenysorozatba való becsatlakozás, 4 csapattal kívánunk versenyezni: U11
2 csapat, U13 1 csapat, U14 1 csapat! Projekt 4: 2016.09.01-2017.06.30-ig Párhuzamos a 3-as projekttel! Ezen projekt feladat az MKOSZ versenysorozatain
rendezési feladatok ellátása, felkészülési tornák rendezése, edzőmérkőzések lebonyolítása, versenyzői taglétszámunk növelése, szakosztályunk ésszerű keretek
közötti bővítése, helyi szakosztályokkal, iskolával, óvodával karöltve sportnapok, sportfoglalkozások szervezése, rendezése. 

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

2015-2016-os sportfejlesztési programunk elveit, terveit, elképzeléseit mind megvalósítottuk utunkat tovább járva az MKOSZ útmutatásai és irányelvei szem előtt
tartva! Elszámolásaink pontosak, időben, szabályoknak megfelelően történnek. Ovi programunk rendkívül sikeres, szép számmal látogatják a foglalkozásokat, életkori
sajátosságokat szem előtt tartva a gyerekek képzését legmagasabb tudású, legrutinosabb vezető edzőnk tartja, nevelőkkel, szülőkkel a párbeszéd folyamatos! Helyi
iskolával közös "Dobd a kosárba" programba résztvevő gyerekek szakosztályunk sportolói, felkészülésüket szakmai vezetőnk, edzőink végzik, rendezvényeken ők
kísérik a gyerekeket. Működésünk önálló, mind szakmailag, mind pénzügyügyi tekintetben, vonzáskörzetünkben levő két fő bázissal rendelkező sportszervezettel
(Rátgéber Akadémia, PVSK kapcsolatunk kiegyensúlyozott, probléma mentes, mindkét szervezetbe adtunk már kimagasló képességű sportolót a sportló töretlen
fejlődése érdekében! Baranya Megyei Kosárlabda Szövetséggel a párbeszéd folyamatos, asztalszemélyzet képzésre 8 főt delegáltunk, mind sikeresen el is végezték
a tanfolyamot, közülük 5 fő aktívan szerepet vállal a mérkőzéseken! 

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

Sportfejlesztési programunk gazdasági hatásai a helyi gazdasági régióra jelentős pozitív hatással lesznek amennyiben beadott pályázatunk pozitív elbírálásban
részesül. Helyi vállalkozások jelentős részben tudnak szerepet vállalni különböző projekt elemek megvalósulása során, kiemelten a táborokkal, felkészüléssel és
versenyeztetéssel, illetve személyszállítással kapcsolatosan! Legfőbb sportlétesítmény bérlést helyi sportcsarnokban, illetve iskola tornatermében tervezzük, itt
realizálódik a párhuzam a szakosztály illetve a helyi Önkormányzat között! Sportolóink 95% helyi lakos, kézilabda szakosztály után a 2. legnagyobb, szakosztályunk
szakmai és erkölcsi megítélése pozitív! A reménybeli elfogadott programmal tovább tudunk haladni a megkezdett úton, feladatainkat edzőinkkel
sportmunkatársainkkal továbbra is magas színvonalon tudjuk végezni, kosárlabda térképére felkerültünk, célunk az utánpótlás képzése, versenyeztetése, szakmai
munka minőségi szintjének megtartása, edzőink szakmai tudásának fejlesztése, tapasztalat cserékkel, edzésmódszerek frissítésével. Első sportfejlesztési
programunk segítségével mind képzésben mind pedig sporteszközökben, felszerelésekben, megjelenésben, képzésben, versenyeztetésben, célokban,
lehetőségekben olyan előre lépés történt ami ezen 2016-2017-es program segítségével fent tartható, fokozható! Szakosztályunk működése a következő összetevők
segítségével realizálódik: - Tagjaink által fizetett tagdíjak - Önkormányzati támogatás - Szponzori támogatás - Sportfejlesztési program, Tao-támogatás Működéssel
kapcsolatos kockázati tényezők: - Taglétszám csökkenése, hozzájárulási díj csökkenése - Önkormányzati támogatás csökkentése - Szponzori támogatás
csökkentése, megszűnése - Sportfejlesztési program csökkentése
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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

ipad db 1db 170 000
Ft

170 000 Ft

Informatikai
eszközök

laptop db 1db 300 000
Ft

300 000 Ft

Egyéb weblap fejlesztés db 1db 300 000
Ft

300 000 Ft

770 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi
eszköz

megnevezése

Indoklás

ipad Elektronikus jegyzőkönyv alkalmazása ezen eszközzel történik,szakosztályunk nem rendelkezik jelenleg,így sajnos nem lehetséges az
elektronikus jegyzőkönyv használata.

laptop Szakosztályunk jelenleg összesen informatikai eszközök között 1 db laptoppal rendelkezik mely eszköz a folyamatosan növekvő tag létszám és
bővülő csapatok illetve mérkőzések miatt már kevésnek bizonyul.Indokolt lenne még 1 db eszköz beszerzése.

weblap
fejlesztés

Szakosztályunk jelenleg egy teljesen elavult,gyakorlatilag demo szintű weblappal rendelkezik.Mellékelten az egyéb dokumentumok között
küldöm egy sportszervezetekre,önkormányzatokra és egyéb közhasznú szervezetekre specializálódott szakember több évre elkészített és
kalkulált ár ajánlatát mellyel mind általános és célzott tájékoztatást tudnánk adni mind elvégzett munkánkról,mind pedig az utánpótlás képzéséről
fejlődéséről,eredményeinkről,napi aktualitásainkról.

2016/17 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)

537 372 Ft 5 428 Ft 0 Ft 542 800 Ft 232 628 Ft 770 000 Ft 775 428 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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

2016/17 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

be/SFPHPM01-07247/2016/MKOSZ

2016-08-08 10:00 7 / 20



Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 15 20 1 Országos

U11 30 10 2 Országos

U12 15 5 1 Országos

U14 15 5 1 Országos

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 75 40 5

be/SFPHPM01-07247/2016/MKOSZ

2016-08-08 10:00 8 / 20



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? 

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 100 000 Ft

Személyszállítási költségek 1 000 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 800 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 7 500 000 Ft

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

Összesen 14 200 000 Ft

2016/17 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)

12 767 104 Ft 128 961 Ft 0 Ft 12 896 065 Ft 1 432 896 Ft 14 200 000 Ft 14 328 961 Ft
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Általános Képzés

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 140 000 Ft

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

200 000 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 100 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 150 000 Ft

Összesen 590 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

530 464 Ft 5 358 Ft 0 Ft 535 822 Ft 59 536 Ft 590 000 Ft 595 358 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  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, 2016. 08. 08.
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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, 2016. 08. 08.
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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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 11:13:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 11:28:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-07-19 17:35:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 11:26:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-07-19 17:35:52

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, 2016. 08. 08.
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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 1 2 100%

Edzőtáborok száma db 2 3 50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0 0%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 0 0 0%

U15 fő 0 0 20 0%

Egyéb indikátorok

U7 fő 0 10 15 50%

U8 fő 0 10 15 50%

U9 fő 0 30 40 33%
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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 537 372 Ft 5 428 Ft 0 Ft 542 800 Ft 232 628 Ft 770 000 Ft 775 428 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

537 372 Ft 5 428 Ft 0 Ft 542 800 Ft 232 628 Ft 770 000 Ft 775 428 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

12 767 104 Ft 128 961 Ft 0 Ft 12 896 065 Ft 1 432 896 Ft 14 200 000 Ft 14 328 961 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 530 464 Ft 5 358 Ft 0 Ft 535 822 Ft 59 536 Ft 590 000 Ft 595 358 Ft

Összesen 13 834 940 Ft 139 747 Ft 0 Ft 13 974 687 Ft 1 725 060 Ft 15 560 000 Ft 15 699 747 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 (7 darab)

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

kovacstamas_alairasi_cimpeldany_1461576524.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2016-04-25 11:28:44)
f7d29f2cbea00c7d95c0a4b8e8b383d85e6051403d4bd1b12d39ddba7629c054

Egyéb dokumentumok

kse_afanyilatkozat_20160718_1468942548.jpg (Hiánypótlás melléklet, 420 Kb, 2016-07-19 17:35:48)
47c4731c19d2ee201888b66fd9975f3fb9dff191444cbb36e75f73a8e729f5cb

kse_koztartozasmentes_201607_1468942552.jpg (Hiánypótlás melléklet, 167 Kb, 2016-07-19 17:35:52)
b78a8c8c49a7c1572634abde486a5ec27667dd73a55aacbf17e8c06648087974

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

cegkivonat_1461575634.pdf (Szerkesztés alatt, 866 Kb, 2016-04-25 11:13:54) c854cfd30923716ca1bdb86e3ab18264b72de43a00f2525215847666e965ed8c

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

mkosztaokozigdijbenyujtas_201604_1461576387.jpg (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2016-04-25 11:26:27)
aed6ea6e47f3fbb002d3951a9261127f11dfdebb4ceb5abec7e14a2cf371f37b

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

kse_koztartozasmentes_201607_1468942519.jpg (Hiánypótlás melléklet, 167 Kb, 2016-07-19 17:35:19)
b78a8c8c49a7c1572634abde486a5ec27667dd73a55aacbf17e8c06648087974

nyilatkozat_04_ik_ho_1461575606.pdf (Szerkesztés alatt, 240 Kb, 2016-04-25 11:13:26)
d9b2ea4a1b437cb2abad22a49e26b2ceb4e0328bcb73684bdbf6d7719c36ca2a
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