
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kölesdi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Kölesdi SE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  1750

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei I. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Egyéb

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18851337-1-17

Bankszámlaszám  70600102-10000386-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7052  Város  Kölesd

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  tér

Házszám  12  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  7052  Város  Kölesd

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  tér

Házszám  12  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 311 60 99  Fax  

Honlap  www.kolesd.hu  E-mail cím  malnamacko@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Németh György

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 311 60 99  E-mail cím  malnamacko@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kéninger Dóra +36 70 428 46 93 keninger.dora@gmail.com

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Általános iskola tornaterme Egyéb 7052
Kölesd
József Attila
1

1174/1 Egyéb 40 0 Ft 2
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0,3 MFt 0,3 MFt 0,3 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,2 MFt 1,2 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 21 MFt 35 MFt 30 MFt

Egyéb támogatás 1,2 MFt 1,2 MFt 2 MFt

Összesen 23,7 MFt 37,7 MFt 34,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 3 MFt 3 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,3 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,3 MFt 0,3 MFt 0,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 20,1 MFt 33,9 MFt 30,5 MFt

Összesen 23,7 MFt 37,7 MFt 34,3 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)

5 181 045 Ft 59 633 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

9 469 716 Ft 189 394 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 676 591 Ft 106 557 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Kölesdi Sportegyesület 1931-ben alakult, immáron 81. éve működik. Ez a hosszú idő azt bizonyítja, mennyire életképesen működő csapatmunka áll a háttérben. Az évek során az Egyesület
többször is átalakult, a helyzeti viszonyokhoz alkalmazkodva, s hogy fennmaradhasson, kisebb-nagyobb változásokon esett keresztül, s mára egy teljesen kialakult, jól működő, egész
települést megmozgató csoporttá fejlődött ki, mely nem csak egy sportágat ölel át. Mint bejegyzett, kiemelten közhasznú civil szervezet 1994 óta működik. Tevékenységében koordinálja a
településen zajló sporteseményeket, sporttevékenységeket, szervezi, rendezi, neveli az utánpótlást. Mindemellett kiemelkedő eredményeket mutat fel legsikeresebb szakosztálya, a labdarúgás
területén. 2007-ben indult töretlen fejlődésnek a településen, ekkor állt fel jelenlegi vezetése is. Megye III. osztályból a Megye I. osztályáig vezetett az út. Volt már, hogy felnőtt csapata vezette
az osztályt, az U-19-es csapata bajnok lett. Ezek után szerveződött meg az U-16-os csapat, egy szintén sikeres csoport alakulása, a jövő nagy reménységei. A játékosok megtalálása, képzése
nagy szervezőképességet igényel. A helyben működő általános iskola felső tagozata nagy segítségére van az egyesületnek, ahol a testnevelő tanár az edző. Az Egyesület szoros kapcsolatot
alakított ki a Szekszárdi és Paksi Sportegyesületekkel. Büszke eredményeink egyike, hogy az említett csapatokhoz már több játékost is sikerült leigazolni. Mindezen célok megvalósításával
érhete be munkánk gyümölcse, hiszen egy korszerű, új, modern sportkomplexum kiépítése nem kis feladat, mellyel mindenki meggyőződhetne a Kölesdi Sportegyesület munkájának
eredményességéről, sikeréről, és elismeréssel fordulna felénk. Összefoglalóan az Egyesület munkája csak a folyamatos fejlesztések által teljesedhet ki, melyhez a tagok napra készen állnak,
csak a támogatás szükséges hozzá. A mi sikereink a település egészének sikere, mely összekovácsolja az egy közösségben élőket, hiszen a sport iránti szeretet mindenkiben megtalálható, ki
kell csalogatni megfelelő szakemberekkel, megfelelő körülmények biztosításával. 

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

Az infrastrukturális helyzetünk rossz, bár évről-évre a támogatások segítségével igyekszünk javítani. Eddig öltözőhelyiségünk egy két részből álló, rossz, elhasználódott épület volt. Ez sem
higiéniailag, sem esztétikailag nem megfelelő. A mosdóhelyiségek korszerűtlenek, régiek, elhasználódottak, műszakilag nem megfelelőek. Mindennek korszerűsítésére irányult
ingatlanfejlesztésünk, mely egy új öltöző építését célozta meg. A TAO program segítségével a 2012es évben sikerült elindítani a beruházást. Legnagyobb problémák egyikét az jelenti,hogy a
bajnoki mérkőzések alkalmával nem tudunk elég helyet biztosítani két csapat, és a játékvezetők számára, a továbbiakban pedig, hogy amit tudunk biztosítani, az sem megfelelő, teljesen
elavult. Ilyen szinteken szinte már elvárás a korszerűség, a modernizáció, a megfelelő körülmények biztosítása. Célunk egy olyan központi épület létrehozása, melyben 4 öltöző,
mellékhelyiség, mosdók, zuhanyzók is helyet kaphatnának. Az új épület megfelelő darabszámú helyiséget foglal magában, ahol elegendő hely jutna több csapat kényelmes és higiénikus
elhelyezésére, a játékvezetők számára, az egyesület vezetősége számára egy irodahelyiség, ahol megfelelő körülmények között végezhetnék munkájukat, elősegítve a csapat sikereit. A
beruházás szakmai tartalmát a pályázathoz mellékelt jogerős építési engedélyezési dokumentáció tartalmazza. A beruházás tervezett ütemezése a támogatás megítélésétől számítható. A
tavalyi évben nagy körüljárással sikerült hosszabbítást nyernünk a kivitelezésre, így elfogadták az első ütem elszámolásának hosszabbítását, továbbá a második, és harmadik ütemek
munkálatai elkezdődtek, az idei szezonban megvalósultnak. A további ütem kivitelezéséhez szükség lesz a további támogatásra, hogy végre befejeződhessen kis falunk egyik ékessége. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

- pályázat benyújtása: 2017. április - Támogatói határozat hiánypótlással együtt: 2017. 08-09 hó - öltöző építés utolsó ütemének befejezése: 2018. 06 hó - sportpálya korszerűsítés
kivitelezése: 2018. 06 hó 

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

Sportfejlesztési programunk illeszkedését a szakszövetségi stratégiához és a területfejlesztési törekvésekhez könnyű igazolnunk. Célunk a települési közösség egybekovácsolása, egy
egységes szemlélet kialakítása, a tehetségkutatás, tehetséggondozás. Ehhez szükségünk van jól kifejlett kapcsolatokra, melyhez lehetőséget az Általános iskola, és az Önkormányzat biztosít
számunkra. A minőségi sporttevékenységek biztosításához helyi verseny és képzési program kialakítása, sporttáborok, tornék szervezése, a vezetők folyamatos képzése, tudásuk bővítése a
célok elérése érdekében. Célunk a sportághoz kötődés megszilárdítása, minél szélesebb körű korosztályok stabil bázisának megteremtése, az iskolában megkezdett alapokon a játék
megszerettetése, tömegbázis kialakítása, a tehetséges gyerekek egyesületünkbe való irányítása. Célunk továbbá a játéköröm felfedeztetése, biztosítása, az önfegyelem, a tettvágy , az akarat,
és a céltudatosság kialakítása az ifjú sportolókban. Az említett célokat fokozatosan megszerzett eredmények lépcsőfokonként jutott energiájával lehet elérni. Minden korosztályban részt
kívánunk venni a települési, körzeti, megyei és országos tornákon, ahányszor lehetőségeink biztosítják. Ehhez egyesületünk igyekszik biztosítani az érdeklődést fenntartó igényeket, újabb
motivációt teremteni, biztosítani a technikai feltételeket, és a megfelelő színvonalat. A sporttelepen a pálya, és környéke sokáig elhanyagolt volt. Minden évben szépítettünk rajta
lehetőségeinkhez mérten. Legelső, és legfontosabb feladat a pálya minőségének helyreállítása volt, melyet fűmaggal való bevetéssel, öntözőberendezés beszerzésével, reflektorok
kihelyezésével igyekezett a vezetőség elérni. Ennek karbantartásához egy fűnyíró kistraktor szereztünk be 2,5 millió forintért. A mai állapot még igaz fejleszthető, de már elfogadható
minőségű. Fontos volt a labdafogó hálók beszerzése, kiépítése, korlát kialakítása, a szint elvárásainak megfelelően. Régi, elavult cserepadjainkat kicseréltük újabb, korszerűbb, jobb
minőségűre, és sikerült a nézők számára lelátót építeni,a miért nagyon hálás a szurkolótábor. Mindezt a 2013,2014 években sikerült megvalósítani, közel 6 millió forint értékben. Tervek a
jövőben még az említett lelátóra tető építése, parkoló kiépítése a megannyi autó számára, melyek eddig a pálya melletti szűk, rossz utcában, illetve a füves, sáros területen kell parkoljanak a
hazai mérkőzések alkalmával. Térkövezés, járda kiépítése szerepel még terveink közt. 

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

Az eddigiekben végzett kemény munka eredménye már napjainkban kézzelfogható. A jelenlegi fejlesztések megvalósulásával szintén jelentős társadalmi és gazdasági változásokat,
eredményeket számítunk. Nagyon fontos társadalmi előnyként említhető, hogy az egyesület egy második otthont képes teremteni, hiszen a mai társadalom alapproblémáját képes orvosolni,
mégpedig az egészséges életmódra való nevelést, valamint a szabadidő hasznos eltöltését, és a csapatszellem elsajátítását, hogy könnyebben beilleszkedhessenek a társadalomba. Az
egészséges testbe nevelt lélek is egészségesebb eséllyel indul a társadalmi megpróbáltatásoknak, és az Egyesület soraiból kikerült számos megbecsült szereplő mellé további sok, a
közösségért tenni akaró, és tenni képes embert bocsájthat ki útjára. Gazdasági hatásai a fejlesztésnek nehezebben mérhető, mégis meghatározható. A korszerű épület megépítésével a
fenntartási költségek csökkennének, hiszen a korszerű épülettel a jövőben elkerülhető az eddigi korszerűtlenségből adódó kellemetlenségek, folytonos kiadások, karbantartási költségek, a
hatalmas méreteket öltő fűtés, víz-, és gázfogyasztás költségei. Mindezek mellett a rendezett, modern környezet vonzó lehet a közösség számára, ezáltal a rendezvények látogatottsága a
jövőben méreteket ölthet. Ezzel együtt várható a jegybevétel növekedése. Ezek az eredmények már a projekt lezárását követően tapasztalhatóak. Az elvárt előnyök a korszerű épület
biztonságos, vonzó és egészséges környezet születése, társadalmi érdeklődés növekedése, az Egyesület körébe és gondjaira bízott gyermekek számának növekedése. Kockázatokat
meghatározni az általános gazdasági helyzetből eredendően muszáj. A tervezett beruházás támogatás volumenének előteremtése a vállalkozások működésének sikerétől, bevételeitől függ, de
a település minden avatott szereplője ezen munkálkodik. A kockázatok elkerülése és felmerülése esetén az akadályok leküzdésén együttműködik a település vezetősége, az Intézmények és a
Kölesdi Sportegyesület.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 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

2017/18 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 Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályakarbantartó gép önjáró öntözőkocsi db 1 669 000 Ft 669 000 Ft

Pályakarbantartó gép gyepszellőztető gép db 1 1 600 200 Ft 1 600 200 Ft

Pályatartozék eredményjelző (nem beépített) db 1 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft

Pályakarbantartó gép henger db 1 95 250 Ft 95 250 Ft

Pályakarbantartó gép kiegészítők, tartozékok db 1 76 200 Ft 76 200 Ft

Pályakarbantartó gép fűkasza db 1 279 400 Ft 279 400 Ft

Informatikai beruházás honlap készítés db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 30 4 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés papucs db 40 4 000 Ft 160 000 Ft

Sportfelszerelés sportzokni pár 60 2 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 36 16 000 Ft 576 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 80 4 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 30 13 000 Ft 390 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 20 4 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 50 17 000 Ft 850 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 30 2 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 16 4 000 Ft 64 000 Ft

Sporteszköz labda db 20 8 000 Ft 160 000 Ft

Sporteszköz taktikai tábla db 2 6 000 Ft 12 000 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 20 000 Ft 20 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 4 22 000 Ft 88 000 Ft

7 290 050 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

önjáró öntözőkocsi A Megye I. osztály elvárásainak megfelelő pályaminőség fenntarthatósága érdekében szükséges beszerezendő eszköz. Az edzőpályánk felújításának
még nem sikerült befejeződnie, így minden csapat ezen a pályán edz, itt játssza mérkőzéseit, így az állapota folyamatos romlásnak, szeszélyes
időjárásnak van kitéve. Ennek a karbantartásához szükséges ezeket az eszközöket egyesületünknek beszerezni.

gyepszellőztető gép A Megye I. osztály elvárásainak megfelelő pályaminőség fenntarthatósága érdekében szükséges beszerezendő eszköz. Az edzőpályánk felújításának
még nem sikerült befejeződnie, így minden csapat ezen a pályán edz, itt játssza mérkőzéseit, így az állapota folyamatos romlásnak, szeszélyes
időjárásnak van kitéve. Ennek a karbantartásához szükséges ezeket az eszközöket egyesületünknek beszerezni.

eredményjelző (nem beépített) A játékosok,és a közönség megfelelő tájékoztatása érdekében a játék állásáról.

henger A Megye I. osztály elvárásainak megfelelő pályaminőség fenntarthatósága érdekében szükséges beszerezendő eszköz. Az edzőpályánk felújításának
még nem sikerült befejeződnie, így minden csapat ezen a pályán edz, itt játssza mérkőzéseit, így az állapota folyamatos romlásnak, szeszélyes
időjárásnak van kitéve. Ennek a karbantartásához szükséges ezeket az eszközöket egyesületünknek beszerezni.

kiegészítők, tartozékok Műtrágyaszórót kívánunk, mint kiegészítő tartozékot itt beszerezni.A Megye I. osztály elvárásainak megfelelő pályaminőség fenntarthatósága
érdekében szükséges beszerezendő eszköz. Az edzőpályánk felújításának még nem sikerült befejeződnie, így minden csapat ezen a pályán edz, itt
játssza mérkőzéseit, így az állapota folyamatos romlásnak, szeszélyes időjárásnak van kitéve. Ennek a karbantartásához szükséges ezeket az
eszközöket egyesületünknek beszerezni.

fűkasza A pályakörnyékének rendezése ugyanilyen fontos feladat az egyesület számára, így a külső terület rendezésére egy fűnyírókasza beszerzése.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

honlap készítés Az egyesület saját honlapjának elkészítése fontos, hogy Mindenki számára könnyen elérhető legyen az egyesületmunkássága.

mosógép A Kölesdi Sportegyesület számos korosztályának mezei, sportszárai az egyesület által kerülnek tisztításra. Szeretnénk a régi, elavult, rozsdás
mosógép helyett egy jó minőségűt beszerezni.

törölköző A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

papucs A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

sportzokni A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

mérkőzésgarnitúra A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

sportszár A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

cipő élőfüves pályához A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

edző póló A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

edző nadrág rövid A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

edzőmelegítő A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

jelölőmez A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

kulacs A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

labda A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

taktikai tábla A felnőtt csapat edzői részére a játék közbeni könnyebb tájékozódás, megérthetőség érdekében szükség beszerezni.

kompresszor A minden edzésen igénybe vett labdák után fújásra szorulnak, ehhez szükséges kompresszort beszerezni.

kapuháló 7x2 méter A felnőtt csapat részére folyamatos pótlás szükséges.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

5 069 602 Ft 51 810 Ft 59 633 Ft 5 181 045 Ft 2 220 448 Ft 7 349 683 Ft 7 401 493 Ft

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

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Öltöző
építése

öltöző építése 2017-07-01 2018-06-30 2018-08-31 13 244 075 Ft

13 244 075 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző építése Sportegyesület lehetőségei az építményi infrastruktúra terén eléggé korlátozottak. Jelenleg csak kettő, teljesen korszerűtlen,higiéniátlan, rossz
állapotú öltözővel rendelkezünk, mely sem hely, sem pedig higiéniai okokból kifolyólag nem megfelelő, elavult. Az új épülettel megvalósíthatnánk a
korszerűsítést, mely ezen a szinten elvárt. Az épület megépítésére az elmúlt években elnyert támogatásból (szintén TAO) sikerült elkezdenünk a
megvalósítást, jelenleg az ötödik ütem megvalósítása szerepel a támogatási igényünkben.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Öltöző
építése

öltöző építése Öltöző 7052
Kölesd
Laposrét
1

1174/1 m2 288 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

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

Igen

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

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

Utóf. 9 185 625 Ft 94 697 Ft 189 394 Ft 9 469 716 Ft 4 058 450 Ft 13 433 469 Ft 13 528 166 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 Kölesd SE U9 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Kölesd SE U7 11 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 KÖLESDI SE U19 46 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 KÖLESDI SE U16 30 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U13 Kölesd SE U13 19 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Kölesd SE U11 14 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző 1426 EKHO 32 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző 7679 EKHO 32 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző TANC1536-02154 EKHO 32 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző 1435 EKHO 32 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző 7653 EKHO 32 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző 1952 EKHO 32 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző beszerzés alatt EKHO 32 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Egyéb sporteszervezeti ügyintéző EKHO 80 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

Egyéb szakág vezető EKHO 80 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

Egyéb gondnok EKHO 60 8 40 000 Ft 8 000 Ft 384 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

sporteszervezeti ügyintéző A sportszervezeti ügyintéző foglalkozik egyesületünknél a teljes utánpótlás korosztály, és sportszakembereik (ami adott esetben a Kölesdi
Sportegyesületnél közel 100 főt jelent) adminisztrációs munkálataival, a szakág teljes dokumentációjának munkálataival, pályázati munkálatokkal
(előkészítéstől az elszámolás lezárásáig), a számlák kezelésével, utalásokkal, kifizetésekkel, könyvelés előkészítéssel, stb. Munkája nagyban elősegíti
a vezetőség dolgát, az edzők munkáját.

szakág vezető Az utánpótlás szakág vezető munkája nagyon fontos az egyesület számára. Teljes mértékben koordinálja az utánpótlás szakág szakmai feladatait,
összefogja, vezeti az utánpótlás korú játékosok számára a tornákon, versenyeken való részvétel lehetőségét, megszervezi az utat, a részvételt.
Továbbá koordinálja a szakágban az edzők, és segédeik munkáját. Ő felel az utánpótlás szakág szakmai munkájának feladatainak ellenőrzéséért.

gondnok Az utánpótlás csapatok sportfelszereléseinek tisztítása,sporteszközeinek karbantartása, előkészítése, a pálya edzésre,mérkőzésre való felkészítése a
gondnok feladata.

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

1426 UEFA B U7 6 11

7679 MLSZ D U9 6 8

TANC1536-02154 MLSZ Grassroots C U11 6 14

1435 MLSZ D U19 8 46

7653 MLSZ D U13 8 19

1952 MLSZ D U16 6 30
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2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

beszerzés alatt MLSZ Grassroots C U19 8 46

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 144 000 Ft

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

Összesen 6 144 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

5 513 268 Ft 56 766 Ft 106 557 Ft 5 676 591 Ft 630 732 Ft 6 250 557 Ft 6 307 323 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

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

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

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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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)

59 633 Ft 104 250 Ft 51 810 Ft 111 443 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 189 394 Ft 189 394 Ft 94 697 Ft 284 091 Ft

Utánpótlás-nevelés 106 557 Ft 113 661 Ft 56 766 Ft 163 323 Ft

Összesen 355 584 Ft  558 858 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

- pályázással és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása - könyvelési díj

Tárgyi utófinanszírozott - pályázással és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása - könyvelési díj

Utánpótlás-nevelés - pályázással és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása - könyvelési díj
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Kölesd, 2017. 11. 15.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Németh György (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Kölesd, 2017. 11. 15.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Németh György (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kölesdi Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kölesdi Sportegyesület (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Kölesd, 2017. 11. 15.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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)

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 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

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 14 255 227 Ft 146 507 Ft 249 027 Ft 14 650 761 Ft 6 278 898 Ft 20 783 152 Ft 20 929 659 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 069 602 Ft 51 810 Ft 59 633 Ft 5 181 045 Ft 2 220 448 Ft 7 349 683 Ft 7 401 493 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 9 185 625 Ft 94 697 Ft 189 394 Ft 9 469 716 Ft 4 058 450 Ft 13 433 469 Ft 13 528 166 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 513 268 Ft 56 766 Ft 106 557 Ft 5 676 591 Ft 630 732 Ft 6 250 557 Ft 6 307 323 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 19 768 495 Ft 203 273 Ft 355 584 Ft 20 327 352 Ft 6 909 630 Ft 27 033 709 Ft 27 236 982 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (31 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)

alairasicimpeldany_1493713916.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2017-05-02 10:31:56) 75546bc06bd1477ae59ae6426e4df334accec54aa6ad4862668e645cae0371c7

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

sportoltozoutemterv20170720_1500553260.xls (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2017-07-20 14:21:00) 8cee7286b57ffa8e7847053651f292f78de331913912db1d9daabf910f526c4a

oltozomegvalosulasfinanszirozasa_1493713744.jpg (Szerkesztés alatt, 278 Kb, 2017-05-02 10:29:04) 471ef111e21261c179aaefcd55eb740be7d8e77f111aa964afa361f41e80c433

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

kihasznalhatosagoltozo2017_1493713624.doc (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2017-05-02 10:27:04) 607c948d294f190668dbe58f476c36aac3090cf1502a5617306e933540daccf4

Egyéb dokumentumok

sportfelszerelesarajanlatkolesd_1493717852.doc (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2017-05-02 11:37:32) 560bb209ba1665c09ae182c4d2a6fde0ccb6a2f57132f541d6096018d9ee9398

sportfelszerelesarajanlatkolesd3_1493717860.doc (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2017-05-02 11:37:40) d015e2bf0ec43fcb8e13e6357754864a32999607582125d74aa5730d4f2f8955

hianypotlas20174_1500551141.doc (Hiánypótlás melléklet, 56 Kb, 2017-07-20 13:45:41) 9e2a9fc32a65ba7bdf42fe9884d87eff7d3bc4a43c121e94c475a96ec9c8d7f9

arajanlatmosogeperedmenyjelzo_1493717728.doc (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2017-05-02 11:35:28) 57e1ad7b9cefca4b469da5ae88d93f90bc0e7df0d5224f0425ef6628a2243b3b

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat20170502164242_1493736936.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2017-05-02 16:55:36) 5a89fb9f5a9676cffb8076748a9071bdeb66dd742e947aeebcd09f84e50b08d1

emmi_1500554217.pdf (Hiánypótlás melléklet, 939 Kb, 2017-07-20 14:36:57) b294ed3f5994ded26d639e2eafe6f3c0aca813fcebc847965e4a6614c728383f

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

cegbirosagi04.07._1493713903.pdf (Szerkesztés alatt, 762 Kb, 2017-05-02 10:31:43) 1913044a4a287d1ce1cd2b4132dea2b094d09de18984484c6d4039cf5a1da726

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

igazg.szolg.dijhp_1500552830.doc (Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2017-07-20 14:13:50) 62ebc5fe269a4a5fe195dcd4a099ef3980314ffed5b0bff2d5d9462779b10ffd

igazgatasiszolgaltatasidij20171_1493736157.doc (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2017-05-02 16:42:37) fbc0b5890d5e4250b919ae9deb5ef33c4d58c9155e162110930efb1f10ae4a1f

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

amellekletbeszerzesalattvan_1493736971.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-05-02 16:56:11) ad665082c088d8f580f44e150b3b8a6d12ee02bb9639af75b4a463afbdb2b591

birosagihianypotlas_1500551249.pdf (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2017-07-20 13:47:29) dd6b0e74feb64288099596621266bba47bcada39ec43e632c5a92f633914d3a8

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

epitesiengedelyoltozo_1493713547.pdf (Szerkesztés alatt, 816 Kb, 2017-05-02 10:25:47) 3c7b3ffdcc538f16afdf0c8954fa59ce727e04ad9b0cf02cc6f53c94a01e5927

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

tul.hozzajarulas2017_1493712745.doc (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-02 10:12:25) b4e0f20e7092f82878de532c895a7635ff7b979abce0fb4d32e2726658f18f74

epitesiengedelyoltozo_1493713565.pdf (Szerkesztés alatt, 816 Kb, 2017-05-02 10:26:05) 3c7b3ffdcc538f16afdf0c8954fa59ce727e04ad9b0cf02cc6f53c94a01e5927

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

tul.hozzajarulas2017_1493713217.doc (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-02 10:20:17) b4e0f20e7092f82878de532c895a7635ff7b979abce0fb4d32e2726658f18f74

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

tulajdonilap20170502_1493713278.pdf (Szerkesztés alatt, 450 Kb, 2017-05-02 10:21:18) ffc2741d1d5433b8214fd492429a3ea17da70a09c807f6ef88ec9fade8722c1f

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

amellekletnemrelevans_1493713262.doc (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-05-02 10:21:02) 533701c72d25058417eadb4037ec3bf2f76f12747f25dee0366e910a7e94b197

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

hianypotlas20171_1500553491.xls (Hiánypótlás melléklet, 31 Kb, 2017-07-20 14:24:51) 5d337eba356c8b55cd42b34454e37bf3a5239dfda3af68202ff90aefbd9eb412

epiteszetmlsz5.utem_1493713471.xls (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2017-05-02 10:24:31) a04c4b04227fecc6dd6f1ea5c6202a5bd57b65f75c0efc8dde4759dea78e8d13

vizmlsz5utem_1493713481.xls (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2017-05-02 10:24:41) 92b1100d3134d97c26cf242396c9cc66b938cf6fa67d5e122616bdb0f992fb00

vllanyszerelesmlsz5utem_1493713486.xls (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2017-05-02 10:24:46) c5034de7d1593c724d74c068d7e842967cf56f2ac6ecb000aaa62bb93c6ccae4

lelatotetokoltsegvetes_1493713491.doc (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2017-05-02 10:24:51) bcd704fbb59ec9f87f2d22f51db165b05d30813b10d5b98900225699ab80a516

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

hianypotlas20171_1500551356.xls (Hiánypótlás melléklet, 31 Kb, 2017-07-20 13:49:16) 5d337eba356c8b55cd42b34454e37bf3a5239dfda3af68202ff90aefbd9eb412

epiteszetmlsz5.utem_1493713399.xls (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2017-05-02 10:23:19) a04c4b04227fecc6dd6f1ea5c6202a5bd57b65f75c0efc8dde4759dea78e8d13

vizmlsz5utem_1493713405.xls (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2017-05-02 10:23:25) 92b1100d3134d97c26cf242396c9cc66b938cf6fa67d5e122616bdb0f992fb00

vllanyszerelesmlsz5utem_1493713410.xls (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2017-05-02 10:23:30) c5034de7d1593c724d74c068d7e842967cf56f2ac6ecb000aaa62bb93c6ccae4

lelatotetokoltsegvetes_1493713453.doc (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2017-05-02 10:24:13) bcd704fbb59ec9f87f2d22f51db165b05d30813b10d5b98900225699ab80a516
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