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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

A kérelmező szervezet teljes neve

SZEKSZÁRDI FEKETE GÓLYÁK KÉZILABDA CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve

SZEKSZÁRDI FKC

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18868096-1-17

Bankszámlaszám

11746005-20132101-00000000

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Saját bevétel
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormánytati támogatás
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:
Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

7100

Város

Szekszárd

Közterület neve

Széchenyi

Közterület jellege

utca

Házszám

23

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

7100

Város

Szekszárd

Közterület neve

Széchenyi

Közterület jellege

utca

Házszám

23

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

74510660

Fax

74510660

Honlap

www.fgkc.hu

E-mail cím

info@fgkc.hu

E-mail cím

bay@fgkc.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Bay Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnők

Mobiltelefonszám

+36 30 556 35 18

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Bay Attila

2018-08-11 14:23

Mobiltelefonszám
+36 30 556 35 18

E-mail cím
attila.bay@gmail.com
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Szekszárd Városi
Sportcsarnok

Szekszárd Város
Önkormányzat

SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NKFT

20

Felk. és
versenyeztetés

Szekszárdi Fürdő

Szekszárd Város
Önkormányzat

SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NKFT

5

Felkészülés

Atlétikai pálya

Szekszárd Város
Önkormányzat

SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NKFT

5

Felkészülés

Garay Ált.Iskola

Szekszárd Város
Önkormányzat

Szekszárdi Tankerületi KözpontKlebelsberg
Intézményfenntartó Központ

8

Felk. és
versenyeztetés

Babits Mihály Ált.Iskola

Szekszárd Város
Önkormányzat

Szekszárdi Tankerületi Központ

4

Felkészülés

Dienes Valéria Ált.Iskola

Szekszárd Város
Önkormányzat

Szekszárdi Tankerületi Központ

6

Felk. és
versenyeztetés

Kondicionáló terem

Balázs Tibor

Balázs Tibor

2

Felkészülés

Szauna

Szekszárd Város
Önkormányzat

SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NKFT

3

Felkészülés

Baka István Ált.Iskola

Szekszárd Város
Önkormányzat

Szekszárdi Tankerületi Központ

6

Felk. és
versenyeztetés

Szivárvány Ált.Iskola

Szekszárd Megyei Jogú
Város

Tm-Egymi

6

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2008-09-02
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2008-09-02

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

2018-08-11 14:23
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

8,5 MFt

13,7 MFt

45,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

8,9 MFt

6,8 MFt

15 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

101 MFt

58,03 MFt

596 MFt

Egyéb támogatás

5,3 MFt

14,8 MFt

120 MFt

Összesen

123,7 MFt

93,33 MFt

776,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

43 MFt

38,3 MFt

58 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,4 MFt

2,2 MFt

2,9 MFt

Anyagköltség

12,7 MFt

1,2 MFt

11,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

38,7 MFt

22,6 MFt

46,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,2 MFt

2,3 MFt

318,5 MFt

Összesen

99 MFt

66,6 MFt

436,8 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási
költségek, nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége
Kiadás
Működési költségek

2018-08-11 14:23

2016
50,07 MFt

2017
80,69 MFt

2018
86,7 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében” oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

9 098 985 Ft

181 980 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 197 303 Ft

103 946 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

28 617 279 Ft

572 346 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

74 322 018 Ft

1 486 440 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2018-08-11 14:23

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Szekszárdon a kézilabda nagy hagyományokra tekint vissza, melyek gyökerei a 70-es évek elejéig nyúlnak vissza. A sportág városi történelmében egyaránt jelen volt a
felemelkedés és a visszaesés is, de mindig akadtak olyan tenni akarók, akik a bajban mentőövet dobtak a városi kézilabda irányába. A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda
Club 2008. augusztusában alakult meg, elsődlegesen azzal a céllal, hogy a városi nagy egyesületből (UKSE Szekszárd) ’’kiöregedett’’ játékosoknak további sportolási,
versenyzési lehetőséget biztosítson. Aztán 2012-ben ismét szükség is volt arra a bizonyos „mentőövre” az UKSE megszűnése miatt, amikor is az FGKC. vállalta, az UKSE
teljes utánpótlásának versenyeztetését így a szekszárdi kézilabda megmentését. Tette ezt úgy, hogy a megnövekedett gyermeklétszámmal megnőttek a versenyzési
költségek és az ezzel összefüggésben lévő költségek egyaránt. Jelenleg 6 fős edzői gárdánk munkáját segíti a mindennapokban, néhány kézilabda múlttal rendelkező
pedagógus is, akik 207 fő gyermekkel foglalkoznak heti több mint 40 óra edzésidőben, 5 oktatási intézményben. Sportolóink többségében a 6- 18 éves korosztályhoz
tartoznak a város szinte valamennyi általános és középiskolájából. A város óvodáiban is jelen vagyunk. A kézilabda népszerűsítésére a sportág megismertetésére és
megszerettetésére, illetve a versenysportra való kiválasztás érdekében óvodai csoportokat szerveztünk, melyek a korlátozott lehetőségeik mellett is sikeresen működnek. A
legfiatalabbak 3 csoportban a kézilabdázás alapjaival a szivacskézilabdázással ismerkednek, heti 2-3 alkalommal. Az NB I/B junior valamint a serdülő csapaton kívül, a
gyermek- és kisiskolásbajnokságban 10 csapattal versenyzünk jelenleg. A gyerekek testi fejlődése mellett figyelemmel kísérjük tanulmányi eredményüket is. Legfőbb célunk
a játék megkedveltetése, játékosság, közösségi normák kialakítása. A rendszeres edzésre járás, és a fegyelem megtanította őket a helyes időbeosztásra, melynek
eredményeképpen tanulmányi eredményeiknek javulása is megfigyelhető. Szeretnénk előrelépni a fogyatékkal élők sportolási lehetőségének biztosítása terén is és
amennyiben bővíteni tudjuk az edzésidő keretünket, úgy szeretnénk a fiú szakágban is előrelépni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A jelenleg rendelkezésre álló edzőpályák közül csak a városi sportcsarnok szabvány méretű. Az iskolai pályák nem felelnek meg az előírásoknak. Minden helyszínen több
sportággal kell megküzdenünk a terem használatért és ebben időnként alul maradunk, tekintettel arra, hogy az első osztályban szereplő kosárlabdázókkal ás
asztaliteniszezőkkel szemben hátrányban vagyunk. Ezért az önkormányzat segítségével új munkacsarnokot szeretnénk, amely több és színvonalasabb edzéslehetőséget
biztosítana a számunkra és ott mi lennénk elsőbbségben. Ezzel az iskola testnevelési színvonala is jelentősen javulhatna.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club sportágfejlesztési programja A célokat, valamint az FGKC által meghatározott prioritásokat és azok az MKSZ hosszú távú
sportágfejlesztési stratégiájának összefüggéseit szemlélteti. Szakmai célkitűzések Céljaink a verseny-, élsport területén − Az FGKC célja, hogy elősegítse a magyar
kézilabdázás kivívott előkelő helyét a kézilabdázásában. Hosszú távú tervünk, hogy a nemzeti bajnokság NBI/B osztályában megőrizzük kivívott meghatározó szerepünket,
annak érdekében, hogy az utánpótlás korú játékosok elé példát és célt állítsunk. − Megfelelő kapcsolódási pontokat biztosítva tömegbázisunkat emelni kívánjuk, óvodástól a
szenior korúakig. Dinamikusan növelni akarjuk – sportágunk ismertségének megfelelően – a kézilabda mindennapos művelését, elterjedtségét.
− Stratégiai célunk, hogy a nálunk nevelkedett játékosok száma növekedjen az élcsapatokban. A megvalósítás koncepciója: Szakmai szempontok alapján az FGKC
együttműködik a város és vonzáskörzete valamennyi nevelési és oktatási intézményével a koncentráltabb képzés biztosítása érdekében. Kiemelkedő cél a fejlesztési
stratégiánkat szolgáló korosztályok szélesítése, a tőlünk elvárt szakmai standardokat érvényesítve. − Minőségi szakmai háttér biztosítása mind az edzők, mind a
társtudományok szakemberei részére (sportpszichológia, sportegészségügy stb.). − Az edzőképzés, sportszakmai továbbképzés erősítése, ösztönzése. Iskolai közösségek
szervezett, kedvezményes mérkőzés-látogatásának elősegítése. − Mozgássérültek, sérültek sportolásának elősegítése. − Az egyesület utánpótlásbázisának növelése. −
Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, emelt szintű fizikai aktivitásba. − A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú
gyermekek látókörbe vonása.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
- Szakmai céljaink első eleme, hogy kövessük az MKSZ stratégiáját. Az elérendő cél meghatározásánál nem a korábbi eredményekhez, hanem a csapat összetételéhez,
eredményességéhez kell illeszteni az elvárásokat. A kiválasztás után a kevésbé tehetségesnek látszókra is figyelmet kell fordítani, az esély fenntartása – a „beérési”
folyamatokat figyelembe véve – kiemelkedően fontos. - Célunk, hogy megőrizzük, és szélesítsük azt az utánpótlásbázist, ami az előző évtizedekben felépült Szekszárdon. Sportegyesület lévén természetes, hogy a lehető legjobb eredmények elérésére törekszünk. - A kézilabda sportág népszerűsítése a város és a megye fiataljai számára. Megfelelő szintű szakmai fejlődést biztosítani azon sportolóink számára, akik a sportágban hosszú távon kívánják kamatoztatni képességeiket. - Olyan egyéni és közösségi
értékrendszerek kialakítása a sportág nyújtotta lehetőségek által, amelyekből felnőtt korukban is meríthetnek a gyerekek. Egyesületünk élvezi az Önkormányzat
támogatását munkájában. Az egyesület életében nagyon fontos szerep jut a tevékenységet segítő sport munkatársaknak. Munkájuk a mindennapokat határozza meg.
Minőségi jelenlétük mára elengedhetetlen. Finanszírozásukat a programból kívánjuk biztosítani. Sportegészségügyi céljaink megvalósításához pedig nem nélkülözhetjük a
sportorvos és gyúrók folyamatos munkáját sem. Sérült játékosaink regenerációja, a mindennapos problémák közé ezért szerepük kulcsfontossággal bír.

2018-08-11 14:23
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Nyilvántartási
szám

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Ügyv. Elnök

EKHO

4

12

350 000 Ft

68 250 Ft

5 019 000 Ft

Szakmai Ig.

EKHO

1

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

Csapatmen.

EKHO

4

12

175 000 Ft

34 125 Ft

2 509 500 Ft

Sportm.társ

EKHO

2

12

80 000 Ft

15 600 Ft

1 147 200 Ft

Sportm.társ

EKHO

2

12

80 000 Ft

15 600 Ft

1 147 200 Ft

Sportm.társ

EKHO

2

12

80 000 Ft

15 600 Ft

1 147 200 Ft

Sportm.társ

EKHO

2

12

80 000 Ft

15 600 Ft

1 147 200 Ft

Egyéb

EKHO

4

12

175 000 Ft

34 125 Ft

2 509 500 Ft

Gyógytornász

EKHO

3

12

130 000 Ft

25 350 Ft

1 864 200 Ft

24

108

1 250 000 Ft

243 750 Ft

17 925 000 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.
N.r.
N.r.
N.r.
N.r.
N.r.
N.r.
N.r.
N.r.
N.r.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

8 826 015 Ft

90 990 Ft

181 980 Ft

9 098 985 Ft

9 098 985 Ft

18 106 980 Ft

18 197 970 Ft

2018-08-11 14:23
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 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 megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Informatikai
eszközök

Televízió

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop

db

4

250 000
Ft

1 000 000 Ft

Informatikai
eszközök

multifunkcionális nyomtató

db

1

350 000
Ft

350 000 Ft

Egyéb

egyéni és csapat videó rögzítő és elemző rendszer

db

1

533 400
Ft

533 400 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

5

45 000
Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

db

5

35 000
Ft

175 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

5

12 700
Ft

63 500 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

5

10 000
Ft

50 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

5

22 900
Ft

114 500 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet

db

18

3 000 Ft

54 000 Ft

Sportfelszerelés

megkülönböztető mez

db

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés (térdvédő, könyökvédő)

db

5

15 000
Ft

75 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

18

8 000 Ft

144 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

1

15 000
Ft

15 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

1

15 000
Ft

15 000 Ft

Sportfelszerelés

papucs

pár

18

7 500 Ft

135 000 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

szett

5

8 000 Ft

40 000 Ft

Informatikai
eszközök

Számítógép

db

4

250 000
Ft

1 000 000 Ft

Egyéb

Honlapfejlesztés

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Pályatartozék

egyedi zsüri asztal

db

1

180 000
Ft

180 000 Ft

Egyéb

online jegyzőkönyv rendszer

szett

1

580 000
Ft

580 000 Ft

Egyéb

Felfújható sorfal bábu

db

5

67 000
Ft

335 000 Ft

Egyéb

NUTRI 8 felnőtt alapcsomag(multivitamin,Isotronic
drink,Whey Protein)

csom

72

23 950
Ft

1 724 400 Ft

7 268 800 Ft

2018-08-11 14:23
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Televízió

Mérkőzés elemzés

Laptop

jegyzőkönyv vezetéshez

multifunkcionális nyomtató

Iroda feladatok ellátásához szükséges, mivel jelentősen növekedett az adminisztrációs feladat.

egyéni és csapat videó
rögzítő és elemző rendszer

Csapataink,játékosaink mozgásának elemzésére, a játékosok elméleti és gyakorlati képzésére

zokni

Sportolóink egységes edzőfelszereléséhez elengedhetetlenül fontos eszköz.Zokniból indokolt újakat venni, el is használódnak,
illetve egészségügyi okok miatt is.

kabát

Sportolóink egységes felszereléséhez fontos eszköz.

gálamelegítő

Sportolóink egységes felszereléséhez fontos eszköz.

kézilabda mez (meccs)

A korábbi garnitúrából több tönkrement, emiatt szükséges legalább egy újat vásárolni

kézilabda nadrág (meccs)

A korábbi garnitúrából több tönkrement, emiatt szükséges legalább egy újat vásárolni

sporttáska nagy

Sportolóink egységes felszereléséhez fontos eszköz.

aláöltözet

A szabályok szerint több színben pótolni a mezekhez igazítva.

megkülönböztető mez

A régiek elhasználódtak.

védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

A régiek elhasználódtak.

szabadidőpóló

Részint elhasználódtak, illetve higiéniai okok miatt is szükséges újat venni.

kapusnadrág

Részint elhasználódtak, illetve higiéniai okok miatt is szükséges újat venni.

kapusmez

Részint elhasználódtak, illetve higiéniai okok miatt is szükséges újat venni.

papucs

Részint elhasználódtak, illetve higiéniai okok miatt is szükséges újat venni.

törölköző

A régiek elhasználódtak.

Számítógép

Iroda feladatok ellátásához szükséges, mivel jelentősen növekedett az adminisztrációs feladat.

Honlapfejlesztés

Korszerű gyors kommunikáció,információ közlés.

egyedi zsüri asztal

Az új munkacsarnokba a szakmai kérésére.

online jegyzőkönyv rendszer

MKSZ online jegyzőkönyv vezetés előírása szerint

Felfújható sorfal bábu

Edzésmunka segítése

vitaminok,táplálék kiegészítők

Fokozottan igénybe vett erőnlét és fizikum javítása

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

5 041 384 Ft

51 973 Ft

103 946 Ft

5 197 303 Ft

2 227 416 Ft

7 372 746 Ft

7 424 719 Ft

2018-08-11 14:23
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Projektelem
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)

TEB

Sportcsarnok
építése

Lelátó ülöke

2019-03-01

2019-04-30

2019-05-01

960 000 Ft

TEB

Tervezés

építési engedélyezési
tervdokumentáció

2018-10-15

2018-10-15

2018-10-15

5 651 500 Ft

TEB

Tervezés

kivitelezési tervdokumentáció

2019-01-15

2019-01-15

2019-01-15

9 994 900 Ft

TEB

Tervezés

közbeszerzési eljárás

2019-01-15

2019-03-15

2019-03-16

3 930 191 Ft

TEB

Bútorok,
berendezések,
térelválasztó
függöny

Térelválasztó függöny

2019-03-01

2019-04-30

2019-05-01

6 000 000 Ft

BTI

Egyéb

kamera rendszer

2019-03-01

2019-04-30

2019-05-01

360 000 Ft

TEB

Bútorok,
berendezések,
térelválasztó
függöny

Bútorok,berendezések

2019-03-01

2019-04-30

2019-05-01

7 231 718 Ft

TEB

Tervezés

Marketing költség, nyilvánosság

2018-10-15

2019-12-31

2019-12-31

1 965 000 Ft

TEB

Tervezés

Projekt menedzsment

2018-10-15

2020-04-30

2020-04-30

3 930 000 Ft

40 023 309 Ft

2018-08-11 14:23
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Lelátó ülöke

7100
Szekszárd
Kadarka utca
17

2126/2

önkormányzati

Az új jóváhagyott munkacsarnok nézőtér,lelátó
kivitelezése

építési engedélyezési
tervdokumentáció

7133
Fadd-Dombori
Fenyő
40

3662

önkormányzati

Strandkézilabda sportközpont és edzőtábor
versenyközpont kialakításának engedélyes terveinek
elkészítése,engedélyeztetése.

kivitelezési tervdokumentáció

7133
Fadd-Dombori
Fenyő
40

3662

önkormányzati

Strandkézilabda sportközpont és edzőtábor
versenyközpont kialakításának kiviteli terveinek
elkészítése.

közbeszerzési eljárás

7133
Fadd-Dombori
Fenyő utca
40

3662

önkormányzati

Strandkézilabda sportközpont és edzőtábor
versenyközpont építési munkáinak közbeszerzése,
feltéve ha a tisztelt Magyar Kézilabda Szövetség a
beruházás indítására a jóváhagyást megadja, és a
kiviteli tervek elkészültek.

Térelválasztó függöny

7100
Szekszárd
Kadarka utca
17

2126/2

önkormányzati

Az új jóváhagyott munkacsarnok térelválasztó
függöny,több csapatunk egyszerre de elkülönítetten
tudjon felkészülni

kamera rendszer

7100
Szekszárd
Kadarka utca
17

2126/2

önkormányzati

Az új jóváhagyott munkacsarnok vezeték nélküli WIFI IP
Kültéri/beltéri éjjellátó kamerarendszer 4 darab 2Mp-es
Fisotech biztonsági kamerával Fisotech Wifi B-2Mp8Gb 2Mp-es WIFI kamerákkal. Az IP kameráknál
megszokott nagyon magas felbontás miatt mind az élő
mind a visszajátszott kép is kristálytiszta és részlet
gazdag lesz. A Fisotech WIFI IP kamera felbontása kb.
háromszorosa egy jó minőségű analóg kamerának.
Beépített memória: a Fisotech Wifi B-2Mp-8Gb kamera
8Gb-os saját beépített memóriával rendelkezik, így a
felvételeket önállóan is tudja rögzíteni a hálózat
esetleges kimaradása vagy hibája esetén. Éjjellátó
funkciója miatt éjszakai megvilágítást nem igényel,
éjjellátó képesség teljes sötétben 15 méter. A WIFI
Kamerarendszer alkalmas arra, hogy mozgás észlelése
esetén email értesítést küldjön a tulajdonosnak.
Szerelése és beállítása egyszerű, gondozást nem
igényel. A rendszer a felvételeket akár hónapokig tudja
tárolni. A video beltéri egység pedig alkalmas arra,
hogy az élőképet interneten keresztül is nézze, esetleg
visszanézze. Fisotech Wifi B-2Mp-8Gb kamera
megerősített burkolatának és speciális formájának
köszönhetően fokozottan ellen fog állni a
rongálásoknak és az elfordítási kísérleteknek.
Oldalfalra és mennyezetre egyaránt szerelhető A
Kamera a forgathatósága miatt, a talp részének
kialakítása miatt oldalfalra és mennyezetre egyaránt
szerelhető

Bútorok,berendezések

7100
Szekszárd
Kadarka utca
17

2126/2

önkormányzati

Az új jóváhagyott munkacsarnok játékos
öltözői,játékvezető öltözői és egyéb előírt berendezései

Marketing költség, nyilvánosság

7133
Fadd-Dombori
Fenyő utca
40

3662

önkormányzati

Strandkézilabda sportközpont és edzőtábor
versenyközpont reklámozását már a tervezés
időszakában megkezdenénk, hogy a tervezett
beruházás a létrehozása ideje alatt is megfelelő
nyilvánosságot kapjon és megnyitásától kezdődően
hatékonyan üzemeljen.

Projekt menedzsment

7133
Fadd-Dombori
Fenyő utca
40

3662

önkormányzati

Strandkézilabda sportközpont és edzőtábor
versenyközponthoz már a tervezés időszakában
megkezdenénk a megfelelő vezető,üzemeltető
kiválasztását és foglalkoztatását, hogy a tervezett
beruházás a létrehozása ideje alatt is megfelelő
nyilvánosságot kapjon és megnyitásától kezdődően
hatékonyan üzemeljen.

2018/19 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.

27 758 761 Ft

286 173 Ft

572 346 Ft

28 617 279 Ft

12 264 548
Ft

40 595 655 Ft

40 881 828 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-08-11 14:23
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Játékosok
Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 15:24:05

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Ebből versenyeztetett

Igazolt

Ebből versenyeztetett

Igazolt

U8

3

3

0

0

U9

16

16

0

0

U10

25

15

1

0

U11

26

16

0

0

U12

24

16

0

0

U13

27

10

0

0

U14

37

18

0

0

U15

0

0

0

0

serdülő

37

16

0

0

ifjúsági

31

11

0

0

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

226

121

1

0

2018-08-11 14:23
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Csapatok
Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 15:24:20

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok
Korosztály

Versenyeztett csapatok száma 2017/18

Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

Női

Női

Férfi

-

-

Férfi

U7

2

0

U8

2

0

2

1

U9

1

0

2

0

U10

1

0

1

0

U11

1

1

0

1

0

1

1

2

0

U12
U13

-

0

2

-

U14

-

U15

-

0
-

-

0

serdülő

1

0

1

0

ifjúsági

1

0

1

0

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

11

0

12

2

2018-08-11 14:23
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U8, U9

Nem
releváns

0

0 Ft

450 000 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Nutri 8 gyermek
multivitamin

U11, U12, U13

csom

144

2 950 Ft

424 800 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Nutri 8 multivitamin

U14

csom

54

3 660 Ft

197 640 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Nutri 8 multivitamin

Ifjúsági, Serdülő

csom

43

3 660 Ft

157 380 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Nutri 8 C-vitamin

U12, U13, U14

csom

68

4 140 Ft

281 520 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Nutri 8 C-vitamin

Ifjúsági, Serdülő

csom

54

4 140 Ft

223 560 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Nutri 8 Omega 3

U13, U14

csom

52

2 790 Ft

145 080 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Nutri 8 Omega 3

Ifjúsági, Serdülő

csom

54

2 790 Ft

150 660 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Nutri 8 Isotonic drink

Ifjúsági, Serdülő

csom

38

7 200 Ft

273 600 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezé
s

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Szekszárd Városi
Sportcsarnok

Ifjúsági, Serdülő, U11,
U12, U13, U14

24 000 Ft

80

10

800

19 200 000 Ft

Szekszárdi Fürdő

Ifjúsági, Serdülő

20 000 Ft

4

5

20

400 000 Ft

Atlétika pálya

Ifjúsági, Serdülő

18 000 Ft

4

8

32

576 000 Ft

Garay Ált.Iskola

U10, U11, U12, U13, U8,
U9

6 500 Ft

30

10

300

1 950 000 Ft

Dienes Valéria Ált.
Iskola

U10, U11, U8, U9

5 500 Ft

24

10

240

1 320 000 Ft

Baka István Ált. Iskola

U10, U11, U12, U13

5 500 Ft

24

10

240

1 320 000 Ft

Kondicionáló terem

Ifjúsági, Serdülő, U14

18 000 Ft

4

10

40

720 000 Ft

Szauna

Ifjúsági, Serdülő, U14

25 000 Ft

4

4

16

400 000 Ft

Edzők elszámolása
Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni:

2018-08-11 14:23
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2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Kód

Licensz
besz.
foly.

Nyilvántartási
szám

Név

UP igazgató

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO

5

12

375 000 Ft

73 125 Ft

5 377 500 Ft

Edző

1160

EKHO

4

12

175 000 Ft

34 125 Ft

2 509 500 Ft

Edző

1594

Normál

8

12

350 000 Ft

73 500 Ft

5 082 000 Ft

Edző

964

EKHO

4

12

150 000 Ft

29 250 Ft

2 151 000 Ft

Edző

45522

EKHO

4

12

90 000 Ft

17 550 Ft

1 290 600 Ft

Edző

1358

EKHO

4

12

150 000 Ft

29 250 Ft

2 151 000 Ft

Technikai
vezető

EKHO

4

12

175 000 Ft

34 125 Ft

2 509 500 Ft

Technikai
vezető

EKHO

2

12

87 500 Ft

17 063 Ft

1 254 750 Ft

EKHO

2

12

87 500 Ft

17 063 Ft

1 254 750 Ft

Normál

8

12

180 500 Ft

37 905 Ft

2 620 860 Ft

Csapatorvos

56327

Masszőr
Edző

1306

EKHO

4

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

Normál

8

12

180 500 Ft

37 905 Ft

2 620 860 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

EKHO

4

12

50 000 Ft

9 750 Ft

717 000 Ft

Normál

8

12

350 000 Ft

73 500 Ft

5 082 000 Ft

Technikai
vezető

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

2018-08-11 14:23

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

B

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

C

Nem rel.

Serdülő, U14

C

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő

C

Nem rel.

U12, U13

D

Nem

U8, U9

C

Nem rel.

U10, U11

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő

Nem rel.

Nem rel.

U10, U8, U9

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

C

Nem rel.

U14

D

Nem

U8, U9

D

Nem

U13

Nem rel.

Nem rel.

U11, U12, U13, U14
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 254 800 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

2 304 240 Ft

Személyszállítási költségek

8 000 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

2 400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

300 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

25 886 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 950 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

36 055 320 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

1 000 000 Ft

Összesen

80 350 360 Ft

2018/19 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)

72 092 358 Ft

743 220 Ft

1 486 440 Ft

74 322 018 Ft

8 258 002 Ft

81 836 800 Ft

82 580 020 Ft

2018-08-11 14:23
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 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

2018-08-11 14:23
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Szakképzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 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

2018-08-11 14:23
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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

Személyi jellegű

181 980 Ft

181 980 Ft

90 990 Ft

272 970 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

103 946 Ft

103 946 Ft

51 973 Ft

155 919 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

572 346 Ft

572 346 Ft

286 173 Ft

858 519 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 486 440 Ft

1 486 440 Ft

743 220 Ft

2 229 660 Ft

Összesen

2 344 712 Ft

3 517 068 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása. A
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs
feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az árajánlatok bekérése, összevetése. Elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges
adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Aktuális hatósági szabályozások, ellenőrzési koncepciók és egyéb szabályozók aktualizálása.A vonatkozó jogszabály által elvárt
és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása. Elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges
adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

2018-08-11 14:23
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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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti
sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Szekszárd, 2018. 08. 11.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Bay Attila (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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben
meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 60 nap.
Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. 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;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó
szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó
lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a Sportszervezet
a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott
visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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);
13. 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;
14. 14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző
szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok
alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
16. 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;
17. 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 - a
jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4. támogatási
időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant
iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant
piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a
Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati
eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
g. 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;
18. 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.
19. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás során
kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
20. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás esetén az
elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait visszafizetem;
21. 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: Szekszárd, 2018. 08. 11.
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a továbbiakban:
látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Bay Attila (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó SZEKSZÁRDI FEKETE GÓLYÁK KÉZILABDA CLUB
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a SZEKSZÁRDI FEKETE GÓLYÁK
KÉZILABDA CLUB (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

1

☐ hivatásos sportolót 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 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 biztosításáról
jogcím
tárgyi eszköz beruházás, felújítás

képzéssel összefüggő feladatok

2
önerő

önerő típusa

☑ 30 %
☐ 50 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,

☐ 70 %

☑egyéb forrás: Önkormánytati támogatás

☐ 30 %
☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

☐ 70 %
személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a
hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás,
felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontja szerinti
mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett
látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési
támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról

3

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat
is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a
Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
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(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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: Szekszárd, 2018. 08. 11.

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

1

Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló
azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek
minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való
részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki,
függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2

Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek,
vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra
fejlesztésére irányul.

3

Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Bay Attila (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Szekszárd, 2018. 08. 11.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület vagy
sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: 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.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos sportszervezetekre
előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti versenyrendszerek bajnoki
osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában, az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az általános
forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Szekszárd, 2018. 08. 11.
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Bay Attila
elnők
SZEKSZÁRDI FEKETE GÓLYÁK KÉZILABDA CLUB
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-22 10:12:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-27 18:32:19
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-22 10:08:09
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 15:36:17
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-27 18:51:46

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-27 18:52:05

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-27 18:52:22
Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat Aláírandó
nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 15:07:36
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 16:03:06
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 14:57:02
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 15:48:44
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 09:20:02
Feltöltés / Megtekintés

2018-08-11 14:23

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
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Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 15:36:50
Feltöltés / Megtekintés

építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 15:35:17
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 14:58:16
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 15:04:58
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 15:31:47
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 15:31:32
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 15:31:04
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 15:30:38
Feltöltés / Megtekintés

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 15:30:18

Kelt: Szekszárd, 2018. 08. 11.
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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

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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

0

0%

Csörgőlabda

fő

6

10

67%

Diákolimpia

fö

0

32

0%

Strandkézilabda bajnoksá
g

fő

0

20

0%

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Önerő

Teljes
támogatás

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

8 826 015 Ft

90 990 Ft

181 980 Ft

9 098 985 Ft

9 098 985 Ft

18 106 980 Ft

18 197 970 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

32 800 145 Ft

338 146 Ft

676 292 Ft

33 814 582 Ft

14 491 964 Ft

47 968 401 Ft

48 306 547 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 041 384 Ft

51 973 Ft

103 946 Ft

5 197 303 Ft

2 227 416 Ft

7 372 746 Ft

7 424 719 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

27 758 761 Ft

286 173 Ft

572 346 Ft

28 617 279 Ft

12 264 548 Ft

40 595 655 Ft

40 881 828 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

72 092 358 Ft

743 220 Ft

1 486 440 Ft

74 322 018 Ft

8 258 002 Ft

81 836 800 Ft

82 580 020 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

113 718 518 Ft

1 172 356 Ft

2 344 712 Ft

117 235 585 Ft

31 848 951 Ft

147 912 181
Ft

149 084 537 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2018-08-11 14:23

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (34 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1524847906.pdf (Szerkesztés alatt, 188 Kb, 2018-04-27 18:51:46) c8f36e5bc1f470e72304395c18966ba5c0a12d08ec5e62449e47bfe4b20df022
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)
alairasicimpeldanyfgkc2018_1524846739.pdf (Szerkesztés alatt, 303 Kb, 2018-04-27 18:32:19)
19a8207ac093f5e64efd795b3f31bc65ed2a1f6c8e22765b2a2bf6149288ac31
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
berletiszerzodesgarayiskola_1525183328.pdf (Szerkesztés alatt, 825 Kb, 2018-05-01 16:02:08)
95a0b785e90bb7e0c57aa6f28f9662e8e2659db7d312c2ca30d041f2f9a571d3
hp1berlettankeruletdienes2_15251825_1525183350.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-01 16:02:30)
e735ac3560eaf95fd9993ba3e09e665905c0e722efa9b37e2d8833dae35190a5
hp1berlettankeruletdienes1_15251825_1525183376.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-01 16:02:56)
814a8a57fc2b13cf2c43347aa78ab63b96d56e129513de9116c46c082441d229
hp1berlettankeruletbaka_1525182508_1525183386.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-01 16:03:06)
8d7d3b51fc6a6f06bb8c41f65f3fd6941d3f5e49d9d35d48ba5b17a7bfe9ba8c
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
fgkcnyilatkozat_1525181438.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2018-05-01 15:30:38) 52122236de15d9c241da6263b3780b731d4712ae414ad87a46b8ef923d8f9081
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
fgkcnyilatkozat_1525181507.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2018-05-01 15:31:47) 52122236de15d9c241da6263b3780b731d4712ae414ad87a46b8ef923d8f9081
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
fgkcnyilatkozat_1525181464.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2018-05-01 15:31:04) 52122236de15d9c241da6263b3780b731d4712ae414ad87a46b8ef923d8f9081
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
fgkcnyilatkozat_1525181492.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2018-05-01 15:31:32) 52122236de15d9c241da6263b3780b731d4712ae414ad87a46b8ef923d8f9081
Egyéb dokumentumok
arajanlatepiteszalkotomuhely_1525179980.pdf (Szerkesztés alatt, 615 Kb, 2018-05-01 15:06:20)
c40235f4dbf27fbb36ef9c232c1010e9fd213443a2782c02f831c3f5274b0d07
arajanlatvlm_1525179988.pdf (Szerkesztés alatt, 583 Kb, 2018-05-01 15:06:28) 8153288fad2237629b3b7e66cfe2fc8b03b8ad6264592464e64fb718e9a2e156
domboriajanlatb6epitesz_1525179996.pdf (Szerkesztés alatt, 610 Kb, 2018-05-01 15:06:36)
3512fba38c17f9f67605fa07e9f7d4354a2decc790b29847eaac3a9627bb3b58
epiteszkamaradijszabas_1525180043.pdf (Szerkesztés alatt, 318 Kb, 2018-05-01 15:07:23)
435406108948067586b477a1ed07d6367dfca7cff7ed96b62dd96e33363f1bb0
fgkcajanlattetelifelhivas_1525180056.pdf (Szerkesztés alatt, 936 Kb, 2018-05-01 15:07:36)
442f626c718e3f350393e20d9c910905deccfc359e9d02d9de4c5709f86b9369
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1524847925.pdf (Szerkesztés alatt, 781 Kb, 2018-04-27 18:52:05) 6a1b503385fd9da33f15c420ae1c54babaae1f1af703519b2cddb7bed132b252
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat20180419_1524384720.pdf (Szerkesztés alatt, 587 Kb, 2018-04-22 10:12:00)
1c6ec5e435ae0691931e146d05e58260e030ec0b41b7d5b9422140999470887b
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
skmbt_c22018050215230_1525268177.pdf (Szerkesztés alatt, 186 Kb, 2018-05-02 15:36:17)
30d0cb54fdb839554ad3feee6316bc0476a5c548eb8d57e564968d3215fdc87b
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
fgkcnyilatkozat_1525181418.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2018-05-01 15:30:18) 52122236de15d9c241da6263b3780b731d4712ae414ad87a46b8ef923d8f9081
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban)
szekszardi_fekete_golyak_kezilabda__1524384489.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2018-04-22 10:08:09)
a17469037e5e1a563517a8bf2806bde55ea032143da71328ed7e2b5b3381e8c9
2. számú nyilatkozat Aláírandó
nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1524847942.pdf (Szerkesztés alatt, 771 Kb, 2018-04-27 18:52:22) cee7792c114eb911c31fc2378eb9494d73d9f473b7402605cd7239443c0f0c3a
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Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
fgkcnyilatkozat_1525181717.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2018-05-01 15:35:17) 52122236de15d9c241da6263b3780b731d4712ae414ad87a46b8ef923d8f9081
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
tulajdonosihatarozat_1525181769.pdf (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2018-05-01 15:36:09)
8f82f8f27dc9dbce76defef37bae108be3bae1b19c51547b1fc66d06141284bb
tulajdonosihozzajarulo_1525181778.pdf (Szerkesztés alatt, 313 Kb, 2018-05-01 15:36:18)
9404b9c1d4945cc144cb9ee0153b55f8d185d3f54850c2ef2e72bec0969ce7ad
fgkcnyilatkozat_1525181810.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2018-05-01 15:36:50) 52122236de15d9c241da6263b3780b731d4712ae414ad87a46b8ef923d8f9081
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
hp1berlettankeruletbaka_1525182508.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-01 15:48:28)
009a65940dc2a4c9e142eab1ab9452437af84d831228ef2f7f5bc4475a84f0ec
hp1berlettankeruletdienes1_1525182516.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-01 15:48:36)
87aa0fa232979226c46dbe7c3553ab48f560d66cf18d42ee384bb1352c49aef8
hp1berlettankeruletdienes2_1525182524.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-01 15:48:44)
f2daec7b7617e675e24e8315058af50f2a9aa930e87436127259d7d61f3a7023
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
3662_dombori_02_1525159202.jpg (Szerkesztés alatt, 188 Kb, 2018-05-01 09:20:02) b38c00d2af420b59d5f5ca5cf522b056f47cfac1b4f877bb75be20bdef231712
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
tulajdonosihozzajarulo_1525179397.pdf (Szerkesztés alatt, 313 Kb, 2018-05-01 14:56:37)
9404b9c1d4945cc144cb9ee0153b55f8d185d3f54850c2ef2e72bec0969ce7ad
tulajdonosihatarozat_1525179422.pdf (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2018-05-01 14:57:02)
8f82f8f27dc9dbce76defef37bae108be3bae1b19c51547b1fc66d06141284bb
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
domborikoltsegvetesiosszesito_1525179496.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-01 14:58:16)
66c6a92cd8435a418891f7cfebf8b37d27d03fcd89e80d19ccfe61f6c7650e51
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
fgkctervezesiprogram_1525179625.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-05-01 15:00:25)
8fa69f7ee556e79912dcd0a86a35b6d03c4b25999272cdd8f43bf4b4b6b4e8e8
sportkozpontfaddtanulmany_1525179898.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Mb, 2018-05-01 15:04:58)
bdc498b8134f9185514968e83c075c9da85209e1ce65b0f5ac5f1674a596995d
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