
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kisújszállási Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Kisújszállási SE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nem releváns  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  1000

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

 Egyéb  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19866705-1-16

Bankszámlaszám  11745080-20005502-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás, tagdíj, szponzori támogatások

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás, tagdíj, szponzori támogatások

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  5310  Város  Kisújszállás

Közterület neve  Deák Ferenc  Közterület jellege  utca

Házszám  6  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  5310  Város  Kisújszállás

Közterület neve  Deák Ferenc  Közterület jellege  utca

Házszám  6  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 916 11 18  Fax  +36 59 520 571

Honlap  www.kisujse.hu  E-mail cím  szenasilaszlo61@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Szénási László

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 916 11 18  E-mail cím  szenasilaszlo61@gmail.com

be/SFPHPM01-16665/2017/MLSZ

2017-09-07 09:55 1 / 27



A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Farkas Tamás +36 30 955 73 66 farkas11@t-online.hu

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.

Porcsalmi Lajos Sporttelep Nagy f.p. 5310
Kisújszállás
Pillangó
13

63 105X65 Saját 200 0 Ft 9

Móricz Zsigmond Református
Kollégium

Kicsi f.p 5310
Kisújszállás
Széchenyi
4

2209 42X22 Egyéb 80 0 Ft 10

Móricz Zsigmond Református
Kollégium

Edzőcs. 5310
Kisújszállás
Széchenyi 
4

2209 36X18 Bérelt 50 3 000 Ft 5
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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 14,5 MFt 14,8 MFt 16,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 2,2 MFt 2,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 27,5 MFt 26 MFt 480 MFt

Egyéb támogatás 3,6 MFt 3,8 MFt 32 MFt

Összesen 46,6 MFt 46,8 MFt 531,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 17,5 MFt 17,5 MFt 18 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,2 MFt 2,4 MFt 2,5 MFt

Anyagköltség 7 MFt 7 MFt 8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 18 MFt 18,5 MFt 480 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,9 MFt 1,4 MFt 22,8 MFt

Összesen 46,6 MFt 46,8 MFt 531,3 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 1 104 964 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 230 197 Ft 120 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 11 523 633 Ft 200 000 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

Az egyesület alapító okiratában is rögzített célja és feladata a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, a sport fejlesztése, támogatása, felkelteni az érdeklődést a szabadidősport iránt,
sportolási lehetőség biztosítása, versenyeken való részvétel. E célok megvalósítása érdekében, szerveztük munkánkat,végeztük tevékenységünket. Fejlesztési tevékenységünk
eredményeképp az elmúlt években a Porcsalmi Lajos sporttelep füves nagypályájának a felújítását végeztük el. Vásároltunk egy fél-ipari szárítógépet a labdarúgó szakosztály részére. Az
egyesület vezetősége a változó gazdasági és társadalmi környezet kihívásai és követelményei szerint folyamatos erőfeszítéseket tesz a pályázati források kihasználására. A látvány-
csapatsport támogatási rendszerében a pályázati források kihasználását a benyújtott szakmai tervek megvalósításával és az elszámolási rendszer pontosságával sikerült realizálni. Az
egyesület 2016/17. évi pályázati tevékenysége: A labdarúgó szakosztály számára adódott lehetőséget kihasználva eredményes pályázati tevékenységet folytattunk a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel a társasági adó befogadására, amely a labdarúgó szakosztály esetében 16.051.826 Ft. A labdarúgó szakosztályban pályázati forrásnak köszönhetően az idén is felszereléseket,
eszközöket vásárolhattunk, utazási költségeinket rendezhettük. Így magas szintű és eredményes szakmai munkavégzés folyt utánpótlás szinten. Jelenleg 8 férfi és 1 női korosztályban
foglalkozunk labdarúgókkal, és minden csapat az MLSZ által szervezett megyei bajnokságban illetve a Bozsik tornákon szerepel. Ebben az évadban a futsal bajnokságba is bekapcsolódtunk.
Feltételrendszerünk: két füves nagypálya, egy műfüves kispálya a műfű felújítása megtörtént, felújításra került a pálya körüli korlát, és részlegesen a füvespálya javítása. Sajnos a centerpálya
fűcseréjét, felülvetését továbbra is szükséges megoldanunk, mert az öntözésre használható víz minősége rossz minőségű. Az öntözés hatására minden nyáron a nagy só tartalmú víz miatt
tönkre megy, így foltos, kipusztult gyepszőnyeg áll rendelkezésre. A felső talajréteg cseréjét és egy sótűrő fűvel való bevetést szükséges a pálya használhatósága miatt elvégeznünk. 

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

Mivel jelentősen csökkentett támogatást kaptunk erre a célra, továbbra is feladatunk a füves centerpálya felújítása. Sajnos a kialakított sportpálya gyeptartó rétege tömörödésre hajlamos apró
szemcseméretű homok komposzttal keverve, amely az elvárt szintnél jobban megtartja a nedvességet, valamint az öntözővízben a gyep számára káros ionokat is. Ez a folyamat sajnos minden
évben fűpusztulást okoz, amely jól látható a futballpályán a nyári nagy meleg (június-augusztus hónapok) intenzív öntözéses időszakában. A pályabejárás során tápanyagban szegényebb
helyenként nagy kiterjedésű csupasz földes felületeket láthattunk. A többször bevizsgáltatott víz minősége alapján a következő szakvélemény alátámasztott lehetőségeink vannak: . A pálya
felső 5-6 cm-es réteg cseréjét kell elvégezni, amely az eltávolított réteg helyére 0/4 típusú anyag felhordását és homogén bekeverését jelenti. A vetéshez speciális sótűrő fajták felhasználását
kell elvégezni amely ellensúlyozni tudja a rossz minőségű öntözővíz negatív hatásait. A feladatok ellátásának ideje az időjárástól függően körülbelül 3-4 munkanap. A munkák elvégzésének
optimális időpontja bajnokság őszi idejét követő tavaszi időszakban. A sportpálya a felújítás befejezését követően kb. 12-14 hét elteltével válik használatra alkalmassá, mely időszak hossza
függ a kinevelés minőségétől. Az intenzív használat esetén bekövetkező tömörödés miatt a későbbiekben időközönként - levegőztetés és vízlevezetés elősegítése érdekében – lazítani
szükséges. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartam egy év, amely a szakmai munkában két részre őszi és tavaszi időszakra bontható. 2017 ősz - négy hónap: augusztus 1-től a felkészülés megkezdése,edzőtáborok,
edzőmérkőzések lebonyolítása. Feltételek biztosítása,szerződések megkötése az edzőkkel, működési keretek biztosítása. Rendszeres edzések megtartása,részvétel a bajnoki programban és
a Bozsik programban. 2018 tavasz - hat hónap: január 9-tól felkészülés megkezdése,edzőtáborozás,tornákon való részvétel. Tornák szervezése. Márciustól bajnoki és Bozsik program
mérkőzéseinek lejátszása, rendszeres edzés biztosítása. A gazdasági folyamat szervezésében 2018 tavaszán a pálya talajcseréjének és a fű elvetésének elvégzése. A feltételrendszer
színvonalának növelése. A betervezett eszközök felszerelések megrendelése és megvásárlása. 

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

’’Légy labdarúgó Kisújszálláson’’ szakmai programunk az előző évi célok megvalósulása mellett az új lehetőségek kihasználásával jól illeszkedik az MLSZ stratégiai céljaihoz. Úgy mint a
sportág népszerűsítése, az utánpótlás korú gyerekek számának megtartása, a mindennapos testnevelésben együttműködés kialakítása a város oktatási intézményeivel, a sportág szakmai
programjának beépítése és az együttműködési lehetőségek kialakítása. A szakmai képzésekkel az edzők tanulásának támogatásával a szakmai munka színvonalának emelése. A feltételek
javításával a motiváció erősítése, a labdarúgás melletti elkötelezettség javítása. A gyermeklabdarúgás korai életszakaszban való megkezdésével - ott vagyunk már az óvodákban -, az
egymásra épülő életkori fejlesztések kialakításával, a központi programokhoz való csatlakozással fejlesztésünk eredményezi a tehetségek kiválasztását, a térségi és megyei központokba
irányítását. A térségi és megyei válogatottaink példaként állnak társaik előtt akiket érdemes és lehet követni a labdarúgásban és az emberi értékekben. A népszerűsítés érdekében helyi és
körzeti tornákat rendezünk,bemutatókat tartunk és a szülők számára nyílt napokat és közös fórumokat,családi napokat szervezünk. Az előző évek szakmai fejlesztését folytatva, az
edzőtáborozás megvalósításával is hozzájárulunk a sportág létszámának megtartásához, a tehetségek fejlesztéséhez, a labdarúgás személyiségfejlesztő szerepének erősítéséhez. A
mindennapos testnevelési rendszerbe való bekapcsolódásunk minden gyermek számára elérhető fejlesztést tesz lehetővé. Az intézményekkel együttműködve a labdarúgás szakmai anyaga
bekerült a mindennapos testnevelés kerettantervébe. Már olyan iskolában is van a választható sportágak között labdarúgás, ahol eddig ez nem működött. 

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

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai különös tekintettel azok időbeni realizálódására, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése. A
sportfejlesztési programunk eddigi megvalósulása is igazolta, hogy jó úton járunk. Bár a társadalmi és gazdasági hatása a programnak hosszú távú, már érzékelhető az eredménye. A pályára
kilátogató gyerekek, szülők örülnek a fejlesztéseknek, a fiatal labdarúgók fejlődésének, a körülmények javulásának. Szívesen jönnek edzésekre, mérkőzésekre, örömmel veszik, hogy
gyermekük labdarúgó tevékenysége értéket jelent és értéket képvisel. A gyerekek egymáshoz való viszonyának fejlődése, a küzdeni tudás, az akaraterő, az együttműködés fontos értékek az
edzéseken és a mérkőzéseken egyaránt. A szülők ezt látva megerősítik a szándékukat a fejlesztések támogatásában, a gyerekeik számára a személyiségfejlődés jó színterének látják a
labdarúgást. A kialakított és egyre jobb feltételek között a gyerekek szívesen jönnek a foglalkozásokra, tanulják az új mozgásformákat,játszanak és küzdenek egymással, gyakorolnak, és
megszeretik ezt a játékot. A szülők is megszerveződnek férfi és női csapatokba, elindulnak a városi és körzeti kispályás bajnokságokban, edzettebbek és egészségesebbek lesznek,csakúgy
mint a gyerekeik. Maga a pálya is egyre népszerűbb sokan vannak akik a nézelődés mellett futnak, gimnasztikáznak, hiszen ott mindenki sportol és a motivációt nyújt a kilátogatók számára.
Mondhatjuk, hogy városunkban meghatározó helyszín a sporttelep és meghatározó sportág a labdarúgás. Ez eredményezheti azt, hogy a támogatók szívesen segítenek a céljaink elérésében,
látják az eddigi munkánkat, a városban betöltött szerepünket, a szabadidősportban végzett tevékenységünket, így hozzájárulunk az élhetőbb város kialakításához, a pozitív értékek
erősítéséhez. Ezek az előnyök mellett kockázatot csak az jelenthet, hogy a társasági adó befogadásának lehetősége meddig biztosítja a fejlesztést, meddig tudunk ezzel a gazdasági
környezettel így együttműködni. A meglévő rendszer jól működik reméljük hosszútávon is lesz erre lehetőségünk.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

felnőtt férfi csapat edője Edző UEFA B Egyéb 120 11 105 000 Ft 22 208 Ft 1 399 288 Ft

szakosztályveztő Egyéb Nem
releváns

Egyéb 120 11 60 000 Ft 12 690 Ft 799 590 Ft

240 22 165 000 Ft 34 898 Ft 2 198 878 Ft

2017/18 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

felnőtt férfi csapat edője 1403

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)

1 093 914 Ft 11 050 Ft 0 Ft 1 104 964 Ft 1 104 964 Ft 2 198 878 Ft 2 209 928 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)

0 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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)

Egyéb épület
felújítása

egyéb épület felújítása 2018-02-12 2018-06-20 2018-06-23 2 485 836 Ft

Pályafelújítás műfüves kispálya felújítása 2018-03-12 2018-04-13 2018-04-16 974 344 Ft

Pályafelújítás élőfüves nagypálya felújítása 2018-02-12 2018-06-20 2018-08-01 5 257 800 Ft

8 717 980 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

egyéb épület felújítása A lelátó tetőfedésének felújítása szükségszerűvé vált, mivel a hullámpala fedés töredezett, beázik, balesetveszélyes. Az ülőrész felújítása már saját
erőből megtörtént, most a tetőszerkezetet szeretnénk felújítani.A felújítás során a tetőszerkezet megerősítése után, felületkezelést végzünk, majd
korszerű cserepes lemez borításból készül el a héjazat.

műfüves kispálya felújítása Az évekkel ezelőtt saját erőből elkészült műfüves kispálya - már az MLSZ támogatásával a TAO programban felújításra került. Sajnos a labdafogóháló
rendszere nem, így ennek a felújítására pályázunk az idén. A háló tartó szerkezet is és maga a háló is elhasználódott, tönkre ment. Ahhoz, hogy a
folyamatos játékot tudjuk biztosítani, a hálót ki kell cserélni.

élőfüves nagypálya felújítása Sajnos a centerpálya fűcseréjét, felülvetését továbbra is szükséges megoldanunk, mert az öntözésre használható víz minősége rossz minőségű. Az
öntözés hatására minden nyáron a nagy só tartalmú víz miatt tönkre megy, így foltos, kipusztult gyepszőnyeg áll rendelkezésre. A felső talajréteg
cseréjét és egy sótűrő fűvel való bevetést szükséges a pálya használhatósága miatt elvégeznünk, javítanunk szükséges a pálya talaját is.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Egyéb épület
felújítása

egyéb épület felújítása Egyéb 5310
Kisújszállás
Baross u.
11

64 m2 200 Saját

Pályafelújítás műfüves kispálya
felújítása

Kicsi mf.p. 5310
Kisújszállás
Pillangó u.
13

63 Pályaméret 40x20 Saját

Pályafelújítás élőfüves nagypálya
felújítása

Nagy f.p. 5310
Kisújszállás
Baross u.
11

64 Pályaméret 110x65 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

egyéb épület felújítása A lelátó tetőfedése hullámpala, amely töredezett és balesetveszélyes. A felújítás során a tetőszerkezet megerősítése után, felületkezelést végzünk,
majd korszerű cserepes lemez borításból készül el a héjazat.

műfüves kispálya felújítása A több mint 10 éve saját erőből elkészült és az elmúlt évadban az MLSZ támogatásával a sportfejlesztési program keretében TAO forrásból felújított
műfüves kispálya labdafogó hálórendszere tönkrement. Ennek a felújítását és cseréjét tervezzük a használati feltételek javítása miatt.

élőfüves nagypálya felújítása Az ’’A’’ pálya gyepszőnyege erősen elhasználódott, ezért a talaj lyukdalása, homokszórása és felülvetése, tápanyag utánpótlása elengedhetetlenné
vált. Ezeket a munkákat tervezzük a felújítás során.

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?

Nem
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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. 6 047 895 Ft 62 302 Ft 120 000 Ft 6 230 197 Ft 2 670 085 Ft 8 837 980 Ft 8 900 282 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFPHPM01-16665/2017/MLSZ

2017-09-07 09:55 9 / 27



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 Kisújszállás U9 U9 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Kisújszállás U7 U7 6 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U13 Kisújszállás U13 U13 13 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Kisújszállás U11 U11 12 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 KISÚJSZÁLLÁSI SE U19 20 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 KISÚJSZÁLLÁSI SE U16 20 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U14 KISÚJSZÁLLÁSI SE U14 16 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 Kisújszállási SE II. 8 Bozsik Egyesületi Program Aktív

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

506950 BENDE JÁNOS SZOLNOKI MÁV UTÁNPÓTLÁS FC KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2016.08.25. 15%

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

U21 Kisújszállási SE 18 Női UP bajnokság Mivel a megyében nincs női UP bajnokság, ezért a felnőtt női bajnokságban szerepelnek.n Aktív

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

U19 KISÚJSZÁLLÁSI SE U19 12 Futsal UP torna Futsal UP torna A következő évben a magasabb korosztályban versenyeznek. Aktív

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U20 Kisújszállási SE U20 12 Futsal UP torna Az előző év U19-es csapata Aktív

U11 Kisújszállási SE U11 14 Futsal UP torna Aktív

U13 Kisújszállási SE U13 12 Futsal UP torna Aktív

U15 Kisújszállási SE U15 13 Futsal UP torna Aktív

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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Férfi

Kisújszállás U9 U9 (N) U9 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Kisújszállás U7 U7 (N) U7 6 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Kisújszállás U13 U13 (N) U13 13 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Kisújszállás U11 U11 (N) U11 12 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

KISÚJSZÁLLÁSI SE U19 (N) U19 20 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

KISÚJSZÁLLÁSI SE U16 (N) U16 20 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

KISÚJSZÁLLÁSI SE U14 (N) U14 16 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Kisújszállási SE II. (V) U9 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

BENDE JÁNOS (N) 506950 2016.08.25.  Szolnoki máv utánpótlás fc korlátolt
felelősségű társaság

+ 15%

 Támogatás összesen 8 500 000 Ft

 Bónusz összesen 1 275 000 Ft (+ 15%)

 Teljes elvi támogatás 9 775 000 Ft

Férfi futsal

KISÚJSZÁLLÁSI SE U19 (N) U19 12 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

Kisújszállási SE U20 (V) U20 12 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

Kisújszállási SE U11 (V) U11 14 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

Kisújszállási SE U13 (V) U13 12 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

Kisújszállási SE U15 (V) U15 13 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 2 500 000 Ft

Női

Kisújszállási SE (V) U21 18 fő Női UP bajnokság 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 2 000 000 Ft

 Férfi 9 775 000 Ft

 Férfi futsal 2 500 000 Ft

 Női 2 000 000 Ft

 16/17-ös csapatok korrekció -1 440 000 Ft

Elvi támogatás 12 835 000 Ft
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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)

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter db 4 10 500 Ft 42 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 6 12 500 Ft 75 000 Ft

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

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 70 13 000 Ft 910 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 40 16 000 Ft 640 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 40 17 000 Ft 680 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 5 3 000 Ft 15 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 10 7 000 Ft 70 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 10 4 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés kulacstartó db 2 4 000 Ft 8 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 20 4 500 Ft 90 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 5 3 000 Ft 15 000 Ft

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

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

Gyógyszer egészségügyi láda feltöltve db 1 40 000 Ft 40 000 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)

Móricz Zsigmond Református Kollégium Sportcsarnok 3 000 Ft 50 5 750 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Móricz Zsigmond
Református Kollégium

A Móricz Zsigmond Református Kollégium rendelkezik a városban az egyetlen olyan tornateremmel, amely alkalmas a magasabb korosztályú
utánpótláscsapatok edzésére versenyeztetésére és téli versenyszervezésre.

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 1159 Egyéb 80 10 42 000 Ft 8 883 Ft 508 830 Ft

Edző 1159 Egyéb 80 10 54 000 Ft 11 421 Ft 654 210 Ft

Edző TANC1304-01078 Egyéb 80 10 54 000 Ft 11 421 Ft 654 210 Ft

Edző TANC1408-00791 Egyéb 80 10 64 000 Ft 13 536 Ft 775 360 Ft

Edző TANC1303-00241 Egyéb 80 10 42 000 Ft 8 883 Ft 508 830 Ft

Edző 873 Egyéb 80 10 81 000 Ft 17 132 Ft 981 320 Ft

Edző TANC1304-01078 Egyéb 80 10 54 000 Ft 11 421 Ft 654 210 Ft

Edző TANC1430-01275 Egyéb 80 10 42 000 Ft 8 883 Ft 508 830 Ft

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1430-01275 MLSZ Grassroots C U11 15 12
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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

1159 MLSZ D U7 12 8

1159 MLSZ D U9 15 13

TANC1304-01078 MLSZ Grassroots C U13 15 15

TANC1408-00791 MLSZ Grassroots C U16 15 18

TANC1303-00241 MLSZ Grassroots C U21 15 12

TANC1304-01078 MLSZ Grassroots C U14 15 16

873 UEFA B U19 16 20

TANC1304-01078 MLSZ Grassroots C U13 12 8

TANC1430-01275 MLSZ Grassroots C U11 12 8

TANC1408-00791 MLSZ Grassroots C U15 12 10

873 UEFA B U20 12 10

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 753 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 40 000 Ft

Személyszállítási költségek 2 200 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 750 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 245 800 Ft

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

Összesen 12 488 800 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)

11 208 396 Ft 115 236 Ft 200 000 Ft 11 523 633 Ft 1 280 404 Ft 12 688 800 Ft 12 804 036 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

be/SFPHPM01-16665/2017/MLSZ

2017-09-07 09:55 19 / 27



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 (ingatlan) 120 000 Ft 124 670 Ft 62 302 Ft 182 302 Ft

Utánpótlás-nevelés 200 000 Ft 231 036 Ft 115 236 Ft 315 236 Ft

Összesen 320 000 Ft  497 538 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) A felújítás műszaki és gazdasági ellenőrzése. Elszámolás előkészítése. Szervezés, koordináció.

Utánpótlás-nevelés Pályázat kezelés, elszámolás előkészítése, szervezés, koordináció.
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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: Kisújszállás, 2017. 09. 07.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szénási László (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: Kisújszállás, 2017. 09. 07.
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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 Szénási László (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kisújszállási Sport Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kisújszállási Sport Egyesület (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: Önkormányzati támogatás, tagdíj, szponzori támogatások

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Önkormányzati támogatás, tagdíj, szponzori támogatások

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: Kisújszállás, 2017. 09. 07.

..........................................................
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)

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Kelt: Kisújszállás, 2017. 09. 07.
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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 7 8 14%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 7 8 14%

Edzőtáborok száma db 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 1 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 20 20 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 18 18 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U7-9-11 fő 35 36 3%

U13-14 fő 20 22 10%

Futsal fő 12 42 250%
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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 1 093 914 Ft 11 050 Ft 0 Ft 1 104 964 Ft 1 104 964 Ft 2 198 878 Ft 2 209 928 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 6 047 895 Ft 62 302 Ft 120 000 Ft 6 230 197 Ft 2 670 085 Ft 8 837 980 Ft 8 900 282 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 047 895 Ft 62 302 Ft 120 000 Ft 6 230 197 Ft 2 670 085 Ft 8 837 980 Ft 8 900 282 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 208 396 Ft 115 236 Ft 200 000 Ft 11 523 633 Ft 1 280 404 Ft 12 688 800 Ft 12 804 036 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 18 350 206 Ft 188 588 Ft 320 000 Ft 18 858 794 Ft 5 055 452 Ft 23 725 658 Ft 23 914 246 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (30 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)

alair_cimpl_kozj_kse_1493399341.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-28 19:09:01) 98be701eb3f83e63dabd36e85cbdd15b5ec13e41732a8d9bb182a6f7dc61d6ec

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

koltsegterv_kse_1493664279.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 20:44:39) 0ea4b917f62e9616662f7b39312151c99c084d7ec2550a29a78886400a62efe8

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

palya_kihasznaltsaga_1493661027.pdf (Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2017-05-01 19:50:27) 6194fb88521fd19ee84592162f26fcc8de05e708896186898ac3a937d2d709d5

Egyéb dokumentumok

mlsz_tao_nyilatkozat11_1504637757.pdf (Hiánypótlás melléklet, 161 Kb, 2017-09-05 20:55:57) 054450d8e6574f3b4eca591746906f916ea3a5e599e18aa4a2302c198b1540c6

mlsz_tao_nyilatkozat21_1504637773.pdf (Hiánypótlás melléklet, 181 Kb, 2017-09-05 20:56:13) 2ce8a24550d540bb1752acc4e8b89901e238677ec2cd17f1a6b4af96a695e20f

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_mlsz_kse_1493664160.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-01 20:42:40) fb15a5ec27e090da7f5082bb6a5e3f3d8c4eedd29d49ff22970a0b9017449312

emmi_nyilatkozat_kse_mlsz_1504637427.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-09-05 20:50:27) 6bfabfc7d0e902c723aa201bafbe1f27056b5df7ccd18a2b4a4c278141ae4e2a

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

kse_tvsz_kivonat_1493399314.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-28 19:08:34) 1f0907d40abd5f3f1309cc326884a31a22c37b227f91ac8f47a84a40d78ea75d

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

igaz_szolg_dij_mlsz_kse_1493668148.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2017-05-01 21:49:08) 1da59677f5f49e75e81420de61eb81fc86dd187d3d427905eab11bf85c5feb64

igazgatasi_szolg_dij_teljesites_1493715758.pdf (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2017-05-02 11:02:38) b11a0aab114b08c22e9194f4be2db384e62bfcf6460c183de2b85d5475d84ba4

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

1_kisujszallasi_sportegyesulet_1986_1493399362.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-28 19:09:22) 68f4b46dd55c15981157f7633d0944f49858730303e0cffe25f74da2da72394a

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyil_egyeb_eng_kse_1493664203.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 20:43:23) 79acb557db98260dcd028fb2c1830f1351cdd75357e78c426fd9aeb018a7055b

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

engedelykoteles_beruh_allasfoglalas_1493740316.pdf (Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2017-05-02 17:51:56) 6bf4970e568183e9a8c070f6f2d4ed64d039bcaf9a8c03fbaea51bb07ce8168e

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

hatarozatlanidejusportpalyahaszn_1493668099.pdf (Szerkesztés alatt, 447 Kb, 2017-05-01 21:48:19) aed3aca95e7ef008b80bb6dcd1e7fab7994f930374b0aeff841f979a74c233c3

hatarozatlanidejusportpalyahaszn_1493668113.pdf (Szerkesztés alatt, 425 Kb, 2017-05-01 21:48:33) a991e127b76d32b11b3cf098153f6a52cf038d08d8f32499cba4583764c53cd3

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

tulajdoni_lap_63_1493715796.jpg (Szerkesztés alatt, 305 Kb, 2017-05-02 11:03:16) e2fa2231ae09e0fbee7521c3bf3d2a7d5774185a8cc123ffd0c60c7173ccc645

tulajdoni_lap_64_1oldal_1493715810.jpg (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2017-05-02 11:03:30) 0ef8a05388ba92d0ae027e074eee3d323d1025a4840bd3e6580c7032f56c7dfb

tulajdoni_lap_64_2oldal_1493715822.jpg (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2017-05-02 11:03:42) 7e0a23f14268aaa982895c65dd29e84d2b471aa565cc608fce8019bef814bab4

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

lelatotetorajz1_1504637703.pdf (Hiánypótlás melléklet, 96 Kb, 2017-09-05 20:55:03) 8c257174239ca3653aac6846ab161a64ee839b3fd6fe2bf9b7a562519f787a2c

arajanlat_elofuves_nagypalya_feluji_1493660677.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-01 19:44:37) 2de9717bb7aba5cad366e6b03c04d883fd5ce63c7494bf827f49f9a6ff27a639

arajanlat_lelato_tetore_1493660691.pdf (Szerkesztés alatt, 519 Kb, 2017-05-01 19:44:51) efde8616fa0498a1abcd70392657e93ec8d21ef2f16731487ecd7b4102def3ba

arajanlat_mufuves_kispalya_vedohalo_1493660714.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-01 19:45:14) e9a3633783d2b327ea1eb8eeef1bda2f9976efa92298dc5fb80b51e233728eb2

lelatotetofelujitasmuveletibonta_1504637530.jpg (Hiánypótlás melléklet, 375 Kb, 2017-09-05 20:52:10) ada729aedd504082040ece0683f25ca475f353cf3db7c437ff09536435b399f8

muveletitervapalyafelujitas201_1504637557.jpg (Hiánypótlás melléklet, 490 Kb, 2017-09-05 20:52:37) 1ac1d335ee399f20827996d7c5dcefa451a5a6de1d423ba909c607eda42cfbde

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muveletitervapalyafelujitas201_1504637586.jpg (Hiánypótlás melléklet, 490 Kb, 2017-09-05 20:53:06) 1ac1d335ee399f20827996d7c5dcefa451a5a6de1d423ba909c607eda42cfbde

lelatotetorajz1_1504637722.pdf (Hiánypótlás melléklet, 96 Kb, 2017-09-05 20:55:22) 8c257174239ca3653aac6846ab161a64ee839b3fd6fe2bf9b7a562519f787a2c

arajanlat_elofuves_nagypalya_feluji_1493660770.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-01 19:46:10) 2de9717bb7aba5cad366e6b03c04d883fd5ce63c7494bf827f49f9a6ff27a639

arajanlat_lelato_tetore_1493660781.pdf (Szerkesztés alatt, 519 Kb, 2017-05-01 19:46:21) efde8616fa0498a1abcd70392657e93ec8d21ef2f16731487ecd7b4102def3ba

arajanlat_mufuves_kispalya_vedohalo_1493660802.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-01 19:46:42) e9a3633783d2b327ea1eb8eeef1bda2f9976efa92298dc5fb80b51e233728eb2

lelatotetofelujitasmuveletibonta_1504637495.jpg (Hiánypótlás melléklet, 375 Kb, 2017-09-05 20:51:35) ada729aedd504082040ece0683f25ca475f353cf3db7c437ff09536435b399f8
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