
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kelebia Községi Népi Sportkör SE

A kérelmező szervezet rövidített neve  KKNSK

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2151

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19972109-1-03

Bankszámlaszám  53100049-10000881-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6423  Város  Kelebia

Közterület neve  Ady  Közterület jellege  utca

Házszám  114  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6423  Város  Kelebia

Közterület neve  Ady  Közterület jellege  utca

Házszám  114  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

Telefon  +36 77 454 201  Fax  -

Honlap  www.knsk.kelebia.hu  E-mail cím  kelebiasportkor@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tartott Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 894 93 95  E-mail cím  kelebiasportkor@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Molnár László +36 70 335 30 98 molnarlaszlo.0723@gmail.com

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 1 MFt 3 MFt 3 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 7,5 MFt 8 MFt 8,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 30 MFt 121,7 MFt 110 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 12 MFt 12 MFt

Összesen 39,5 MFt 144,7 MFt 133,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Anyagköltség 0,5 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 31 MFt 26 MFt 25 MFt

Összesen 33,5 MFt 30 MFt 29 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 5,9 MFt 7,4 MFt 7,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 1 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

614 913 Ft 12 298 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

33 130 220 Ft 662 604 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 600 055 Ft 132 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk filozófiája szerint amatőr futballt, csak saját nevelésű és kötődésű játékosokkal lehet hosszú távon tervezni. Ezen elvre alapozva az előző években
kialakítottuk saját utánpótlás képzésünket, amely magához vonzza a település gyermekeit minden korosztályban (U7, U9, U11, U13, U14, és U19). Ez év márciusa
óta együttműködünk a Kisszállási Általános Iskolával. Hetente kétszer (kedd és csütörtök) a saját buszunkkal Kelebiára fuvarozzuk a focizni vágyó gyerekeket, és
edzést tartunk nekik. Ezeket a gyerekeket a versenyszerű labdarúgásba (Bozsik Programba) a következő évadtól szeretnénk bevonni. A felnőtt csapatunk a megyei
II. osztályban szerepel és a dobogóra kerülés a cél, hogy az utánpótlás képzés hosszú távon biztosított legyen. A megyei III. osztályban is tudtunk egy „második”
felnőtt csapatot indítani. Ennek a csapatnak a gerincét azok a fiatalok adják, akik az ifjúsági csapatból kiöregedtek és a felnőtt csapatba nem fértek be, valamint a
felnőtt csapatban már a pályafutásukat befejező játékosok. Az idei évben versenyengedéllyel rendelkező játékosaink: 132 fő. A jövő évben is vállaljuk, hogy a
korosztályos bajnokságokban és a Bozsik programban részt veszünk. Létesítményi feltételek az elmúlt években nyert pályázatoknak és a helyi támogatóknak
köszönhetően a mi bajnoki osztályunkban kiemelkedően jónak mondható! Az öltözőnket felújítottuk (központi fűtés, új zuhanyzók és toalett került kialakításra,
nyílászárók cseréje, épület külső hőszigetelése, tetőszerkezet cseréje), a pályánk rendelkezik 30 szórófejes automata öntözőrendszerrel, edzésre alkalmas
villanyvilágítással, elektronikus eredményjelző táblával. A sportpályát bekerítettük és elkészült egy új 150 ülőhelyes lelátó. Azonban a lokálpatriotizmus erősítése
szempontjából fontos lenne, egy klubház kialakítása, amely egyéb szabadidős tevékenységre is lehetőséget nyújtana a fiataloknak, és biztosítaná a rendezvények
után tartandó közös vacsorák kulturált körülmények közötti elfogyasztását. A jövőben mindenképpen szükségszerű lesz egy edzőpálya kialakítása, hiszen ennyi
csapatnak az edzését egy pályán megtartani egyre nehezebb feladat, valamint a pálya minőségének a rovására is megy a nagy megterhelés miatt. 

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

Egyesületünknél hagyomány, hogy hazai mérkőzések után csapataink egy közös vacsora elfogyasztása közben beszélik meg a mérkőzésen történteket. A kilátogató
szurkolókkal közösen értékelik a pályán történteket. Azonban ezt elég „mostoha” körülmények között kell megtennünk, hiszen nincs olyan helyiség sem az öltöző
épületben, sem a pálya területén, ahol ezt megtehetnénk, ezért sokszor a szabad ég alatt állva kell megtennünk. Az általunk szervezett utánpótlás tornák alkalmával
meg hatványozottabban jelentkezik ez a probléma, hiszen a vendégcsapatokat, és azok vezetőit csak a pályától távol tudjuk megvendégelni. Ezek alapján felmerült
az igény egy klubház megépítésére. Ehhez az első lépést már megtettük, hiszen a sportpálya területén lévő vendéglátó egységet az Önkormányzat megvásárolta és
a Sportegyesületnek átadta klubház kialakítása céljából. Ez az épület azonban mind méretében, mind minőségében nincs megfelelő színvonalon, ezért szükséges
lenne a felújítása és kibővítése. A bővített rész tartalmazna egy illemhelyiséget (mozgáskorlátozott résszel), amely a nézők igényeit is kielégítené valamint egy
múzeumi részt, ahol az eddig megszerzett relikviáinkat tudnánk kiállítani és bemutatni. Meggyőződésünk, hogy a mai fiatalokat már nem lehet csupán a sportolás
lehetőségével egy egyesületnél tartani. Egyre több lehetőséget kell nekik biztosítani, hogy szabad idejüket kedvük szerint tölthessék el és ezt lehetőleg össze
lehessen kötni a labdarúgással. Így talán lesz esélyünk arra, hogy a helyi fiatalok ne engedjenek a városok vonzó erejének, hanem e helyi értékeket megbecsülve a
településen maradjanak, és itt sportoljanak. Ebben tud nekünk segíteni a most épülő Sportcsarnok és azt egészítené ki a klubház. A megvalósulás első üteme a TAO
támogatások összegyűjtése lenne, amelyet 2016. dec. 31-ig kellene megtenni. A második ütemben közbeszerzés és az építkezés lebonyolítására kerülne sor, amely
2017. 06.30-ig tartana. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2016.07.01-2017.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó
összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Toborzás, igazolás, nevezés 2016.07.01-2016.09.01.
Bajnokságban való részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2016.09.01-2017.06.30.
Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2016.07.01-2017.06.30.
Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2016.07.01-2017.06.30. 

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

Egyesületünk sportfejlesztési programja több ponton is csatlakozik a Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiájához. Az utánpótlás korú játékosaink (fiúk, lányok
egyaránt) számát növelni kívánjuk, hogy a labdarúgás egyre több gyermek mindennapi sportja legyen. Fontos számunkra a játék megismertetése, megszerettetése a
gyerekekkel, ezért a Kelebiai Levente Sportegyesülettel szoros együttműködésben évente több alkalommal gyerek tornákat szervezünk. A szülőkkel való jó
kapcsolatnak köszönhetően, azok önként részt vesznek a szervezési feladatokban. Számunkra nagyon fontos, hogy a folyamatos fejlődést szem előtt tartva lépésről-
lépésre haladjunk a nevelés és tanítás terén, biztosítva az előrelépés lehetőségét a gyerekek számára. Az előző évi támogatásoknak köszönhetően mára
megteremtettük a környék kiemelkedően legfejlettebb infrastruktúrájával rendelkező sportpályáját. Egyesületünk a helyi önkormányzatnak és vállalkozóknak
köszönhetően stabil anyagi háttérrel rendelkezik. Ezt jól mutatja, hogy a pályázatokhoz az önerőt szponzorációs bevételekből tudjuk fedezni. Az önkormányzat is
elkötelezett a sport és azon belül a labdarúgás iránt. Elkötelezettek vagyunk a grassroots felkarolása, támogatása és kiszélesítése iránt. Ennek keretében 2013-ban
első ízben megszervezett "öregfiúk" kispályás bajnokság egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Mára már nem csak helyi és környékbeli csapatok jelezték
részvételi szándékukat, hanem a szomszédos Szerbiából is két csapat jelezte részvételi szándékát. Az idei évben elkezdődött egy sportcsarnok beruházás, mely
újabb lehetőséget biztosít számunkra, hogy ne csak szezonális sport legyen a labdarúgás településünkön és akár újabb szakággal a futsallal bővülhessen
egyesületünk. 

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

Sportfejlesztési programunk rövid ill. hosszú távon kell megvizsgálnunk. Rövid távon, a sportolási lehetőség bővülése, az egyre nagyobb létszámú közösségek
bekapcsolódása az aktív sportéletbe, mind a grassroots, mind a verseny rendszerben. Hosszú távon mindez a sportolók fizikai és egészségi állapotának javulását
eredményezi, hozzájárul az egészséges életmód kialakításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, az esélyegyenlőség biztosításához. Az egészséges, sportoló
egyén számára biztosítottá válik az egészséges munkavégzés lehetősége, csökkennek a társadalombiztosítás terhei. A fiatalok így egyre egészségesebb társadalom
tagjaivá válhatnak. A sportfejlesztési programunk megvalósítása kapcsán a folyamatos minőségi feltételek biztosítására törekszünk. Beruházásainkkal
biztonságosabb, használhatóbb kiszolgáló egységek újulnak meg. A környező településeken folyamatosan generáljuk a futballozásra való kedvet, a játék lehetőségét,
ezáltal növelve az egyesület sportolói létszámát. Kockázatok: 1. Likviditási problémák 2. Jogszabályi környezet megváltozása 3. Kivitelező időbeli csúszása 4. Kültéri
munkálatok során bekövetkezett kedvezőtlen időjárás Kezelési módok: 1. Költségcsökkentő intézkedések megtétele, egyeztetések a szövetséggel valamint
szponzorok és támogatók megnyerése 2. Ide vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelése, szükség esetén egyeztetés az illetékes szervekkel 3. Kockázat időbeni
felismerése, kivitelezési munkálatok nyomon követése, folyamatos egyeztetések a kivitelezővel. 4. Munkálatok átütemezése, szükséges egyeztetések megtétele.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 20 15 000
Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 20 15 000
Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés mez db 20 6 500 Ft 130 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 20 3 500 Ft 70 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 12 5 000 Ft 60 000 Ft

860 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

edzőmelegítő Felnőtt csapat sportfelszerelései, sporteszközei, vitaminjai amelyek a felkészülést segítik.

cipő élőfüves pályához Felnőtt csapat sportfelszerelései, sporteszközei, vitaminjai amelyek a felkészülést segítik.

mez Felnőtt csapat sportfelszerelései, sporteszközei, vitaminjai amelyek a felkészülést segítik.

sportszár Felnőtt csapat sportfelszerelései, sporteszközei, vitaminjai amelyek a felkészülést segítik.

edzőlabda Felnőtt csapat sportfelszerelései, sporteszközei, vitaminjai amelyek a felkészülést segítik.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

596 466 Ft 6 149 Ft 12 298 Ft 614 913 Ft 263 534 Ft 872 298 Ft 878 447 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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)

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző építése 2016-02-01 2016-05-31 2016-05-31 46 334 979
Ft

46 334 979
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

öltöző építése A klubház több funkciót fog ellátni. Az egyik feladata a bajnoki mérkőzéseken a nézőtéri illemhelyiség hiányát pótolja. Minden
évben rendszeresen rendezőként is részt veszünk a Bozsik egyesületi tornákon. A mi körzetünkbe 6 egyesület tartozik. Azonban
öltözőhelyiségünk csak kettő öltözővel rendelkezik és ez 6 csapatos tornáknál nagyon kevésnek bizonyul. Az eddigi évek
gyakorlatához hasonlóan a jövőben is tervezzük utánpótlás tornák rendezését, szervezését pl.: Szent László Serleg, Szent István
Kupa, Radnai kupa. Továbbá terveink között szerepel, hogy edzőtáborokat is szervezünk.A fentiek értelmében a ’’vendégtér’’
nevű helyiségben fogjuk az elméleti oktatásokat, taktikai értekezleteket tartani, valamint gyermekek étkeztetését itt fogjuk
biztosítani. A mindennapos használat során ebben a helyiségben fogjuk az utánpótláskorú játékosok elméleti képzését tartani.
’’Társalgó’’ helyiség ezen rendezvények során utánpótlás öltözőként fog funkcionálni, egyéb időszakban pedig egyesületünk
klubhelyiségeként üzemel, ahol elhelyezhetjük az eddig megszerzett relikviákat serlegeket és betekintés tudunk nyújtani
egyesületünk történelmébe. ’’Raktár’’ helyiség a egyesületi felszerelések elhelyezésére fog szolgálni és szükség esetén
utánpótlás öltözőként is használható lesz. ’’Fedett terasz’’-on tervezzük rossz időjárási körülmények között megtartani a
gyermektornák nyitó- és záróünnepségét, eredményhirdetését.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző építése Öltöző 6423
Kelebia
Bajcsy-Zs.
43

211/1 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 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

2016/17 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.

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

Nem

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

Igen
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 32 136 313 Ft 331 302 Ft 662 604 Ft 33 130 220 Ft 14 198 666
Ft

46 997 583 Ft 47 328 885 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 KELEBIA KNSK U19 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 KELEBIAI KNSK U14 0 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Inaktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 12 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 9 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 18 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U16 Kelebia 16 egyéb ffi UP bajnokság 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U15 KELEBIAI KNSK U15 0 futsal UP torna futsal UP torna 16/17-ben már nem lesznek. Inaktív

U11 KELEBIAI KNSK U11 0 futsal UP torna U11 v. alatta futsal UP torna U11 v. alatta 16/17-ben már nem lesznek. Inaktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 20 9 052 Ft 181 040 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 60 2 112 Ft 126 720 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 40 9 052 Ft 362 080 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 20 3 621 Ft 72 420 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 20 4 104 Ft 82 080 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 30 2 112 Ft 63 360 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 30 2 112 Ft 63 360 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 30 2 112 Ft 63 360 Ft

Sportfelszerelés kapus felszerelés db 6 4 828 Ft 28 968 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 6 4 828 Ft 28 968 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 30 3 621 Ft 108 630 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 4 12 069 Ft 48 276 Ft

Sporteszköz pionkészlet db 4 3 319 Ft 13 276 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 6 6 035 Ft 36 210 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 10 6 336 Ft 63 360 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 21 121 Ft 21 121 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Vitamin vitamincsomag db 50 3 621 Ft 181 050 Ft

Gyógyszer fagyasztó spary db 10 2 112 Ft 21 120 Ft

Gyógyszer sportkrém db 10 3 017 Ft 30 170 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

Torna terem Sportcsarnok 3 621 Ft 50 5 905 250 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Torna terem A hidegebb időben már itt edzenek a csapatok.

2016/17 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 TANC1423-01121 EKHO 160 10 120 692 Ft 24 138 Ft 1 448 304 Ft

Edző 8149 EKHO 160 10 120 692 Ft 24 138 Ft 1 448 304 Ft
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2016/17 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)

Egyéb Intéző EKHO 160 10 90 519 Ft 18 104 Ft 1 086 228 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Intéző A csapat ügyeit intézi. Segít megszervezni a tornákat, felkészülési meccseket. Intézi az utazásokat.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1423-01121 MLSZ Grassroots
C

U7 4 8

8149 MLSZ D U13 5 9

TANC1423-01121 MLSZ Grassroots
C

U11 4 8

8149 MLSZ D U9 4 8

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 363 229 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 232 340 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 905 250 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 651 739 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 982 836 Ft

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

Összesen 7 135 394 Ft

2016/17 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)

6 402 055 Ft 66 001 Ft 132 000 Ft 6 600 055 Ft 733 339 Ft 7 267 394 Ft 7 333 395 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

12 298 Ft 12 298 Ft 6 149 Ft 18 447 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 662 604 Ft 662 604 Ft 331 302 Ft 993 906 Ft

Utánpótlás-nevelés 132 000 Ft 132 001 Ft 66 001 Ft 198 001 Ft

Összesen 806 902 Ft  1 210 354 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó
jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását
alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó
jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását
alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó
jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását
alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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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: Kelebia, 2016. 12. 13.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tartott Zsolt (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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Kelebia, 2016. 12. 13.
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Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-04-21 15:30:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-21 15:30:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-21 15:33:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 14:38:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2016-11-09 13:53:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-11-08 15:55:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-11-08 15:55:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-21 15:33:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-11-08 15:54:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-11-09 13:53:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

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

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

Indikátor megnevezése 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%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 32 732 779 Ft 337 451 Ft 674 902 Ft 33 745 133 Ft 14 462 200 Ft 47 869 881 Ft 48 207 332 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

596 466 Ft 6 149 Ft 12 298 Ft 614 913 Ft 263 534 Ft 872 298 Ft 878 447 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 32 136 313 Ft 331 302 Ft 662 604 Ft 33 130 220 Ft 14 198 666 Ft 46 997 583 Ft 47 328 885 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 402 055 Ft 66 001 Ft 132 000 Ft 6 600 055 Ft 733 339 Ft 7 267 394 Ft 7 333 395 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 39 134 834 Ft 403 452 Ft 806 902 Ft 40 345 188 Ft 15 195 539 Ft 55 137 275 Ft 55 540 727 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (60 darab)

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

alairasicimpeldany_1461245452.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-04-21 15:30:52)
d68ed621e78fb21a76a6f6c39e02b2f972150f162d584e755c7115d6ecf945dd

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

kknskoltozoepitesieng_1478696131.pdf (Hiánypótlás melléklet, 728 Kb, 2016-11-09 13:55:31)
0bfa7b3dcf823bb2451413350f856b4f0593f95a3bb024797bf63dc2f0c044ef

doc_1461748165.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-27 11:09:25) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

kknskoltozoepitesieng_1478696134.pdf (Hiánypótlás melléklet, 728 Kb, 2016-11-09 13:55:34)
0bfa7b3dcf823bb2451413350f856b4f0593f95a3bb024797bf63dc2f0c044ef

doc_1461748167.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-27 11:09:27) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Egyéb dokumentumok

kknskoltozoepitesieng_1478616968.pdf (Hiánypótlás melléklet, 728 Kb, 2016-11-08 15:56:08)
0bfa7b3dcf823bb2451413350f856b4f0593f95a3bb024797bf63dc2f0c044ef

nyilatkozatmegvalositashoz_1478616970.pdf (Hiánypótlás melléklet, 25 Kb, 2016-11-08 15:56:10)
efaf19c8c4b91e2d01e56a9d42b550e4975356157dc8404d2328cacb0ce23d77

nyilatkozattulajdonbavetel_1478616973.pdf (Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, 2016-11-08 15:56:13)
c2bda02565a92f37617a28290d1cac87515815ba0efd5cdcce80245c94e28e77

kelebiasportnyilatkozat_1478696028.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-11-09 13:53:48)
74cbbbbfc96985294f5d3b12041dae4faa887e8c8face72d591a11af1227cc61

klubhazmuleirasmodositas_1476280650.pdf (Kér. kieg. szerk., 511 Kb, 2016-10-12 15:57:30)
b62ffb88b7fdb60e788ba39d2f940b4c0ff9766eb954a3e67abcb707fe7611c5

oltozo_1476280650.pdf (Kér. kieg. szerk., 58 Kb, 2016-10-12 15:57:30) ee21e238ea30ad149305b811cb568581e9e4f64bc22f15a47b0a82ddbbdcb0cf

epitesiengedelyjogeroreemelese_1478616964.pdf (Hiánypótlás melléklet, 179 Kb, 2016-11-08 15:56:04)
0d2f11327b1127dfe7f0d7124809e053f8e1fbf20d148912c4c8d40be412b93a

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

cegjegyzek1_1461245456.jpg (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2016-04-21 15:30:56) eac3542c374491d3858425fe6502588bee8d70fcdb0fe632a0f9dd93c7e54a54

cegjegyzek2_1461245456.jpg (Szerkesztés alatt, 124 Kb, 2016-04-21 15:30:56) bd60039b2f076762b08a7d476fc14c9e7a49cdfb95ccbbacfd2a29fc079153cd

cegjegyzek_1461245457.jpg (Szerkesztés alatt, 175 Kb, 2016-04-21 15:30:57) d0e8fec2859c6afadf4d2a7394805f75e73c13b3f78f3dc2d16c5ca067c84c83

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

bef_1461760694.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2016-04-27 14:38:14) 627565919e050181a6826c93404c0de2bd3a5800424a8143a094b1d51eabf1f6

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

adatbazis-lekerdezes_1461245607.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-21 15:33:27)
a01d2fe62defc014747b2f7e16e2c8b3c09a928abdcd330691e043a879f263c4

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

kelebiasportnyilatkozat_1478696020.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-11-09 13:53:40)
74cbbbbfc96985294f5d3b12041dae4faa887e8c8face72d591a11af1227cc61

doc_1461748162.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-27 11:09:22) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

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

epitesi_eng_kelebia-1_1461245767.pdf (Szerkesztés alatt, 675 Kb, 2016-04-21 15:36:07)
f2389d139b40abafcb7c96ee07ccaba2d9bd0a486d6777e71a121598116595cd

epitesiengedelyjogeroreemelese_1478616872.pdf (Hiánypótlás melléklet, 179 Kb, 2016-11-08 15:54:32)
0d2f11327b1127dfe7f0d7124809e053f8e1fbf20d148912c4c8d40be412b93a

kknskoltozoepitesieng_1478616892.pdf (Hiánypótlás melléklet, 728 Kb, 2016-11-08 15:54:52)
0bfa7b3dcf823bb2451413350f856b4f0593f95a3bb024797bf63dc2f0c044ef

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

hozzajarulas2_1461748150.jpg (Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2016-04-27 11:09:10) 04b0168c0c4f573c825e2005980aae2f87cda6ee2aafb8ea4528ec7f20821cec

hozzajarulas_1461748150.jpg (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2016-04-27 11:09:10) 0b5e24becac2b9b07e86dea2fbb5a37b96c66590db6715f9e236b8bb5554605e

nyilatkozattulajdonbavetel_1478616956.pdf (Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, 2016-11-08 15:55:56)
c2bda02565a92f37617a28290d1cac87515815ba0efd5cdcce80245c94e28e77

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

tulajdonilap_1461245624.jpg (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2016-04-21 15:33:44) 56e2e9acff98f462b520b96f25e65ce38c29b9255c184ea6a0d5426ff1d1dc1a

tulajdonilap1_1461245624.jpg (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2016-04-21 15:33:44) 07679f3f6b46f249215e0976f62421f3cea40b2e108ec70f45b7da1f5df0c0f2
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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

hozzajarulas_1461748146.jpg (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2016-04-27 11:09:06) 0b5e24becac2b9b07e86dea2fbb5a37b96c66590db6715f9e236b8bb5554605e

hozzajarulas2_1461748147.jpg (Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2016-04-27 11:09:07) 04b0168c0c4f573c825e2005980aae2f87cda6ee2aafb8ea4528ec7f20821cec

nyilatkozatmegvalositashoz_1478616948.pdf (Hiánypótlás melléklet, 25 Kb, 2016-11-08 15:55:48)
efaf19c8c4b91e2d01e56a9d42b550e4975356157dc8404d2328cacb0ce23d77

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

klubhazbovitesktgvetes_1461246140.xlsx (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2016-04-21 15:42:20)
8cb0cc30d6fbdfbe7c4fdfd91d837a57fee1e7004c9d6e2e200b84f573217835

klubhazfelujitasktgvetes_1461246140.xlsx (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2016-04-21 15:42:20)
e4e0a4993629f0e71e3d2ddfcad3a231b1ea1556071e7d989e741746415278f3

01kelebia-sportbovitesosszesito-_1461246141.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2016-04-21 15:42:21)
d005ac98387aeb1a2f7766a5708ca4cc974f72f6260757a210b473c042eb25fa

02kelebia-sportbovitesmunkanemek_1461246141.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-04-21 15:42:21)
c5f0b83a8f9b9eb5cf09163c5238fd1fb944af2c073f6e35496a40f60722a2f3

03kelebia-sportbovitesteteles_1461246141.pdf (Szerkesztés alatt, 187 Kb, 2016-04-21 15:42:21)
ef46817f9eeec74e90383927de512d9fb9af9a0e936a2ff567acb19df4bce77b

04kelebia-sportfelujitasosszesit_1461246141.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2016-04-21 15:42:21)
5c8adc69156891b4bb986735ec872d6985d07d291edaa6c481b651580d752080

05kelebia-sportfelujitasmunkanem_1461246141.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2016-04-21 15:42:21)
e6222863f6946ba7f67d3df4bf51fc8831c1be598848844062a689940b09b889

06kelebia-sportfelujitasteteles_1461246142.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2016-04-21 15:42:22)
c8a01a987ca662593f2dd741dd06f21eb6393d7b3186f439a04c95dbfdc9a35d

makitabbx7600_1461594244.pdf (Szerkesztés alatt, 186 Kb, 2016-04-25 16:24:04) ac855d476e2ae6fd335f2c5eb6331828b46e4a491f927fbe3d9167a15fa385a4

arajanlatlombfuvo_1461594272.pdf (Szerkesztés alatt, 328 Kb, 2016-04-25 16:24:32)
3c4d17752a392f6658e4ebbfd422a49c5ca0e5a894d7eacf5791f75fae72733a

arajanlatkitezrt._1461756261.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2016-04-27 13:24:21) be3b6b0661375b54e9db99a99d5572d63c22cf4870bf859655c6c169ffe2b79e

jd2027rbelso_1461756261.jpg (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-27 13:24:21) 975c1d51aefb3ac88cdeb45ca8fd50eabddb7fd82f115a12c4c5e8f1a8705a30

jd2027rfugyujtohasalattikasza_1461756261.jpg (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2016-04-27 13:24:21)
aefdd6d20f55340488be94c4096993b5b5cd7c2aada22ab0a988bdaf07d11ccc

johndeere2rszeria_1461756262.jpg (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2016-04-27 13:24:22)
4d561a4c5a3aa7432f995f104bdca1e22e9169454846845deae886c4a5dc8519

johndeere2027rkompakttraktor_1461756262.jpg (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2016-04-27 13:24:22)
a7b18fad980f09a76b3a85d077b208de9060bbdd115bcacd2a0d1705095a96a3

johndeerex750peruzzofox1400le_1461756263.jpg (Szerkesztés alatt, 553 Kb, 2016-04-27 13:24:23)
23f35f537707d9fcb1161ae0ce88320a4db00b801be61048199ef83dea635a53

peruzzomulcskaszagyepszellozteto_1461756264.jpg (Szerkesztés alatt, 822 Kb, 2016-04-27 13:24:24)
6eadbf8ceff25de5a5042bd564b9e4d9a56c986c4e201509c19e0b1a54fe6976

rauchsa250szoroadapter_1461756264.jpg (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-04-27 13:24:24)
e72350b761916e4e282b96c0089426e4da0577a5f2701397a00342ad5f9f33ab

selvatici300.50melylevegozteto_1461756265.jpg (Szerkesztés alatt, 167 Kb, 2016-04-27 13:24:25)
190aa476000854e96236bef9c8d853b2815312b93c65453489f1cc8987e10faa

terrabrushkeferugofogaslazitova_1461756265.jpg (Szerkesztés alatt, 83 Kb, 2016-04-27 13:24:25)
5b956fdb44327debcd5c2682deea8bd2860ef6489f6f8ee15f098ef2ad8f672e

tuchelhotolo.jp_1461756266.jpg (Szerkesztés alatt, 782 Kb, 2016-04-27 13:24:26) 998c1ab35c75b9436005c8849d1a33f0e478024db4b8aae356e4fcb4a29c72f5

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

helyszinrajz_1461246178.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2016-04-21 15:42:58) 28d0eb2548d3e2133527e59746dfcc7818d8c7bf09ce472433d006073e7ab52e

homlokzathird-1_1461246178.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2016-04-21 15:42:58) 1c6a3774e903bb1f5e8fd917eb903e06e8bb4c5bf6b29b2e071f2227e09a771e

homlokzatok_1461246178.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2016-04-21 15:42:58) 06a388caf6a8b1e17460a9a0b3208aafc5621d22e90f50a1325304f8995c974f

hulladeklap_1461246179.pdf (Szerkesztés alatt, 331 Kb, 2016-04-21 15:42:59) 698d981ca29b8da76432255ef056acc084341f43315f9689c3de98e61bda6fff

alaprajz_1461246180.pdf (Szerkesztés alatt, 614 Kb, 2016-04-21 15:43:00) 4fbe58110fb527ab553a15492872097fd684205f5ff3f893db58fec1ba79376d

allapotterv_1461246181.pdf (Szerkesztés alatt, 689 Kb, 2016-04-21 15:43:01) 2cebe42e82a6efb3e8cef53081ae51dd648cf1e47faa2177ef467e660f1cdb89

epitesi_eng_kelebia-1_1461246182.pdf (Szerkesztés alatt, 675 Kb, 2016-04-21 15:43:02)
f2389d139b40abafcb7c96ee07ccaba2d9bd0a486d6777e71a121598116595cd

helyszinhird_1461246183.pdf (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2016-04-21 15:43:03) 05034a73a0a6d79037e7940bb7d3a9ba7b3b0daf2620953b28478f7a0cb5cd28

metszetek_1461246217.pdf (Szerkesztés alatt, 548 Kb, 2016-04-21 15:43:37) 5cf1301e13272bcb328c422981acf506632117ac9919d29c331650d29e15d2d3
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