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élzeőmArk iatd
A kérelmező szervezet teljes neve

Kozármisleny Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

KSE

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

18304990-2-02

Bankszámlaszám

50400168-16027712-

Almőeézrk yhtsvez
Irányítószám

7761

Város

Kozármisleny

Közterület neve

Pécsi

Közterület jellege

út

Házszám

124

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
Almőeézrk tcsviíez
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

7761

Város

Kozármisleny

Közterület neve

Pf.

Közterület jellege

Válasszon

Házszám

14

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
Telefon

+36 30 443 47 32

Fax

0

Honlap

www.kozarmislenyse.hu

E-mail cím

kozarmislenyhandballse@gmail.com

E-mail cím

kovacs.tamas75@gmail.com

Avélősiepk tad
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kovács Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 443 47 32

Arkémelőz érsző lkiöetjaspoc rókdati
ventóralspcoK

másznefobltiM

lEim-caí

Kovács Tamás

+36 30 443 47 32

kozarmislenyhandballse@gmail.com

Vollár Dávid

+36 20 968 43 02

kozarmislenyhandballse@gmail.com
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Kozármisleny Városi Sportcsarnok

Kozármisleny Város
Önkormányzata

Kozármisleny
Településfejlesztési Kft.

30

Felk. és
versenyeztetés

Kodály Zoltán Gimnázium
Sportcsarnoka

Pécs Város Önkormányzat

KLIKK

9

Felkészülés

Bólyi Általános Iskola Tornaterme

Bóly Város Önkormányzata

Bóly Város Önkormányzata

6

Felk. és
versenyeztetés

Miroszlá Krlezsá Gimnázium Pécs

Horvát Önkormányzat

Miroszlá Krlezsá Gimnázium
Pécs

6

Felkészülés

Bóly Sportcsarnok

Bóly város Önkormányzata

Bóly város Önkormányzata

6

Felk. és
versenyeztetés
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Pécsvárad Sportcsarnok

ltőemyüznsíéL ej

Pécsvárad

)arólát(hnsziÁego

Pécsvárad

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

1989-10-09

A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989-10-09

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

0

3

létácajnszH
Felkészülés

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

Arkémelőz esrzvtmiylnkapocbg/eyütmű ködésnbevamáproteszvl,aöá yn-scpatoreülénmű ködő
kzöhasún lpívtáya, gkotásinzmély,ea kösrmletívánbyaúji
élvostnaiH
Győri Audi ETO KC
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helkySéz
9027
Győr
Kiskút liget
4

mütgűylesc/oKap jméd,röáfk
Szakmai együttműködés
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Arkémelőz 2014/5éviagdázlkosnéa2016.vertad inkfő bmutaói:M(lfornétkbe)
Havlmyerkétüs,jínob0eá-t.
e v lt é B

4102

5102

1 0 26

Önkormányzati támogatás

12 MFt

5 MFt

10 MFt

Állami támogatás

0 MFt

2 MFt

4 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

10 MFt

12 MFt

12 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

45 MFt

57 MFt

190 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

17 MFt

15 MFt

nÖsez

67 MFt

93 MFt

231 MFt

Kiadásokluazygesvédkobn
sáKdai

4102

10 5 2

6102

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

72 MFt

43 MFt

65 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

2 MFt

2 MFt

Anyagköltség

27 MFt

6 MFt

20 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

63 MFt

39 MFt

100 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

13 MFt

44 MFt

nÖsez

165 MFt

103 MFt

231 MFt

Eygébtájkoazólűe adtko
sKdaái

4102

1 0 25

6102

Utánpótlásra fordított összeg

159 MFt

95 MFt

95 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

2 MFt

2 MFt
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Kréjüka“Bedáso”lzpbanjöe,hygmlocíekradjbélmt.
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sádaBe
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Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

10 867 668 Ft

217 353 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

23 101 631 Ft

462 033 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

95 007 665 Ft

1 900 153 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

:asátbumelzkhvygjinrépo ,fHís
Kozármisleny Sportegyesület továbbra is Baranya megye legnagyobb női kézilabdázó létszámával rendelkező egyesülete. NB I/B,NB II,NB III (Baranya megye)
bajnokságok mellett OSB és az MKSZ által szervezett Gyermek- és Kisiskolás bajnokság minden korosztályában (U13-7) versenyeztettünk csapatot.Mérkőzéseinket a
kozármislenyi Sportcsarnokban tartjuk.A sportcsarnok mellett rendszeresen igénybe vesszük a közeli sportcentrumot, ill. a csarnokban található konditermet. Az idei
évben a megnövekedett létszám miatt már Pécsen és Bólyban is igénybe vettünk edzéshelyszínt. Rendelkezünk saját szertárral, öltözővel, raktárral, de ezt
szeretnénk bővíteni! Egyesületünknek jelenleg 173 utánpótláskorú sportoló mellett 24 felnőtt játékosa van. Egyesületünk szakmai együttműködést kötött a Győri AUDI
ETO KC-val. Az ETO-tól szakmai segítséget kapunk. Az együttműködés hatására környékbeli tehetségek keresik egyesületünket! A megkezdett fejlesztések (Bóly,
Pécs) folyamatosak. Megfelelő létszámú és eredményes utánpótlásbázissal rendelkezünk,akik helyi illetve térségi illetékességűek,kötődésűek.A kitűzött szakmai
szempontjainknak és az MKSZ stratégiai iránymutatásainak megfelelő utánpótlás nevelés biztosítja a felnőtt csapat folyamatos feltöltését és előrelépését. A bázis
szélesítését szakmai igazgató és igazgató helyettes fogja segíteni,akik feladata az újonnan induló csoportok edzőinek segítése, szakmai felkészítése.A gyerekek
figyelése, képzése, az egészséges életmódra nevelés,a testkultúra ápolása.A sport-utánpótlás nevelés napjainkban a sport-szakmai célokon túl az ifjúság széles
rétegére ható személyiség formáló funkciója miatt - fontos eszköz az egészséges életmód kialakításában, valamint a szenvedélybetegségek megelőzése
érdekében.Ennek érdekében edzéseken rövid megbeszéléseket tartunk az egészséges életmód témakörben (mozgás- kézmosás fontossága, betegségekszenvedély betegségek megismerése stb.) Az összesítő adatok alapján egyesületünk az ország 4-5.legtöbbet foglalkoztató egyesülete!Speciális
edzésrendszerünknek köszönhetően utánpótlás nevelésünkben nem az eredményesség a fő cél, hanem a képzés minősége! A megnövekedett létszám növelte az
egyesület feladatainak menyiségét is, így a következőkben további technikaivezetőre, sportmunkatársakra lesz szükségünk!

ützesémkalnóáuvgriszéjac,oáldtkn ezbsuhragI
Kozármisleny Városi Sportcsarnok 2006.01.31-én került átadásra. A 600 ülőhellyel rendelkező impozáns épület Baranya megye egyik legszebb ékszerdoboza lett! A
helyi iskolához közvetlenül kapcsolódó, a városi labdarúgó pályával szemben elhelyezkedő létesítményt napközben a helyi iskolás gyerek használják testnevelés
órákon! Délutánonként elsősorban a sportegyesület kézilabdázói, kosárlabdásai veszik birtokukba! Hétvégenként az egyesület felnőtt és korosztályos csapatainak
verseny helyszíne. A 2006-os átadás óta mind az iskola, mind a helyi sportegyesület létszáma jelentősen megnőtt. Így a csarnok lényegében maximális kapacitáson
működik. Ez nagyban meglátszik az épület állagán, amire ettől függetlenül nagyon vigyáznak a helyiek! A helyi sporteseményeken túl kulturális rendezvények,
közösségi programok helyszíne is az épület. A tervezéskor az akkor készítők azonban nem számoltak több – ma már nélkülözhetetlen - funkció létrehozásával, így ez
a beruházás egy hiánypótló, a mai kor szellemének megfelelő építési/felújítási beruházás lehetne. A felújítás három részben valósulna meg! 1.A jelenlegi orvosi szoba
belső átalakítása játékvezetői öltözővé. 2.Galéria beépítése – irodák kialakítása. 3.Árkád rész beépítése – raktárak, konditerem, új orvosi szoba, rehabilitációs szoba
Az MKSZ Tornacsarnok felújítási pályázatán 20 M Ft-os beruházással (talaj felújítás, világosítás korszerűsítés, vizes blokkok felújítása) együtt a teljes létesítmény
hosszú évekre korszerű körülményeket biztosítana akár magasabb osztályban is. Az Önkormányzat a szükséges önrészt biztosítja, a beruházáshoz szükséges TAO
forrásokat egyesületünk képes lenne összeszedni!

eridvtőmüAkojspgéyn-al., t
A projekt időtartama: A projekt kezdő időpontja: 2016.07.01. A projekt záró időpontja: 2017.06.30. Edzőtábor: 2016.07.01.-2016.09.01., 2017.01.01.-02.15. Toborzó,
igazolás, nevezés: 2016.03.01.-2016.09.01. Bajnokságban való részvétel: 2016.09.01.-2017.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon való részvétel
2016.07.01.-2017.06.30. Edzőmérkőzések szervezése,részvétel 2016.07.01.-2017.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések
2016.07.01.-2017.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, új képzési helyszínekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2016.07.01.-2017.06.30

poifrztjlesédbáank mv,zoisóylhgáétaröekmpAfzjs
)navibye(msátuolpcközgraifjeénms
A egyesületünk fontos célkitűzése,hogy hozzájáruljon ahhoz,hogy a kézilabda a "Nemzeti Sportág státuszát" elérje.Az egyesület regisztrált sportolóinak számát
(2013-as 80 fős célkitűzését) - ide értve a nem versenyszerűen sportolókat is – már az idei év végére akár megtriplázza (MKSZ stratégia 2.1.1).Célunk az
utánpótlásbázis létszámának folyamatos növelése, a sport és ezen belül a kézilabdázás, mint kohéziós erő segítségével.(MKSZ stratégia 2.1.2.).Az egyesület fenti
céljához szervesen kapcsolódik a megfelelő képesítéssel rendelkező sportszakemberek megnyerése (MKSZ stratégia 2.2.4).A kézilabdasport népszerűsítése és az
üzleti élet bekapcsolódásának elérése kiemelt célunk.(MKSZ stratégia 2.1.2.).Kiemelt feladatunk helyi, területi iskolai versenyek szervezésének segítése szakmai és
eszköz igény vonatkozásában(MKSZ stratégia 2.1.3.). Edzéseinket valamennyi kézilabdasportot kedvelőnek szabaddá tettük,hogy minél több felnőtt és gyermek
mindennapos gondolkodásának,és tevékenységének része legyen (MKSZ stratégia 2.1.4.).A minőségi kézilabdázás közvetlen utánpótlását képező NB I/B, NB II-es
bajnokságban résztvevők számát kívánjuk emelni igazodva ezzel az MKSZ stratégia 2.1.4. pontjában megfogalmazottakhoz.A megfelelő finanszírozás érdekében
folyamatosan új partnereket keresünk,a régi partnereinkkel a kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk. (MKSZ stratégia 2.2.2.).Jelenleg az egyesület Kozármisleny
Város Önkormányzata támogatja,valamint több helyi és térségi vállalkozás állt az egyesület mögé.Az Önkormányzat által biztosított helyi sportcsarnokot egyesületünk
„kinőtte”.A környékbeli sportlétesítményekben nincs hely.A továbblépés érekében indokolttá vált egy műhelyterem megépítése,mely lehetőséget biztosítana
egyesületünk tovább fejlődésének.(MKSZ stratégia 2.2.3.).Ennek előkészületei javában zajlanak az MKSZ-el! Az egyesület a televíziós megjelenéseken túl
rendszeresen juttat híreket magáról a helyi lapokban,továbbá az aktuális információkat honlapján is feltünteti. Közösségi portálokon is megjelentünk.(MKSZ stratégia
2.2.5.).A sport utánpótlás-nevelés napjainkban a sport-szakmai célokon túl fontos eszköz az egészséges életmód kialakításában.A 2016/17-es évben is táplálékkiegészítő vitaminokat kívánunk beszerezni,valamint továbbra is alkalmaznánk masszőrt(2) és orvost(MKSZ stratégia 2.2.8.).A tavalyi sportfejlesztési programunkat
az egymásra építettség jegyében kívánjuk tovább vinni!

időzoktlaenröü(sáv),hgódibéamstelorpAfzj
leő yfdbamignveséök lojtzác
Jelen programunk megvalósítást és pénzügyi fenntarthatóságát 2016-17-ben az önkormányzat és a környék vállalkozóinak bevonásával tudjuk megvalósítani. A
projekt pénzügyi fenntarthatóságához ezen felül az alábbi tényezők biztosítják: Az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak a szponzorok és egyéb magánszemélyek
támogatásai A projekt keretében beszerzett eszközök és szolgáltatások A környezeti hatásokat figyelembe vesszük a projekt teljes életciklusa alatt A fejlesztések
átláthatóságát biztosítjuk a nyilvánosság számára, A negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során a legjobb elérhető technika, gyakorlat
követésére, az anyag és energia igény minimalizálására törekszünk Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben
élő fiatalok egészségesebb életvitele megvalósul. Sok érdeklődő és szurkoló érkezik a térségből mérkőzéseinkre, ez további gazdasági fejlődést is jelenthet a
település és az egyesület számára. A program által megvalósuló,elvárható körülmények biztosításával,az edzési és versenyzési lehetőségek
megteremtésével,megfelelő szakemberek foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívott ki az ország utánpótlás nevelő egyesületei közt.A felnőtt csapat a Pécs
város, Kozármisleny város és annak vonzáskörzetében élő játékosokból áll ki (MKSZ stratégia 2.1.2.),és a megvalósuló körülmények és a feltételrendszer javulásával
az egyesület megítélése is jelentősen javulhat.Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését,és a vállalkozók érdeklődését,amely plusz bevételi
forrást és támogatást jelenthet(MKSZ stratégia 2.2.5.) Szélesítjük merítési bázisunkat is. A 2016-17-es évben az előző év új helyszínein további fejlesztéseket
végzünk. Terveink szerint a jelenlegi 200 fős állományunkat 260 főre emeljük,zömében U10 alatti játékosokkal. Általános kockázatok: -Környezeti kockázatok folyamatokkal kapcsolatos kockázatok - működési -, felhatalmazási- ,információ feldolgozási-,integritási Egyesületünk alkalmazottai és a projektben résztvevők
szakmai tudása biztosíték arra, hogy a kérelemben megfogalmazott program megvalósuljon. A támogatások nagysága,bevételeink biztosítják a likviditási problémák
elkerülését. Határidőben rejlő kockázatok -határidők túllépése -határidők túllépése miatt szerződés módosítás kezdeményezésének elmulasztása Dokumentumok
megőrzési kockázatok -azok hiánya -pénzügyi elszámolás dok. hiánya -adategyezőség hiánya -megőrzési idő betartása
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2016/7véad-Tárygieköszbuháo/flúeíjtsk
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
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Informatikai eszközök

Számítógép

db

1

249 900 Ft

249 900 Ft

Informatikai eszközök

Laptop

db

1

229 900 Ft

229 900 Ft

Informatikai eszközök

Nyomtató

db

1

89 900 Ft

89 900 Ft

Pályatartozék

Eredménykijelző

db

1

2 768 600 Ft

2 768 600 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő

db

1

11 860 910
Ft

11 860 910 Ft

15 199 210 Ft

2016/7véad-Tárygibeuhzskorétlidnáa
zöiksgeyráT

klsáodnI
esvézgnm

Számítógép

Egyesületünk folyamatosan bővülő sportolói létszáma miatt a csapat számok is bővülnek és az ezzel járó feladatok is, így a
technikai vezetők számát is növelünk kell. Ez az eszköz az ő munkájukat segíti.

Laptop

Egyesületünk folyamatosan bővülő sportolói létszáma miatt a csapat számok is bővülnek és az ezzel járó feladatok is, így a
technikai vezetők számát is növelünk kell. Ez az eszköz az ő munkájukat segíti.

Nyomtató

A megnövekedett irodai feladatok minél pontosabb ellátása érdekében szükségünk van egy új nyomtatóra.

Eredménykijelző

Sportcsarnokunk jelenlegi eredményjelzője nem felel meg a nemzetközi mérkőzések rendezési feltételeinek. A pályázatba
benyújtott eredménykijelzővel ezt pótolhatnánk. A jelenlegi kijelzőt pedig áttelepíthetnénk az új munkacsarnokba.

Mikrobusz 8+1 fő

Az egyesült szállítási feladatai a legkiemelkedőbb költségek egyike. Egy 8+1 fős járművel elsősorban az U7, U8-as csapatok
szállítását tudnánk megoldani. Így ezekhez nem kellene külső buszt bérelnünk! Terveink közt szerepel további 8+1-es jármű
beszerzése az elkövetkező évadokban!

2016/7véad-rTetözságiykléauás
sátamglevoKznö

El.rvzefijísd

meűrKzö dők jdíi

)Fsá(tgaTolmej

)F(tszérÖn

geszdólöEmnaoá

Fst)í(árdfoleTj

10 541 638 Ft

108 677 Ft

217 353 Ft

10 867 668 Ft

4 657 572 Ft

15 416 563 Ft

15 525 240 Ft

2016-05-01 07:58
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2016/7véad-Sproútlcinag árynuóltgiszekörbuhá,fúlíjts
- t eK a
ai r gó

lsfe/úíjáuhztrbikögyT

s,áuzhrBe

,sáuzrheB

eézsmvgn

lsfetúíáj

t ev z r
veé(,sjfzb
p)anhó
Kozármisleny Sportcsarnok

.U

tezrvlé
ődi ,vjé(tanpo

tvezr

, v eé ( t d z k

TEF

abltánzsH

lsfetúíjá

f.

É.
k.

sáizuhertbvT
t)éF(kr

p)anhó
p)aónh

2017-02-01

2017-05-31

2017-06-30

32 309 280 Ft
32 309 280 Ft

2016/7véad-Tárygibeuhzskorétlidnáa
esvmézgnköyiráT

íscemáuzhrB

sáuzhreB

lskdáonI
,enhíszly

mizjaásherly
Kozármisleny Sportcsarnok

7761
Kozármisleny
Alkotmány tér
53

hrsz

Kozármisleny Városi Sportcsarnok 2006.01.31-én került átadásra. A 600
ülőhellyel rendelkező impozáns épület Baranya megye egyik legszebb
ékszerdoboza lett! A helyi iskolához közvetlenül kapcsolódó, a városi
labdarúgó pályával szemben elhelyezkedő létesítményt napközben a
helyi iskolás gyerek használják testnevelés órákon! Délutánonként
elsősorban a sportegyesület kézilabdázói, kosárlabdásai veszik
birtokukba! Hétvégenként az egyesület felnőtt és korosztályos
csapatainak verseny helyszíne. A 2006-os átadás óta mind az iskola,
mind a helyi sportegyesület létszáma jelentősen megnőtt. Így a csarnok
lényegében maximális kapacitáson működik. Ez nagyban meglátszik az
épület állagán, amire ettől függetlenül nagyon vigyáznak a helyiek! A
helyi sporteseményeken túl kulturális rendezvények, közösségi
programok helyszíne is az épület. A tervezéskor az akkor készítők
azonban nem számoltak több – ma már nélkülözhetetlen - funkció
létrehozásával, így ez a beruházás egy hiánypótló, a mai kor
szellemének megfelelő építési/felújítási beruházás lehetne. A felújítás
három részben valósulna meg! 1. A jelenlegi orvosi szoba belső
átalakítása játékvezetői öltözővé. a. Biztonsági bejáráson derült ki, hogy
a különböző szövetségi előírásoknak csak részbe fele meg a
sportcsarnok, így szükségessé vált egy új játékvezetői öltöző kialakítása,
amely a jelenlegi orvosi szoba átalakításával megvalósítható lenne! A
helyiségben kialakításra kerül 2 zuhanyzó. A szomszédos helyiségben
található WC egy kerámia válaszfal megépítésével kialakítandó előtéren
keresztül lesz megközelíthető, ahova egy mosdó is elhelyezhető. Ehhez
a jelenlegi bejárat befalazása, és új ajtónyílás kialakítása szükséges az
ajtók nyitásirányának módosításával. 2. Galéria beépítése – irodák
kialakítása. a. Egy látványos, ám teljesen kihasználatlan része az
épületnek. Az épület dél-nyugati sarkán (emeleten), a galéria
beépítésével létrehozható lenne egy vezetői- és a dolgozói iroda
(szervező, pénzügy, marketing). Jelenleg két db 9m2-es iroda áll
rendelkezésre közel 20 fő egyesületi alkalmazott részére! A két
felszabaduló iroda a kosárlabda szakosztály és kézilabda szakosztály
edzői részére lehetne átalakítani. A jelenlegi állapot adottságainak
kihasználásával csupán a galéria nyitott oldalán szükséges egy
gipszkarton válaszfal megépítése egy kitekintő ablak beépítésével,
valamint a lépcső irányából egy beltéri ajtó beépítése gipszkarton falba.
Ezzel máris kialakul egy használható méretű iroda. Az épület tájolásából
adódóan szükséges a kialakuló és meglévő irodák klímatizálása, ami 2
db split klíma beépítésével megoldható 3. Árkád rész beépítése –
raktárak, konditerem, új orvosi szoba, rehabilitációs szoba a. Az épület
nyugati homlokzatának beépítése! A sportcsarnok nem rendelkezik
raktárral, ez ide megépíthető lenne. A beépítéssel a jelenlegi konditerem
bővülhetne. Az épület nyugati határán álló pillérek közé vázkitöltő falazat
készül YTONG 30 cm vtg. pórusbeton elemekből, beton sávalapra. A
kialakuló helyiség padló hőszigetelést és aljzatbetonra kerülő greslap
burkolatot kap, a nagy belmagasság miatt pedig gipszkarton
álmennyezet kerül kialakításra. A természetes fény a nyugati falba
beépítésre kerülő ablakokon keresztül világítja meg a teret. b. A
megszűntetett orvosi szoba átkerülhetne erre a részre, ami egyben
gyúró szoba és rehabilitációs szoba is lehetne! A helyiségben zuhanyzó
és mosdó is kialakításra kerül, valamint a fűtés is megoldható a jelenlegi
rendszerre való csatlakozással.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2016-05-01 07:58
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2016/7véad-rTetözspolcúéiagntr áyulótrgieköszbuhá,flúejítksöégnauál
Jgíco

tnlevKzö
m

Elv.rzesfi

stámgao

űmerKzö ődk i
jdí

sátaomljgeT
íjd

szérÖn
)F(t

ódlnEomázas
)F(t

sátdírfoleTj
geszö

)F(t

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

22 408 581 Ft

231 016 Ft

462 033 Ft

23 101 631 Ft

9 900 699
Ft

32 771 313 Ft

33 002 329 Ft
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2016/7véad-Utánpólsevébiagzotájks
ltázysoKr

eőlzékdnygrsV k

léedymgnsrV
maász

plőeznrsagábkojB
eőzlkdnr maáksz

bsalgáekmonjB
kotpasc

ejtnisz

U7

12

36

6

Országos

U8

35

4

5

Országos

U9

25

2

3

Országos

U10

8

1

2

Országos

U11

11

2

1

Országos

U12

20

0

0

Országos

U13

9

6

2

Országos

U14

8

4

1

Országos

Serdülő/ifjúsági

31

2

2

Országos

Junior

3

0

1

Országos

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

162

57

23

2016-05-01 07:58
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2016/7véad-Sprosztekö, flébrsze–tő táblza
airgóeKt

sevéMzgn

gséiyenM

iégysneM

rgsáéEy

)F(kt,iérsáulzhújfeíbvT

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

20

20 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

db

60

12 000 Ft

720 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

100

12 500 Ft

1 250 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

60

8 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

30

6 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

5

12 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés

db

20

15 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

60

3 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

5

12 700 Ft

63 500 Ft

Sporteszköz

wax

db

12

9 300 Ft

111 600 Ft

Pályatartozék

compressor (pumpa)

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft

Sportfelszerelés

sport bólya

szett

6

13 500 Ft

81 000 Ft

Pályatartozék

bordásfal

db

20

32 000 Ft

640 000 Ft

Sporteszköz

gumiszalagok

db

12

12 700 Ft

152 400 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

40

10 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

ugrókötél

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Pályatartozék

kapu

pár

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Pályatartozék

kapuháló

pár

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

db

10

6 500 Ft

65 000 Ft

2016/7véad-Gygósrzek,iaont eszökbré–lőt átblaz
airgtóeK

s e vé z g n M

é y es g i n M

gsiéynMe

gráEéys

)Fs(k,tiéfráulzhújebívT

g
Diagnosztikai
eszköz

pulzusmérő óra

db

20

44 132 Ft

882 640 Ft

Diagnosztikai
eszköz

Fizikoterápiás készülék
ultrahanggal

db

1

1 270 000 Ft

1 270 000 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 25 cm

db

20

1 150 Ft

23 000 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 4 cm

db

20

1 400 Ft

28 000 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 5 cm

db

40

1 900 Ft

76 000 Ft

Gyógyszer

Beiersdorf Tape 4 cm

db

40

1 600 Ft

64 000 Ft

Gyógyszer

Beiersdorf Tape 5 cm

db

30

1 900 Ft

57 000 Ft

Gyógyszer

Cohefix kék

db

5

2 500 Ft

12 500 Ft

Gyógyszer

Arnika Zselé

db

6

4 500 Ft

27 000 Ft

Gyógyszer

Intensive hűtő zselé

db

4

4 500 Ft

18 000 Ft

Gyógyszer

Sporty Cool

db

3

2 300 Ft

6 900 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

18

2 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszer

hűtő spray

db

4

2 500 Ft

10 000 Ft

2016-05-01 07:58
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2016/7véad-Gygósrzek,iaont eszökbré–lőt átblaz
airgtóeK

s e vé z g n M

sgéiyenM

é s i y nM e
g

é gs á E y
g

sk,átlizéferuhúíjbvT
r

t ) F(

Gyógyszer

jégzselé spray

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft

Gyógyszer

jégtömlő

db

1

4 200 Ft

4 200 Ft

Gyógyszer

kötésragasztó

db

1

4 200 Ft

4 200 Ft

Gyógyszer

poly szivacsos kötszer

db

8

500 Ft

4 000 Ft

Gyógyszer

ragtapasz

db

10

1 500 Ft

15 000 Ft

Gyógyszer

poly medirip közepes tartókötés

db

10

2 300 Ft

23 000 Ft

Gyógyszer

poly univerzális tartókötés

db

10

1 100 Ft

11 000 Ft

Gyógyszer

géz

db

5

1 700 Ft

8 500 Ft

Gyógyszer

masszázs olaj

db

1

3 400 Ft

3 400 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

db

8

3 200 Ft

25 600 Ft

Diagnosztikai
eszköz

orvosi táska felszerelve

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

tapevágó olló

db

1

5 700 Ft

5 700 Ft

Gyógyszer

orrtampon

db

1

3 800 Ft

3 800 Ft

Gyógyszer

Egyszerhasználatosinstant jég 15*25
cm

db

20

400 Ft

8 000 Ft

Gyógyszer

Kineostape (physiovit) 6db/csomag

csom

2

14 900 Ft

29 800 Ft

Gyógyszer

Cosmopor sebtapasz 10*8 cm

db

25

115 Ft

2 875 Ft

Gyógyszer

Cosmopor sebtapasz 10*20 cm

db

15

220 Ft

3 300 Ft

Diagnosztikai
eszköz

vérnyomásmérő

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Gyógyszer

tape ragasztó spray

db

2

4 000 Ft

8 000 Ft

Gyógyszer

amaril krém

db

2

3 400 Ft

6 800 Ft

Gyógyszer

sebösszehúzó tapasz

db

10

480 Ft

4 800 Ft

2016/7véad-Sprostílemnéy, pálabérietdíj–szlő táblaz
n t la g I

- o Kr

sézevmgn

ljdtríieé/B

láytszo

e v lt é b y n g I

amázskponóH

) F (t a r ó

kártóevbyngéI

h/a)ór(

bnadzvé

lijdítreéB
éd/amávzs

)F(tnsezö

Kozármisleny
Sportcsarnok

Junior, Serdülő/ifjúsági, U10, U11, U12,
U13, U14, U7, U8, U9

4 000 Ft

100

12

1200

4 800 000 Ft

Pécsvárad
Sportccsarnok

U13

6 100 Ft

12

9

108

658 800 Ft

Bóly Sportcsarnok

U7, U8, U9

4 000 Ft

18

9

162

648 000 Ft

Miroszláv Krlezsá
Tornaterem

U7, U8, U9

6 000 Ft

25

10

250

1 500 000 Ft

Kodály Gimnázium

U10, U11

6 500 Ft

18

9

162

1 053 000 Ft

2016/7véad-Utánpólsevéhzkacodósprtakembösléginrtze
vNé

airgtóeK

sázóAd

N.
dajóm

Kf.i
.ó

k s o t á j aó u B r
hó

itólakáunM
)htó/F(

jaóudÉtrv

)/lFh(kótrjuoéá

sátdírfo
Ft)ns(ezö

Kovács Tamás

UP szakm. ig.

Mato Matijevic

Edző

Gyulay László

Edző
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2016/7véad-Utánpólsevéhzkacodósprtakembösléginrtze
vNé

airgtóeK

sázóAd

.N
dajóm

Kf.i
.ó

ksáotajóuBr
hó

itóláaMkun
/)Fhót(

jaóudÉtrv

/)Fh(kótuolrájé

sátdírfo
Ft)ns(ezö

Somlai Viktória

Edző

Bakonyiné Sütő Diána

Edző

Vártokné Szabó Ágnes

Edző

Kovácsné Bareith Judit

Edző

Kovács Enikő

Edző

Radochay Beáta

Edző

Horváth Virginia

Edző

Vollár Jenő

Technikai vezető

Vártok Ferenc

Technikai vezető

Vollár Dávid

Technikai vezető

Réb László

Technikai vezető

Sodics Judit Ágnes

Technikai vezető

Dr.Váncsodi József

Sportorvos

Hausznek Anikó

Masszőr

Petricsevics Krisztina

Masszőr

2016/7véad-Sprotszkembad inkrétlsez
vNé

süilézedőSt

zsinLec

ltázysrokgaF

Kovács Tamás

1975-10-12

Nem rel.

Junior, Serdülő/ifjúsági, U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9

Mato Matijevic

1954-09-09

B

Junior, Serdülő/ifjúsági

Gyulay László

1977-11-02

B

U13, U14

Somlai Viktória

1981-02-27

B

U12

Bakonyiné Sütő Diána

1974-09-18

C

U10, U11

Vártokné Szabó Ágnes

1975-02-17

D

U9

Kovácsné Bareith Judit

1980-11-15

C

U7, U8

Kovács Enikő

1992-02-27

C

U7, U8, U9

Radochay Beáta

1990-08-20

C

U7, U8, U9

Horváth Virginia

1990-05-06

C

U7, U8

Vollár Jenő

1958-09-23

Nem rel.

U10, U11, U12

Vártok Ferenc

1976-01-05

Nem rel.

U9

Vollár Dávid

1991-02-24

Nem rel.

U13, U14

Réb László

1968-06-28

Nem rel.

Junior, Serdülő/ifjúsági

Sodics Judit Ágnes

1975-07-08

Nem rel.

U7, U8

Dr.Váncsodi József

1979-04-10

Nem rel.

Junior, Serdülő/ifjúsági, U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9

Hausznek Anikó

1968-09-26

Nem rel.

Junior, Serdülő/ifjúsági

Petricsevics Krisztina

1985-03-25

Nem rel.

U10, U11, U12, U13, U14
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2016/7véad-Utánpólsevér fodításjcgmaol ei
m gí c o J

Ft)ns(ezÖ

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

6 983 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

2 732 015 Ft

Személyszállítási költségek

16 172 140 Ft

Nevezési költségek

870 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 859 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

103 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

8 659 800 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

8 360 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

56 974 387 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

nÖsez

F t 23 41 87 0

2016/7véad-rTetuzápnólsv-eérfodíátjsgcmkölaéeuás
sátamglevoKznö

Elv.rzsefijdí

űmeörKz ődk íijd

)Fsá(tgaTolmej

92 157 435 Ft

950 077 Ft

1 900 153 Ft

95 007 665 Ft
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)F(tszérÖn
10 556 407 Ft

geszóödlnaEomá

)Fs(tdíárfoleTj

104 613 995 Ft

105 564 072 Ft
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pzéosKlnáÁat
2016/7véad-Krlmeőz áltaesvrz ontípusúkézeölgi
soÁnlaát

kótaO
sépzk

ótarhkváO
t ó r ha á v

eézsvmgn

nesbéKpz
ésáizuta

lémisezy

ligeéástzkö

Fl)igöse(étk

E b é gy

vtsezőér óhkvaá
lsiázéaut
) F (t

cóiátzArom

tórhavá

ióscdaánT
Ft) (

geélktsö
Fet)ligsö(ék

nesbéKpz

kosáltagz
t ) F(

)F(t

ns e z Ö
evőtszér k
meslyzé
eélitkgsö
)F(t
0 Ft

2016/7véad-rTetözsáalnoképötsgauál
ságtaomlevKznö

Elv.rzsefijdí

űmrKezö ődk jíid

)Fsá(talmegToj

)F(tszéÖrn

geszdóömlnaEoá

Fst)í(árdfoleTj

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-01 07:58

15 / 27

be/SFP-04031/2016/MKSZ
pzéskaS
2016/7véad-Krlmeőz áltaesvrz képíuú szekötilég
ézspkSa
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eözrolkmáűsíyjMgc dő ötée?slgki
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

Kzöermű kdöő iklöegtsé
gícólojmKdspa

űmrezöK ődk ta)Fsá(zjíd

meíu.irjzdxaköM

Eőlen zr dőnektfivzrs jdí

nÖsez

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

217 353 Ft

217 353 Ft

108 677 Ft

326 030 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

462 033 Ft

462 033 Ft

231 016 Ft

693 049 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 900 153 Ft

1 900 153 Ft

950 077 Ft

2 850 230 Ft

nÖsez

3 869 309 Ft

Kzöermű kdöő áaltveéfzgdokílrása
dólspcaoK

saátlerídF
mgícoj

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak.A sportszervezet nem rendelkezik az adott
tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős vállalkozás az elvégzett munkáért
teljes körű felelősséget vállal, és a program teljes magvalósítása során, együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet
részére a sportág támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában, az
elszámolásban szakértői együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt vesz a következő
tevékenységekben: részvétel és koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében, részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken. Projekt
előrehaladási jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés, részvétel a program megvalósításában, részvétel az adatszolgáltatási és
jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában. A
vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott jogcímenként és évente számított
összegének 2%-a.

Tárgyi
utófinanszírozott

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak.A sportszervezet nem rendelkezik az adott
tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős vállalkozás az elvégzett munkáért
teljes körű felelősséget vállal, és a program teljes magvalósítása során, együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet
részére a sportág támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában, az
elszámolásban szakértői együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt vesz a következő
tevékenységekben: részvétel és koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében, részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken. Projekt
előrehaladási jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés, részvétel a program megvalósításában, részvétel az adatszolgáltatási és
jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában. A
vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott jogcímenként és évente számított
összegének 2%-a.

Utánpótlásnevelés

0A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak.A sportszervezet nem rendelkezik az adott
tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős vállalkozás az elvégzett munkáért
teljes körű felelősséget vállal, és a program teljes magvalósítása során, együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet
részére a sportág támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában, az
elszámolásban szakértői együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt vesz a következő
tevékenységekben: részvétel és koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében, részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken. Projekt
előrehaladási jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés, részvétel a program megvalósításában, részvétel az adatszolgáltatási és
jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában. A
vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott jogcímenként és évente számított
összegének 2%-a.
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1oztkaNily
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Kozármisleny, 2016. 05. 01.
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2oztkaNily
Alulírott Kovács Tamás (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 ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Kozármisleny, 2016. 05. 01.
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ytegéőlbrvinsokáamISNMEDlztiya
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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lekéMt
Feltöltés / Megtekintés

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

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-15 17:26:31
Feltöltés / Megtekintés

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

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-15 17:26:44
Feltöltés / Megtekintés

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

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-15 17:26:53
Feltöltés / Megtekintés

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

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-19 09:05:30
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

12
ls:feéötóoU
2016-04-29 13:33:51
j:amáksFzlo

Feltöltés / Megtekintés

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

j:amáksFzlo
2
ls:feéötóoU
2016-04-30 11:01:39
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

j:amáksFzlo
5
ls:feéötóoU
2016-04-30 10:41:14
Feltöltés / Megtekintés

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-26 13:53:03
Feltöltés / Megtekintés

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

j:amáksFzlo
3
ls:feéötóoU
2016-04-30 09:08:51
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

j:amáksFzlo
2
ls:feéötóoU
2016-04-28 15:06:04
Feltöltés / Megtekintés

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-18 19:07:50
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-26 13:06:53
Feltöltés / Megtekintés

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-26 13:16:36
Feltöltés / Megtekintés
j:amáksFzlo

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

0

Feltöltés / Megtekintés

2016-05-01 07:58

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
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Feltöltés / Megtekintés
j:amáksFzlo

1

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

ls:feéötóoU
2016-04-25 18:42:03
Feltöltés / Megtekintés
j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-27 16:46:21
Feltöltés / Megtekintés

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)

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-18 19:12:52
Feltöltés / Megtekintés
j:amáksFzlo
2
ls:feéötóoU
2016-04-29 16:33:47
Feltöltés / Megtekintés

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

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-26 13:28:26
Feltöltés / Megtekintés

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

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-19 07:43:33
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

13
ls:feéötóoU
2016-04-29 16:45:19
j:amáksFzlo

Feltöltés / Megtekintés

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

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-19 07:47:51
Feltöltés / Megtekintés

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

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-19 07:49:52
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-19 07:52:23
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

j:amáksFzlo
1
ls:feéötóoU
2016-04-19 07:52:36

Kelt: Kozármisleny, 2016. 05. 01.

2016-05-01 07:58
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