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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Baktalórántháza Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

BVSE

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nem releváns

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

2268

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19857226-1-15

Bankszámlaszám

11744072-20009616-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4561

Város

Baktalórántháza

Közterület neve

Csűröskert

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

4561

Város

Baktalórántháza

Közterület neve

Köztársaság

Közterület jellege

tér

Házszám

8

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 42 550 032

Fax

+36 42 550 032

Honlap

www.baktaloranthaza.hu

E-mail cím

baktapmh@gmail.com

E-mail cím

baktapmh@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Kozma Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 965 25 67
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Illés László

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 70 374 02 04

illes.laszlo72@gmail.com

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Centerpálya

Nagy f.p.

4561
Baktalórántháza
Csűröskert utca
1

664

105*68

Egyéb

80

0 Ft

12

műfüves kispálya

Kicsi mf.p.

4561
Baktalórántháza
Csűröskert utca
1

664

21*41

Egyéb

50

0 Ft

12

edzőpálya

Nagy f.p.

4561
Baktalórántháza
Kércsi út
1

0248/5

104*67

Egyéb

60

0 Ft

11
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

17,5 MFt

15 MFt

20 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,52 MFt

2,42 MFt

1,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1,95 MFt

8,08 MFt

22 MFt

Egyéb támogatás

0,2 MFt

0,4 MFt

0,5 MFt

Összesen

20,17 MFt

25,9 MFt

44 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

4,1 MFt

7,2 MFt

29,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,82 MFt

0,4 MFt

1,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

15,25 MFt

18,3 MFt

13,6 MFt

Összesen

20,17 MFt

25,9 MFt

44 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)

17 344 518 Ft

340 687 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

3 980 433 Ft

18 499 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Baktalórántháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közepén helyezkedik el, sok kisebb lélekszámú településsel körbevéve. A város járási székhely. Baktalórántháza V.S.E. felnőtt labdarúgó
csapata jelenleg az Szabolcs-Szatmár Bereg Megye Megyei I. osztályban szerepel, 2010-ig összesen 12 évadot húzott le az NB-II-ben, majd NB-III-ban. Akkor is és most is helyi és környékbeli
labdarúgókra támaszkodtunk. Nem mindennapos az ilyen szintű csapatoknál, hogy a játékosainak több mint 3/4-e helybéli. Az egyesület jövőbeli ideológiája továbbra is az, hogy minél több
helyi, illetve környékbeli labdarúgót kinevelni mind a saját egyesületnek, mind más (lehetőleg magasabb osztályú ) csapatok számára, de nem lemondva azokról a fiatal játékosokról akik kissé
gyengébb képességűek és az utánpótlás kor után is szeretnének rendszeresen-, versenyszerűen sportolni. A közelmúltban az utánpótlás nevelésünk nagyon körülményes és roppant nehéz
sok akadályba ütköző volt, kistelepülés révén nem volt nagy a merítési lehetőségünk az NB-s utánpótlás csapathoz így sajnos az NB II és NB III-as korosztályos bajnokságokban gyengén
szerepeltünk, ami a gyerekek önbizalom veztéséhez és elkedvtelenedéséhez vezetett. Így ennek köszönhetően keletkezett egy kis űr, amit a jelek szerint sikerül orvosolni ugyanis a jelenlegi U
19-es csapatunk az előző helyen áll a bajnokságban. A fiatalabb korosztályoknál is tapasztalható pozitív változás, a felzárkózás szemmel láthatóan elkezdődött, U-19-es csapatunk az előző
évben a 2. helyen végzett, U-16-os csapatunk vezeti a bajnokságot. Az egyesület legfőbb támogatója a helyi önkormányzat jelentős külső szponzori támogatás nincs és mivel a gyerek nagy
része hátrányos helyzetű társadalmi rétegből származik, a sportolásra, a versenyeztetésre a családoknak nincs anyagi lehetőségük, így a TAO támogatás segítségével az egyesületen
keresztül mind a tárgyi, mind a személyi feltételeket tudjuk biztosítani az utánpótlás csapataink számára.U-7, U-9, U-11, U-13, U-16, U-19 csapatainak számára biztosítunk rendszeres
sportolási lehetőséget. A Bozsik-programban körzetközponti szerepet töltünk be. A körzetközponti feladatainkat rendszeresen, lelkesen teljesítjük. Szorosan együttműködünk a város oktatási
intézményeivel. A sporteszközök, sportfelszerelések minimális módon biztosítva vannak, de ezek kopnak elhasználódnak a pótlásuk, kiegészítésük szükségszerű. Pályánk minősége
megromlott, de más forrásból az önkormányzat felújítja.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projektet a 2017/2018-es évadban szeretnénk végrehajtani. A támogatások számlánkra való érkezése után beszerezzük a megpályázott eszközöket, felszereléseket. A szállítást biztosító
szolgáltatókkal jó kapcsolatot alakítunk ki aminek köszönhetően, a szállítás folyamatosan biztosított lesz és a teljesítés végén egyösszegben fizetünk. A szállító kiválasztásánál törekszünk a
költség-hatékonyságra és a megbízhatóságra.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A labdarúgás mint sport, mint örömszerzési forma általános célként jelenik meg a sportfejlesztési programunkban. A labdarúgás szeretete, a tömegbázisának növelése az előző évek
sportfejlesztési programjainkban is szerepelt, így 2010 óta 88 főről 126 főre növeltük az utánpótláskorú labdarúgók számát. A lehetőségeink behatároltak, de szeretnénk legalább ezen a
szinten tartani a létszámot, nem lemondva a növekedésről. Az utánpótlás csapatainkban sok olyan gyerek van akinek édesapja jelenleg is a klub labdarúgója, vagy a közelmúltban volt az.
Törekszünk a családias hangulatra, ami a jelenlegi sportolás nyújtotta előnyök mellett a jövőbeli gondolkodást is befolyásolja, mert a szülők által mutatott példa a saját illetve a környezetükben
élő gyerekeket ösztönözhetik a sportolásra. Célként tűztük ki, hogy a járás kisebb településein (ahol nincsenek utánpótlás csapatok) is felkutatjuk a tehetséges gyerekeket és beintegráljuk őket
az egyesületbe. Az utánpótlás csapataink a Bozsik-programban, illetve az MLSZ által szervezett bajnokságokban szerepelnek. Az életen át tartó sportolás lehetősége az óvodás kortól a
nyugdíjas korig biztosítható. az infrastrukturális helyzet folyamatos javulása megteremti a lehetőségét a labdarúgás színvonalának emelésére. A magasabb szintű játék meg több sportolni
vágyó egyént, illetve nézőt vonz növelve a labdarúgás népszerűségét. A szabadidő hasznos eltöltse így számos gyerek számára biztosított.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési program rövid távú hatásai: A helyi és környékbeli lakosok számára az egyenlőtlen feltételek további mérséklésével tovább folytatódhat a már jó úton haladó az integráció. Az
önmegvalósítás lehetőségének biztosítása a teljesítményszint növekedéséhez vezethet. Javulnak a békés egymás mellett élés feltételei, Magasabb szintre kerül az egészségmegőrzés-, és
környezettudatos életmód. Középtávú hatások: Tovább folytatódik a város az élhetőbb, zöldváros megteremtése érdekében elindított folyamat, amihez a sportegyesület is próbál valamilyen
szinten hozzájárulni a sport által kínált lehetőségek biztosításával. Javulhat a lakosság életminősége, az egyének testi-, lelki-, és szociális jóléte, teljesítményszintje, ezáltal könnyebben
alkalmazkodnak a társadalmi - gazdasági környezethez és annak változásaihoz. Hosszú távú hatások: A fenntartható fejlődés biztosítása a társadalmi és gazdasági környezet egyensúlyával. A
szociális jobblét megvalósulása, az alapvető szükségletek kielégítése, az egyenlő feltételek, lehetőségek biztosítása,a társadalom különböző szintjei között az integráció, a felzárkóztatás és a
környezetminőség javítása, a város népesség megtartóerejének növelése. Az egyének egészségszintjének növelése a prevencióval, a sportos egészségtudatos életmóddal. Az életminőség és
az egészségi állapot javulása a társadalom számára egészséges munkaerőt biztosít, ezáltal csökkenhet a szociális és egészségügyi kiadás, növekedhet a gazdaság termelőképessége. A
labdarúgás és az üzleti élet egymásra találása. Az amatőr labdarúgásban egyre inkább tehermentesíteni a jelenleg legerősebb pillért, az önkormányzati szférát, bár jelen állás szerint
véleményünk szerint ez még elképzelhetetlen, főleg a társadalmilag és gazdaságilag elmaradott településeken.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-08-18 07:51

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Személyszállítási eszköz

kisbusz (9 fős) új

db

1

11 617 750 Ft

11 617 750 Ft

Pályakarbantartó gép

fűnyírótraktor tartozékkal

db

1

1 919 000 Ft

1 919 000 Ft

Pályakarbantartó gép

traktor

db

1

10 287 000 Ft

10 287 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai beruházás

nyomtató

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai beruházás

televízió

db

1

90 000 Ft

90 000 Ft
24 263 750 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

kisbusz (9 fős) új

Utánpótlás csapataink tagjai nemcsak a település fiataljai. Egyesületünkben sportolnak a környező kisebb települések (Nyírkércs, Nyírjákó, Laskod,
Ófehértó) ifjú labdarúgói is. A szülők általánosságban úgy engedik fiaikat edzésre illetve meccsre, hogy az utaztatásuk biztosított legyen, ami
véleményünk szerint természetes. A más településről bejáró gyerekek utazását jelenleg az önkormányzat biztosítja kedvezményes bérbe
fuvarozással. Mivel az önkormányzati szállítóeszköznek egyéb feladatai is vannak, nekünk hozzá kell igazodni, ami nehézségekkel jár. Az idegenbeli
mérkőzésékre szintén az önkormányzattól bérelünk nagybuszt, ami költségigényes. A mikrobusz beszerzéssel könnyebben tervezhetők lennének az
edzés időpontok, és költséghatékonyabb lenne az edzésre járás utaztatási költsége. Az idegenbeli mérkőzésekre megoldható lenne az utazás egy
mikrobusz béreléssel, plusz az egyesületi mikrobusszal, ami így gazdaságosabb, költséghatékonyabb lehet, az így megtakarított összeget egyéb
hasznos dologra fordíthatnánk.

fűnyírótraktor tartozékkal

Baktalórántháza Város Önkormányzat mint a létesítmények fenntartója más pályázati forrásból felújítja a Csűröskert utcai sporttelepet (nagy füves
pályát, kis műfüves pályát, műfüves teniszpályát). A felújított pályák minőségének, állagának megőrzése érdekében szükséges a karbantartás
folyamatos biztosításához a fűnyíró traktor és tartozékai ( fűnyíró traktor, gyepszellőztető, műtrágya szóró kocsi, henger, pótkocsi) beszerzése. Bár
rendelkezünk egy fűnyíró traktorral, de a két sporttelep közötti ingázás gondot jelent, valamint nincsenek tartozékai, illetve a beszerzendő tartozékok
a jelenlegi fűnyíró traktorral nem kompatibilisek.

traktor

A pályák karbantartásához szükséges egy traktor beszerzése. A traktorral történő feladatellátás jelenleg bérben oldható meg, ami költségigényes,
illetve nem minden esetben az aktuális időben történik meg. A traktor szükséges pótkocsi az önkormányzat tud számunkra biztosítani, de traktor az
egyéb feladatellátás miatt nem. Így költséghatékonyabban, tervezettebben, szervezettebben, magasabb színvonalon végezhetnénk a napi teendőket.

számítógép, laptop

A szövetség által osztott számítógépek osztásakor mi NB-II-ben szerepeltünk, így nem kaptunk. Amióta elektronikusan kell rögzíteni a mérkőzés
jegyzőkönyveit, azóta Illés László adja kölcsön az egyesületnek a laptopját és a számítógépét, bár még soha nem volt emiatt problémánk, de
szeretnénk saját eszközökkel biztosítani az elektronikus, informatikai hátteret.

nyomtató

A szövetség által osztott számítógépek osztásakor mi NB-II-ben szerepeltünk, így nem kaptunk. Amióta elektronikusan kell rögzíteni a mérkőzés
jegyzőkönyveit, azóta Illés László adja kölcsön az egyesületnek a laptopját és a számítógépét, bár még soha nem volt emiatt problémánk, de
szeretnénk saját eszközökkel biztosítani az elektronikus, informatikai hátteret.

televízió

A helyi televízió kérésünkre térítésmentesen felvételt készít utánpótlás mérkőzéseinkről, edzéseinkről. A felvétel segítségével kielemezhetjük a
mérkőzést, illetve az edzést, bemutatva a játékosok számára a pozitív dolgokat, illetve a hibákat is. Így a hibajavítás könnyebb, a gyerekre jó hatással
van, ha kívülről látja a saját magát. Jelenleg egy kisképernyős régi TV áll a rendelkezésünkre ami már szinte múzeumi darab, ezt szeretnénk
lecserélni.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
16 830 385 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
173 445 Ft

Közreműködői díj
340 687 Ft

Teljes támogatás (Ft)
17 344 518 Ft

Önrész (Ft)
7 433 365 Ft

Elszámolandó összeg
24 604 437 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
24 777 882 Ft

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

2017-08-18 07:51

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

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

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

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-08-18 07:51
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE U9

8

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE U7

8

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE U19

16

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U16

BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE U16

16

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U13

BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE U13

11

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE U11

8

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-08-18 07:51
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-08-18 07:51
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-08-18 07:51

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-08-18 07:51

Versenyző neve

12 / 25

be/SFPHPM01-18635/2017/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2017-08-18 07:51

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Férfi
BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE U9 (N)

U9

8 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE U7 (N)

U7

8 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE U19 (N)

U19

16 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE U16 (N)

U16

16 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE U13 (N)

U13

11 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE U11 (N)

U11

8 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

6 000 000 Ft

Férfi

6 000 000 Ft

16/17-ös csapatok korrekció

-1 920 000 Ft

Elvi támogatás

2017-08-18 07:51

4 080 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

118

13 000 Ft

1 534 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

236

2 000 Ft

472 000 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

pár

59

3 600 Ft

212 400 Ft

Sporteszköz

labda

db

118

8 000 Ft

944 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

2

6 000 Ft

12 000 Ft

Sportfelszerelés

kulacstartó

db

5

4 000 Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés

kulacs

db

30

2 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

59

4 000 Ft

236 000 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

db

20

1 900 Ft

38 000 Ft

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

Megnevezés

Vitamin

vitamincsomag

Mennyiségi egység

Mennyiség

csom

59

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

4 000 Ft

236 000 Ft

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

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

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 528 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

236 000 Ft

Személyszállítási költségek

600 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

4 364 400 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
3 922 130 Ft

2017-08-18 07:51

Ell. szerv. fiz. díj
39 804 Ft

Közreműködői díj
18 499 Ft

Teljes támogatás (Ft)
3 980 433 Ft

Önrész (Ft)
442 270 Ft

Elszámolandó összeg
4 382 899 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
4 422 703 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-08-18 07:51

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-08-18 07:51

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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)

340 687 Ft

346 979 Ft

173 445 Ft

514 132 Ft

Utánpótlás-nevelés

18 499 Ft

80 739 Ft

39 804 Ft

58 303 Ft

Összesen

359 186 Ft

572 436 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A közreműködő feladata Tárgyi eszköz beszállítójának kiválasztása (ajánlatkérés, értékelés, döntéshozatalra előkészítés). Szerződés előkészítése. Beszerzésben való
közreműködés. Elszámolás.

Utánpótlásnevelés

A közreműködő feladata a sportfelszerelés, sporteszköz beszállítójának kiválasztása (ajánlatkérés, értékelés, döntéshozatalra előkészítés). Szerződés előkészítése.
Beszerzésben való közreműködés. Elszámolás.

2017-08-18 07:51
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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: Baktalórántháza, 2017. 08. 18.

2017-08-18 07:51
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kozma Attila (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program 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 ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Baktalórántháza, 2017. 08. 18.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Kozma Attila (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Baktalórántháza Városi Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Baktalórántháza Városi Sportegyesület (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Baktalórántháza, 2017. 08. 18.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző

foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:38:36
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:39:52
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:40:14
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:40:47
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:41:17

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:41:32
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 11:43:24
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 11:43:48

Kelt: Baktalórántháza, 2017. 08. 18.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

6

6

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

6

6

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

18

18

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

16

18

13%

U15

fő

0

0

0

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
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

16 830 385 Ft

173 445 Ft

340 687 Ft

17 344 518 Ft

7 433 365 Ft

24 604 437 Ft

24 777 882 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

16 830 385 Ft

173 445 Ft

340 687 Ft

17 344 518 Ft

7 433 365 Ft

24 604 437 Ft

24 777 882 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 922 130 Ft

39 804 Ft

18 499 Ft

3 980 433 Ft

442 270 Ft

4 382 899 Ft

4 422 703 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

20 752 515 Ft

213 249 Ft

359 186 Ft

21 324 951 Ft

7 875 635 Ft

28 987 336 Ft

29 200 585 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft

24 / 25

be/SFPHPM01-18635/2017/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (8 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_1493375992.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2017-04-28 12:39:52) e55ac598a6cb05c6b7370aa56243488c309f981dafa6e9333bea0acfdf17087c
Egyéb dokumentumok
arajanlatmikrobusz_1493376092.pdf (Szerkesztés alatt, 448 Kb, 2017-04-28 12:41:32) a50d367022fc43641920e5be0e5e6d9e22df911e66d767f5725cb8d58b68a866
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat_1493376077.pdf (Szerkesztés alatt, 438 Kb, 2017-04-28 12:41:17) e1e6b8fd728b4d90ebf1654e183df6a72de01d1549c2e9c8a6dbd1a2c9c77b01
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1493375916.pdf (Szerkesztés alatt, 606 Kb, 2017-04-28 12:38:36) 70c7d3267e1dd8ed485e95ffc276404194855452df87bea8d6e018eb3f325c57
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolgaltatasidij_1493376047.pdf (Szerkesztés alatt, 328 Kb, 2017-04-28 12:40:47) c460a3d4b5b86602677ddbe6ea166e2b28950b8d2cc1752034bd8f0e96e1e3f3
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
adoigazolas_1493376014.pdf (Szerkesztés alatt, 317 Kb, 2017-04-28 12:40:14) 41892ddaed99753cf4ff4ab49bd0812fc97da922f9aa7afee754de691e4a4b78
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlatmikrobusz_1493459004.pdf (Szerkesztés alatt, 448 Kb, 2017-04-29 11:43:24) a50d367022fc43641920e5be0e5e6d9e22df911e66d767f5725cb8d58b68a866
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
arajanlatmikrobusz_1493459028.pdf (Szerkesztés alatt, 448 Kb, 2017-04-29 11:43:48) a50d367022fc43641920e5be0e5e6d9e22df911e66d767f5725cb8d58b68a866
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