
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd

A kérelmező szervezet rövidített neve  GY.K.S.E. Szekszárd

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet

Gazdálkodási formakód  521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  18330216-1-17

Bankszámlaszám  11600006-00000000-26398770

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7100  Város  Szekszárd

Közterület neve  Székely B.  Közterület jellege  utca

Házszám  42  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7100  Város  Szekszárd

Közterület neve  Székely B.  Közterület jellege  utca

Házszám  42  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 417 01 58  Fax  -

Honlap  http://gykse.atw.hu  E-mail cím  zoltan.mandulas@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Mandulás Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 417 01 58  E-mail cím  zoltan.mandulas@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Mandulás Zoltán +36 20 417 01 58 zoltan.mandulas@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Dienes Ált. Iskola Szekszárd MJV Önkormányzata Szekszárd MJV Önkormányzata 2 Felk. és versenyeztetés

Garay Ált. Iskola Szekszárd MJV Önkormányzata Szekszárd MJV Önkormányzata 3 Felk. és versenyeztetés

EÜ. Szakközép KLIK 160011 KLIK 160011 1,5 Felk. és versenyeztetés

Főiskola Pécsi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem 1,5 Felk. és versenyeztetés

Sportcsarnok Szekszárd Sportközpont Nkft. Szekszárd Sportközpont Nkft. 2 Felk. és versenyeztetés

Wosinszky óvoda kisterem Szekszárd MJV Önkormányzata Szekszárd MJV Önkormányzata 3 Felkészülés

Baka Ált. Isk. Szekszárd MJV Önkormányzata Szekszárd MJV Önkormányzata 2 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2007-10-05

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2007-10-05

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

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

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

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0,3 MFt 0,4 MFt 0,6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0,07 MFt 0,1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,5 MFt 1,7 MFt 1,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 3,5 MFt 11,3 MFt 21,6 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 2 MFt

Összesen 4,3 MFt 13,47 MFt 26,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,54 MFt 4,2 MFt 7,2 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,1 MFt 0,1 MFt 0,1 MFt

Anyagköltség 0 MFt 1,7 MFt 13,1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3,6 MFt 7,4 MFt 5,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 4,24 MFt 13,4 MFt 26,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 1,75 MFt 13,3 MFt 17,4 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,1 MFt 0,1 MFt 0,1 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

7 793 667 Ft 155 873 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 14 037 410 Ft 280 748 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 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:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

2015-2016-os jelenleg is tartó szezonban négy csapatot indított egyesületünk az Országos Bajnokságokban (2 csapat U11 és 1 csapat U12 és 1 csapat U14) és
három csapat indult a helyi szervezésű Gemenc Nyuszi Kupában. Folytattuk utánpótlás nevelő munkánkat és ennek következtében a jelenlegi 2015/16-os szezonra
47 fő versenyengedéllyel rendelkező fiú, valamint további 3 helyszínen Dienes Valéria Ált. Iskola, Garay János Ált. Iskola és Baka István Ált. Iskola további kb. 30
gyermek felkészítése zajlik előkészítő. Az egyesület gazdálkodását a tagdíjakra, önkormányzati támogatásokra,a TAO támogatásra és az 1%-os felajánlásokra
alapozza. 2016-ban Szeretnénk az egyesület gazdálkodását tovább fejleszteni, amit pályázatok elnyerésével és támogatók megnyerésével tartunk kivitelezhetőnek. A
szakmai feltételekről elmondható, hogy 3 általános iskolában, 2 középiskolában, 1 Főiskolán és a szekszárdi Sportcsarnokban bérelt termek állapota, felszereltsége
megfelelő. Egyesületünk, és a gyerekek töretlen fejlődésének és az előrelépési lehetőségeik érdekében egyesületünk együttműködési megállapodást kötött a PVSK
Kosárlabda Szakosztállyal. 

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

A projekt keretében ingatlan beruházást nem kívánunk végrehajtani. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt a 2016/17-es szezonban kerül megvalósításra 12 hónapos időszak alatt. A soron következő 2016-2017-es szezonban megtartjuk csapataink számát. 1
Serdülő (U14), 1 gyermek csapat (U12) és 2 kenguru csapat (U11) versenyeztetését valósítjuk meg az MKOSZ által kiírt országos bajnokságokban. A terveink szerint
54 fő igazolt játékos versenyzik majd nálunk 4 csapatban és az előkészítő csoportokkal együtt az egyesületben pattogtató gyerekek létszáma eléri a 90 főt. 2016
nyarán megkezdődnek az edzések, szükségessé válik a termek bérlése, a edzők javadalmazása, a játékosok igazolása és egyéb adminisztratív tevékenységek.
2016-17-es bajnoki szezonban,1 csapattal részt veszünk az Országos Serdülő bajnokságban (U14), ahol reális célunk az Országos Főtáblára kerülés. 1 csapattal
részt veszünk az Országos Gyermek Kupában (U12), ahol a reális célunk a felsőházba való szereplés. és 2 csapattal részt veszünk az Országos Kenguru Kupán
(U11), ami havonta kerül megrendezésre, itt nevezési díj, utazás, szállás és étkeztetés kerül elszámolásra. Tervezzük a Baka István Általános iskolának versenyre
alkalmas palánkokkal történő bővítését, valamint további sportszerek beszerzését. 2017 májusig folytatódnak a Serdülő, Gyermek és Kenguru Kupa mérkőzések,
ahol tervezzük eredményes szereplésünket a bajnokságokban. 

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 sportágfejlesztési programot a "Neveljünk kosarasokat!" utánpótlás program elvei mentén alakítottuk ki. Az alapvető elvek figyelembevételén túl,elsősorban az
előkészítő szakasz és sportági alapképzés szakasz elveit tartottuk szem előtt. Éppen a szakmaiság fejlesztése érdekében az elmúlt évben új gyermek korosztályú
csapatokat toboroztunk a tömegesítés jegyében, fő cél az ügyességfejlesztés és a koordinációs képesség javítása. A 2013/14-es szezontól ezeket a csapatokat
szeretnénk a sportági alapképzés keretében a technikai alapok elsajátítása és a sportolói életmódra, edzésmunkára nevelés révén fejleszteni. A 2013-14-es évben
beadott sportágfejlesztési programunk volt az első lépcsőfok, amit megvalósítottunk. 2014-15-ös évadban és 2015-16 évadban folyamatosan sikerült növelni a
bázisunkat, ami a terveink szerint a 2016-17-es szezonban ugrásszerűen tovább fog nőni. Felépítettük azokat az alapokat, amire a mostani sportágfejlesztési
tervünket építhetjük. 

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

Az egyesület munkájának elsősorban társadalmi haszna van, a fiatalok sportolásával, egészséges testi-lelki fejlődésükhöz járulunk hozzá. A tömegesítés nagyban
hozzájárul ehhez a törekvéshez. A sportágban megragadó kenguru korosztályhoz tartozó fiatalok számára egy életmód elsajátítását, társadalmi kapcsolatok
kiépítését is jelenti a kosárlabda. Többségük amatőr játékosként életük végéig a kosárlabda sport támogatójává, a helyi közösség hasznos tagjává egészséges
felnőtté válik. Mivel egy alulról építkező, emberi léptékű kezdeményezésről van szó, kevés kockázatot hordoz a szakmai program szervezési feladatainak ellátása. A
kockázat a támogatók megtartása, a támogatói kör bővítése és a pénzügyi elszámolások lebonyolítása tekintetében érzékelhető. Ennek kivédése érdekében a
támogatókkal folyamatos kapcsolattartásra és tapasztalt pénzügyi szakember felkérésére kerül sor. A PVSK Kosárlabda Szakosztály és a Gyermek Kosárlabda
Sportegyesület Szekszárd között létrejött együttműködési megállapodásnak köszönhetően a nálunk kosárlabdázó tehetséges fiataloknak is lehetőségük nyílik
töretlenül fejlődni korosztályokon át egészen a legmagasabban jegyzett NB1-es szintig.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszközök

Mikorbusz 8+1 fő db 1 8 400
000 Ft

8 400 000 Ft

Informatikai eszközök Laptop db 1 300 000
Ft

300 000 Ft

Sporteszközök Kosárállvány mennyezetről motorikusan
leereszthető, palánkkal

db 2 1 100
000 Ft

2 200 000 Ft

10 900 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Mikorbusz 8+1 fő Az edzésekre és mérkőzésekre a játékosok szállítása

Laptop Adminisztratív teendőink ellátása érdekében szükséges

Kosárállvány mennyezetről motorikusan leereszthető,
palánkkal

Az edzésfeltételek javítása, a megfelelő szintű szakmai munka elvégzése érdekében van rá
szükségünk

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

7 559 857 Ft 77 937 Ft 155 873 Ft 7 793 667 Ft 3 340 143 Ft 11 055 873 Ft 11 133 810 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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

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

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 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
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 15 15 1 Megyei

U11 16 5 2 Országos

U12 7 1 1 Országos

U14 16 6 1 Országos

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 54 27 5
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

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

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

Sportfelszerelés Mez - nadrág db 30 12 000 Ft 360 000 Ft

Pályatartozék Labdatároló acélból db 1 80 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz Versenylabda 6-os db 15 15 000 Ft 225 000 Ft

Pályatartozék Kosárállvány - Palánk - Gyűrű db 2 200 000 Ft 400 000 Ft

Pályatartozék Mobil eredményjelző db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés Kosárlabdacipő pár 30 20 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés Bemelegítő mez db 30 8 000 Ft 240 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 205 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 960 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 835 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 176 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 7 200 000 Ft

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

Összesen 15 176 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

13 616 288 Ft 140 374 Ft 280 748 Ft 14 037 410 Ft 1 559 712 Ft 15 456 748 Ft 15 597 122 Ft
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

155 873 Ft 155 873 Ft 77 937 Ft 233 810 Ft

Utánpótlás-nevelés 280 748 Ft 280 748 Ft 140 374 Ft 421 122 Ft

Összesen 654 932 Ft  654 932 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

SFP pályázat megírása, előrehaladási jelentések elkészítése, szükség esetén a módosítások előkészítése. A rész- és végelszámolások
elkészítése, igény esetén SFP hosszabbítás.

Utánpótlás-
nevelés

SFP pályázat megírása, előrehaladási jelentések elkészítése, szükség esetén a módosítások előkészítése. A rész- és végelszámolások
elkészítése, igény esetén SFP hosszabbítás.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá 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: Szekszárd, 2016. 08. 11.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Mandulás Zoltán (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 a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Szekszárd, 2016. 08. 11.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-19 14:08:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-18 19:53:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-18 19:53:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-19 11:41:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-08-11 16:33:19

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

Kelt: Szekszárd, 2016. 08. 11.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 2 3 50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 3 200%

Edzőtáborok száma db 1 1 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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 16 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%

be/SFP-07167/2016/MKOSZ

2016-08-11 17:12 19 / 21



A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 7 559 857 Ft 77 937 Ft 155 873 Ft 7 793 667 Ft 3 340 143 Ft 11 055 873 Ft 11 133 810 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 559 857 Ft 77 937 Ft 155 873 Ft 7 793 667 Ft 3 340 143 Ft 11 055 873 Ft 11 133 810 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

13 616 288 Ft 140 374 Ft 280 748 Ft 14 037 410 Ft 1 559 712 Ft 15 456 748 Ft 15 597 122 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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 21 176 145 Ft 218 311 Ft 436 621 Ft 21 831 077 Ft 4 899 855 Ft 26 512 621 Ft 26 730 932 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (5 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_1461001998.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2016-04-18 19:53:18)
9a7326b8c8dd4251d91c41e33957c8a7532d7d7f7b4459621eba3ffa8ab37ea1

Egyéb dokumentumok

kosarpalank_nyilatkozat_1470925999.pdf (Kér. kieg. szerk., 138 Kb, 2016-08-11 16:33:19)
0fceae12991668cde60e972285ac2ab07e648f4871fca13cd05bb6b10ad804c4

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

birosagikivonat_1461067685.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-19 14:08:05) 4787eea7235a69e0fc8e994a44491db8dcdfa5ce288633fbf70d771d2eaaf1d7

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

igazgatasidij_1461058865.pdf (Szerkesztés alatt, 83 Kb, 2016-04-19 11:41:05) 01d5312e72bff3f786c36b0c65ea11e47df92e920a5044ca34de4d4504cd8f2f

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

1_gyermek_kosarlabda_sportegyesulet_1461002014.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-18 19:53:34)
2b6761a020ff15bf6c4692e2c7efe10e3d55af406cb2e8ebbeb1ca8021b9906f
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