
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  SIÓFOKI KOSÁRSULI EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  SKSE

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 (alanya az Áfának)

Adószám  18785733-1-14

Bankszámlaszám  50800290-15307671-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8600  Helység  SIÓFOK

Út / utca  BATTHYÁNY  Házszám  33

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8600  Helység  SIÓFOK

Út / utca  SZŐLŐVIRÁG  Házszám  2

Telefon  +36 20 474 52 44  Fax  +36 84 330 718

Honlap  www.siofokikosarsuli.hu  E-mail cím  siofokikosarsuli@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  RAPORT LÁSZLÓ

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 916 09 16  E-mail cím  raport@frisomat.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

SZALAI ISTVÁN +36 20 474 52 44 szalai70@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Somogyi Tiszk Krúdy Gyula Szakközépiskola
Tornaterme

Siófok Város
Önkormányzata

Somogyi Tiszk 15 Felk. és
versenyeztetés

Siófoki Széchenyi István Általános Iskola
Tornaterme

Siófok Város
Önkormányzata

Siófok Város
Önkormányzata

6 Felk. és
versenyeztetés

Perczel Mór Gimnázium Tornaterme Siófok Város
Önkormányzata

Siófok Város
Önkormányzata

6 Felkészülés

Siófoki Beszédes József Általános Iskola
Tornaterme

Siófok Város
Önkormányzata

Siófok Város
Önkormányzata

6 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2008-10-14

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2008-08-04

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 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 3,5 MFt 7 MFt 3 MFt

Állami támogatás 0,3 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6,5 MFt 0,2 MFt 0,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 11,7 MFt 22,5 MFt 29,6 MFt

Egyéb támogatás 1,1 MFt 3,2 MFt 5 MFt

Összesen 23,1 MFt 32,9 MFt 37,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 4 MFt 6 MFt 7 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 2 MFt 2 MFt

Anyagköltség 4,4 MFt 4,9 MFt 8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3,9 MFt 5,1 MFt 7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,8 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 14,1 MFt 19 MFt 25 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 12 MFt 16 MFt 25 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 2 MFt 2 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 1 873 869 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 691 843 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

13 978 852 Ft 270 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 12 115 035 Ft 240 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 635 721 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A 2014. évi célkitűzéseinket sikerült szinte teljes mértékben megvalósítanunk. Az Egyesületünk működése stabil, kiegyensúlyozott mely alapját képezheti a nyugodt
szakmai munkánknak. A TAO-s támogatásoknak köszönhetően sikerült működési feltételeinket optimalizálni, az eddigi tárgyi eszközbeszerzéseink lépésről lépésre
hozzájárultak az egyre rendezettebb körülmények közötti működésünkhöz / lsd. kisbusz, parketta csere, kondicionáló berendezések, eredményjelző tábla, új
palánkok, mezek, cipők, melegítők, labdák, stb. A személyi bérrendezések által pedig edzőink most már nemcsak erkölcsi, hanem anyagi megbecsülésben is
részesülnek. Eredményeinkről: 3 korosztályban neveztünk az MKOSZ által szervezett korosztályos bajnokságokban. Kenguru, serdülő és junior csapataink
versenyeztek. A kenguru korosztályunk szerepelt a legeredményesebben. Korosztályukban a 7. helyen végezetek. A junior korosztályunk sajnos nem hagyta el
győztesen a rájátszás folyamán a parkettát, de mérkőzésről-mérkőzésre fejlődő tendenciát mutattak, de sajnos nem tudtunk mit kezdeni az NB1-es csapatokkal.
Serdülő csapatunk 1 győzelem híján főtáblás lett, összesen 6 mérkőzést nyertek. Nagyon szép eredmény, nagyon örültünk neki. Felnőtt csapatunk kiválóan szerepelt
az idei évben is, a rájátszásban az 5. helyezést értük el. Örömteli, hogy az idősebb játékosok, milyen segítőkészséggel viseltetnek a 16-17-18-19 éves játékosok iránt.
Segítik, tanítják őket a játék minden fortélyára. A 2014-15-ös tanévben sikerült tovább bővítenünk a játék alapjaival ismerkedők bázisát, a tavalyi esztendőhöz
hasonlóan részt vettünk a Dobd a kosárba! országos programban. Idén is nemcsak az 1-2 osztályosok látogatják foglalkozásainkat, hanem a 3-4.-esek is. Az
idősebbekkel a megyei jamboree-n is jó helyezést sikerült kiharcolnunk. Számunkra nagyon hasznos, ez a program sorozat, hiszen sikerül a résztvevők közül több
gyermeket megnyerni az egyesületi szintű edzéslátogatásokra is. Az egyesületünk továbbra sem rendelkezik saját létesítménnyel, de a pályázatoknak köszönhetően,
edzéseink színhelyét sikerült kellő mennyiségű és minőségű kosárlabdával ellátnunk. Mérkőzéseink helyszíne pedig hosszútávra megoldottá vált a burkolat cseréjét
követően, melyet nemcsak az utánpótlás korosztályú csapatok vettek jó néven, hanem a felnőtt NBII-es csapatok is akik hozzánk látogattak 

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

Az ingatlan beruházásainkat szeretnénk folytatni a negyedik ciklusban is. A főhangsúlyt a edzéseink helyszínének fejlesztésére fektetnénk, ez élvez prioritást. A
Széchenyi Általános Iskola a 80-as évek elején épült, azóta nem hajtottak rajta végre padló cserét. Mivel kosárlabdázó gyermekeink létszáma a Dobd a Kosárba
programmal jelentősen növekszik, és a program edzéseinek bázisa ez az iskola, így elengedhetetlenül fontos a padló egészsége sportparkettára történő cseréje. A
sportparketta beruházás mellett szeretnénk 2db futópadot és egy nagy teljesítményű takarítógépet beszerezni. A futópadok segítik a sérülés utáni rehabilitációt, a
takarítógép segít a poros felületeket villámgyorsan megszüntetni, így segít a balesetek megelőzésében. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sikeres pályázat esetén az érintett iskolával és annak vezetésével egyeztetve, szeretnénk a tavalyi esztendőhöz hasonlóan a szünidőben, bajnoki holt szezonban
megoldani. Az iskola támogatását is bírjuk, hiszen nemcsak sport és egészségügyi előnyökkel bírhat az átalakítás, hanem mi is hozzájárulhatunk az általános iskola
hatékony fejlesztéséhez, ami tornaterem parkettázása esetében az egészséges körülmények mellett többlet bevételt is eredményez. 

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

Programunk igyekszik továbbra is maximálisan illeszkedni a szakszövetségi stratégiához, azok trendjeit, jogszabályait betartani. Természetesen mindezt a helyi
mikrokörnyezet indikátorainak megfelelően alakítjuk ki. A realitásainknak megfelelően, a földön szeretnénk továbbra is járni, így csak vállalható és teljesíthető célokat
igyekszünk magunk elé tűzni, mert tisztában vagyunk a TAO adta lehetőségekkel és az ebből fakadó kötelezettségekkel egyaránt. 

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

A következő években is szeretnénk a megkezdett munkánkat folytatni, melynek elsődleges célja továbbra is az hogy a kosárlabdázás által minél több iskolás korú
gyermek nyerjünk meg a rendszeres testmozgás végző táborának. Ezért továbbra is igyekszünk csatlakozni a Dobd a kosárba! program folytatásához, jelenleg közel
50 fő látogatja ezen foglalkozásainkat, s örömteli a lányok 20% körüli jelenléte. Az ovis labdás előkészítőnket az idei esztendőben is folytattuk, a megváltozott
jogszabályoknak köszönhetően megújult helyszínen vágtunk bele a legkisebbek egészség nevelésébe, s a következőkben ez már gördülékenyebben fog
megvalósulni. A társadalmi elismertségünk városi szinten érzékelhető a szülők jó szívvel hozzák hozzánk gyermekeiket. A tehetséges gyermekeink fejlődése
érdekében igyekszünk továbbra is jó kapcsolatokat ápolni a környező Akadémiákkal lsd: Dávid Kornél illetve Rátgéber Akadémiák, tehetségesebb gyermekeink részt
vettek ezen központok által szervezett edzéseken, tornákon és mérkőzéseken egyaránt. Az a célunk, hogy továbbra is megtartsuk és tovább növeljük Siófok Város
sportéletében betöltött szerepünket. Ez olyan feladat, ami hatalmas terhet ró ránk nap, mint nap, azonban, ha megfelelünk, akkor további megbecsülést és elismerést
hoz a számunkra.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 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)

Könyvelő Középfokú Megbízási 80 12 150 000 Ft 36 450 Ft 2 237 400 Ft

Adminisztrátor, ügyintéző Középfokú Megbízási 80 12 100 000 Ft 24 300 Ft 1 491 600 Ft

160 24 250 000 Ft 60 750 Ft 3 729 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Könyvelő Az egyesület teljes könyvelési feladatainak ellátása valamint az egyesület működésével kapcsolatos jelentések, bevallások, statisztikák teljes
körű elkészítésének és beadásának feladata.

Adminisztrátor,
ügyintéző

Az egyesület adminisztrációs és teljes körű ügyintézési feladatainak ellátása.Igazolások, nevezések és napi működési feladatok elvégzése.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

1 855 131 Ft 18 739 Ft 0 Ft 1 873 869 Ft 1 873 869 Ft 3 729 000 Ft 3 747 739 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszközök Futópad db 2 450 000 Ft 900 000 Ft

Egyéb Takarítógép db 1 1 500 000
Ft

1 500 000 Ft

2 400 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Futópad Sérüléseket követő rehabilitáció és kondícióban tartás elengedhetetlen és szükséges eszköze.

Takarítógép A tornaterem padlójának gyors felmosásához szükséges gép, amely a edzések és mérkőzések előtti gyors portalanításhoz szüksége, a
balesetveszély megelőzése érdekében.

2015/16 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)

1 674 924 Ft 16 918 Ft 0 Ft 1 691 843 Ft 725 076 Ft 2 400 000 Ft 2 416 918 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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)

TEB A Siófoki Széchenyi István Általános Iskola
Tornatermének parkettázása

2016-01-04 2016-06-30 2016-06-30 19 560 000 Ft

19 560 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

A Siófoki Széchenyi István
Általános Iskola Tornatermének
parkettázása

8600
Siófok
Kele
33

Siófok, 6191 Örömteli, hogy egyre több gyermek jelentkezik kosárlabdázni, így
szükséges a Széchenyi Iskola tornatermét is minél jobban
kihasználnunk. A terem talaja azonban még a 30 éves linóleum, így
elengedhetetlenül szükséges a tornaterem sportparkettázása, ami a
gyerekek ízületeit nem teszi tönkre!!

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

Nem

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

Igen

2015/16 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. 13 569 063 Ft 139 789 Ft 270 000 Ft 13 978 852 Ft 5 990 937
Ft

19 830 000 Ft 19 969 789 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 12 14 1 Országos

U12 6 6 0 Nincs

U14 11 7 1 Országos

U16 10 8 1 Országos

U18 8 2 0 Nincs

U20 1 0 0 Nincs

U23 2 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 50 37 3

be/SFP-04072/2015/MKOSZ

2015-11-18 19:47 8 / 20



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? 

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 200 000 Ft

Személyszállítási költségek 1 200 000 Ft

Nevezési költségek 300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 600 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 100 000 Ft

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

Összesen 13 100 000 Ft

2015/16 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)

11 753 885 Ft 121 150 Ft 240 000 Ft 12 115 035 Ft 1 346 115 Ft 13 340 000 Ft 13 461 150 Ft
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Általános Képzés

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 300 000 Ft

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

350 000 Ft

a pályahitelesítés díja 50 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 700 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

629 364 Ft 6 357 Ft 0 Ft 635 721 Ft 70 636 Ft 700 000 Ft 706 357 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 (ingatlan) 270 000 Ft 279 714 Ft 139 789 Ft 409 789 Ft

Utánpótlás-nevelés 240 000 Ft 242 343 Ft 121 150 Ft 361 150 Ft

Összesen 770 939 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A tárgyi eszköz beruházás végrehajtásához szüséges árajánlatok, engedélyek beszerzése, a beruházás végrehajtásának
ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés Az utánpótlás nevelés ráfordításainak felhasználásának ellenőrzése, fennakadások esetén azok elhárítása.
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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: SIÓFOK, 2015. 11. 18.
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Nyilatkozat 2

Alulírott RAPORT LÁSZLÓ (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából 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: SIÓFOK, 2015. 11. 18.
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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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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-26 19:05:26

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-26 19:05:57

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-26 19:06:26

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:35:47

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 09:18:12

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 09:19:11

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:37:07

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:38:20

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 21:50:33

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-26 19:06:58

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-26 19:07:16

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-26 19:07:35

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 09:27:57

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:58:07

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 18:28:22

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)

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: SIÓFOK, 2015. 11. 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 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 2 3 50%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 2 100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 600 1400 133%

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 3 3 0%

U18 fő 7 8 14%

U17 fő 5 6 20%

U16 fő 8 10 25%

U15 fő 7 8 14%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 1 855 131 Ft 18 739 Ft 0 Ft 1 873 869 Ft 1 873 869 Ft 3 729 000 Ft 3 747 739 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 15 243 988 Ft 156 707 Ft 270 000 Ft 15 670 695 Ft 6 716 012 Ft 22 230 000 Ft 22 386 707 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 674 924 Ft 16 918 Ft 0 Ft 1 691 843 Ft 725 076 Ft 2 400 000 Ft 2 416 918 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

13 569 063 Ft 139 789 Ft 270 000 Ft 13 978 852 Ft 5 990 937 Ft 19 830 000 Ft 19 969 789 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 753 885 Ft 121 150 Ft 240 000 Ft 12 115 035 Ft 1 346 115 Ft 13 340 000 Ft 13 461 150 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 629 364 Ft 6 357 Ft 0 Ft 635 721 Ft 70 636 Ft 700 000 Ft 706 357 Ft

Összesen 29 482 368 Ft 302 953 Ft 510 000 Ft 30 295 321 Ft 10 006 632 Ft 39 999 000 Ft 40 301 953 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (15 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasiraportl._1430067957.pdf Szerkesztés alatt, 627 Kb, 2015-04-26 19:05:57) fb6383f73ad66603d8a387ff8a1a3f2b43f56b173a0ed585c2147c64f990e8c3

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

aberuhazasfinanszirozasitervees_1430068055.doc Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2015-04-26 19:07:35)
896073ab569203165504ea726bc6206f8389b1ca7d879f893fd77d809d754a11

A beruházás finanszírozási terve és forrása

finanszirozasterveesforrasa.pd_1430337033.pdf Szerkesztés alatt, 295 Kb, 2015-04-29 21:50:33)
96a0f8569b6fcb7ba8883b86b676545a196070de0f49dcfb33b9dfb69be2d7a5

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

aberuhazasfinanszirozasitervees_1430068036.doc Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2015-04-26 19:07:16)
896073ab569203165504ea726bc6206f8389b1ca7d879f893fd77d809d754a11

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

aberuhazasfinanszirozasitervees_1430068018.doc Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2015-04-26 19:06:58)
896073ab569203165504ea726bc6206f8389b1ca7d879f893fd77d809d754a11

Nyilvántartó hatóság igazolása

kivonatsiofokikosarsuli.pd_1430067926.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-26 19:05:26)
5014d7fc7eb12b17503a4c1e6936f2c2d1cd4b21f3832431693667d6806fe87b

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

igszolgdijkosarsuli.pd_1430321747.pdf Szerkesztés alatt, 483 Kb, 2015-04-29 17:35:47)
9a85959edc0b2f3faf248a7f02a0ab16eb4fb8cef4a5e32b6da9f2cc6ad5d097

Köztartozásmentes adózó

kozt.mentessiofokikosarsuli.pd_1430067986.pdf Szerkesztés alatt, 578 Kb, 2015-04-26 19:06:26)
128347eed6fb6c059e6797d4633c9fe21105796d26cf4fd6413708c79541563f

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

kosarsuli_epitesihatosag_1430378351.pdf Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2015-04-30 09:19:11)
c87457146e5fcd68cf61895182bad8c21300e9da2969fc4e361fa89af1790d27

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

kosarsuli_epitesihatosag_1430324902.pdf Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2015-04-29 18:28:22)
c87457146e5fcd68cf61895182bad8c21300e9da2969fc4e361fa89af1790d27

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...

berletiszerzodes.pd_1430323087.pdf Szerkesztés alatt, 764 Kb, 2015-04-29 17:58:07)
dbcb642f746ebd96d9d738f7c5f0bcd53d38664c1aaa6119b821e17e9730cd46

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

tulajdonilap_1430378292.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-30 09:18:12) be5006398d11bc963adc19028709b0c48b45868417b4ec1f5c0c5a45f052531e

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

tulajdonosihozzajarulas_1430378877.pdf Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2015-04-30 09:27:57)
1831c926635a8936c16fa1e29f834d5efc2bc5168f3bfc590d4a9e3904ef3e53

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

arajanlat.pd_1430321827.pdf Szerkesztés alatt, 505 Kb, 2015-04-29 17:37:07) 39cfcc501f537cc8e5fbd3f2031665eeb5f66f692d11b3278865a9bd7547b0c9

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszakileiras.pd_1430321900.pdf Szerkesztés alatt, 786 Kb, 2015-04-29 17:38:20) 2b4574652b2c5ecb346de0fc1efdb6c2adf101885d3f7d289211d8e6399211f2
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