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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület kosárllabda szakosztálya

A kérelmező szervezet rövidített neve

Hernád SE

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

19178996-1-13

Bankszámlaszám

65500037-11007049-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2376

Város

Hernád

Közterület neve

Köztársaság

Közterület jellege

út

Házszám

47

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2376

Város

Hernád

Közterület neve

Köztársaság

Közterület jellege

út

Házszám

47

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 639 82 14

Fax

+36 29 374 117

Honlap

www.hernad.hu

E-mail cím

kispapj@gmail.com

E-mail cím

mikyl@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Miklósi László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 497 22 07

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kocziszkiné Kis Pap Julianna

E-mail cím

+36 70 639 82 14

kispapj@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Általános Iskola
Tornacsarnoka

Létesítmény tulajdonosa

Hernád Nagyközség
Önkormányzata

Létesítmény üzemeltetője

Hernád Nagyközség
Önkormányzata

Átlagos heti használat
(óra)
27

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2014
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1992-09-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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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
Hernád SE

2016-09-05 13:21

Székhely
2376
Hernád
Köztársaság út
47

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
az egyesület szakosztálya
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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

3,125437 MFt

7 762 724 MFt

0,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,31 MFt

0,3 MFt

0,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

10,837352 MFt

21 757 491 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0,03 MFt

0,03 MFt

0,03 MFt

Összesen

14,302789 MFt

29 520 215,3299999982 MFt

0,83 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,775694 MFt

1 512 000 MFt

1 008 000 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

17,37216 MFt

8 585 264 MFt

23 885 139 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,973445 MFt

2,66449 MFt

1 151 915 MFt

Összesen

22,121299 MFt

10 097 266,6644899994 MFt

26 045 054 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

3,5 MFt

4,1 MFt

2,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 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)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

2 720 721 Ft

54 414 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

4 083 346 Ft

76 218 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

480 987 Ft

9 620 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
Szakosztályunk a 2015/2016-os idényben egy-egy felnőtt, kadet, serdülő, gyermek, mini csapatokat versenyeztet és előkészítő, valamint óvodás csoportot működtet.
Az öt csapat a Pest Megyei Bajnokságban, a mini csapat az Országos Kenguru Bajnokságban szerepel. A szakosztály csapatai az általános iskola tornacsarnokában
edzenek és a mérkőzéseiket is itt tartják. Az edzőtáborozáskor a felújított szabadtéri kosárlabda pályát is használják. A felnőtt férfi csapatban az U23 és a kadet
korosztály játékosai szerepelnek. Folytatjuk az MKOSZ "dobd a kosárba" programot az 1-2. és a 3-4. osztályos gyerekekkel. Szeptemberben kezdtük el az óvodások
felkészítését is, a gyerekek nagy lelkesedéssel és örömmel járnak a foglalkozásokra.Augusztusban edzőtábort tartottunk, decemberben Mikulás Kupa tornát
rendeztünk a környék általános iskoláinak bevonásával. A szeptemberi "kosárlabda dzsembori" töretlen népszerűségnek örvend, amelyen a gyerekek ismerősei és
családtagjai is részt vesznek.A szakosztály csapataiban az általános- és középiskolások mellett a környező településekről és Dabasról átjáró játékosok is szerepelnek.
Az iskloa testnevelési tanterveiben a kosárlabda kiemelt szerepet kap. a TAO pályázatok segítségével látványos látványos a fejlődés és biztosított a működésünk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 1992-ben kapott tornatermet, s ez a fejlesztés kedvező módon befolyásolta a településen sportolni kívánók infrastrukturális
lehetőségeit. Addig csak a községi sporttelep állt rendelkezésre, ahol szabadtéri sportolási lehetőségek voltak adottak. A tornaterem elkészültével lett lehetőség arra,
hogy ismét fellendüljön a hetvenes évek elején-közepén oly színes és eredményes kosárlabdaélet. Az eltelt 24 esztendő alatt a település lélekszáma több mint 1/3ával nőtt, jelenleg 4217-en élnek itt. Az iskolában 395 gyerek tanul, többségük a mindennapos testnevelés kapcsán naponta használja a termet, de Hernád
mondhatja el magáról a környékbeli települések közül egyedül, hogy a terem délutáni-esti-hétvégi kihasználtsága is a teljesítőképesség határán mozog. (Több
sportág edzéseit - karate, tánc, tornák- a Művelődési Házban kell megtartani, mert a teremben már nincs időpont és hely, de működik a sporttelep és egy civil
szervezet is foglalkozik tánc- és torna alapú sportokkal. A felújítás a tornaterem világításának korszerűsítését célozza, hiszen a lámpák (főleg ősztől tavaszig)
reggeltől estig világítanak. Az utóbbi időben a javításukra, cseréjükre rengeteget kellett költeni, illetve fogyasztásuk sem felel meg a 21. század követelményeinek. A
projekt kapcsán 24 db LED-es, a csarnokvilágítás kritériumainak megfelelő lámpatest kerül beépítésre. Teljesítményük megegyezik a jelenlegi világításéval, ami azért
fontos, mert mérkőzéseinket, egyéb programjainkat a helyi televízió rögzíti, így szükséges a megfelelő fényerő. A LED-es világítás korszerű, energiatakarékos és
kisebb a szervízigénye, mert az ilyen világítótestek saját hűtéssel rendelkeznek, amely megóvja őket a károsodással járó túlmelegedéstől. A beruházás legideálisabb
időpontja az őszi iskolai szünet ideje lenne a 2016/17-es tanévben.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A kért támogatást a 2016/2017-es idényben folyamatosan szeretnénk felhasználni.

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 program legfőképpen a kosárlabda népszerűsítését, a rendszeres mozgást, a csapatjáték megszerettetését szolgálja. A kosárlabda alapjainak a megismertetése,
elsajátítása, az életkori sajátosságoknak megfelelő jártasságok, képességek kialakítása a cél. A Pest Megyei Bajnokságban a mini, gyerek, junior és felnőtt
csapatainkat indítjuk, az Országos Kenguru Bajnokságban a mini csapatot, a gyerek csapatot pedig az Országos Gyerek Kuba bajnokságokba nevezzük be.
Folytatjuk a "dobd a kosárba" programot az 1-2. és a 3-4. osztályos gyerekekkel. Ismét indul előkészítő és óvodás csoport. Hernád Nagyközség Önkormányzata
rendelkezik sportkoncepcióval, melyben a kosárlabda kiemelkedő helyen szerepel.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A program megvalósítása mindenkinek fontos községünkben, hiszen a gyerekek mellett egyre több felnőtt ismerkedik meg a játékkal. A családi játék délutánok mellett
a 2012-ben indult "kosárlabda dzsembori" megrendezésével, ami a nagy siker miatt már hagyománnyá vált, nagyon sok embert tudunk bevonni a játékba. A
kosárlabda egyre nagyobb népszerűségének az egyik bizonyítéka a mérkőzések emelkedő nézőszáma! A gyerekek rendszeres sportolása nem csak a szabadidő
hasznos eltöltését szolgálja, hanem egészségük megőrzésében is fontos szerepet játszik. Fejlődik közösségi szellemük, megtanulnak felelősséget vállalni magukért,
társaikért, tolerálni tudják mások hibáit. A sportfejlesztési program megvalósulása töretlen, zökkenő mentes. A tevékenység az önkormányzat és a lakosság
támogatását bírja. A tornaterem és a szabadtéri pálya használatát az önkormányzat továbbra is biztosítja.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

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)

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 - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEF

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

tornacsarnok világításának korszerűsítése

2016-10-24

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)
2016-10-31

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

2016-10-01

Tervezett beruházási
érték (Ft)

3 805 123 Ft
3 805 123 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

tornacsarnok világításának
korszerűsítése

Beruházás címe

2376
Hernád
Fő út
150

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
119/14

Indoklás

A több mint két évtizede épült tornacsarnok világítása elavult, nem
üzembiztos. Működtetése és gyakori javítása költséges.

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

2 639 100 Ft

27 207 Ft

54 414 Ft

2 720 721 Ft

1 166 023
Ft

3 859 537 Ft

3 886 744 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

U9

1

12

0

Nincs

U11

11

1

1

Országos

U12

18

2

1

Országos

U14

10

1

0

Nincs

U16

6

0

0

Nincs

U18

20

2

1

Megyei

U20

0

0

0

Nincs

U23

7

0

1

Megyei

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

73

18

4

2016-09-05 13:21

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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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 - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

250 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 000 000 Ft

Nevezési költségek

170 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

50 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

150 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 800 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

4 420 000 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)

3 966 295 Ft

40 833 Ft

76 218 Ft

4 083 346 Ft

453 705 Ft

4 496 218 Ft

4 537 051 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

2016-09-05 13:21
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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

2016-09-05 13:21
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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

500 000 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

20 000 Ft

Összesen

520 000 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)

466 557 Ft

4 810 Ft

9 620 Ft

480 987 Ft

53 443 Ft

529 620 Ft

534 430 Ft

2016-09-05 13:21
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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)

54 414 Ft

54 414 Ft

27 207 Ft

81 621 Ft

Utánpótlás-nevelés

76 218 Ft

81 768 Ft

40 833 Ft

117 051 Ft

Versenyeztetés

9 620 Ft

9 620 Ft

4 810 Ft

14 430 Ft

Összesen

213 103 Ft

213 103 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

részvétel az elszámolás elkészítésében

Utánpótlás-nevelés

részvétel az elszámolás elkészítésében

Versenyeztetés

részvétel az elszámolás elkészítésében

2016-09-05 13:21
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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: Hernád, 2016. 09. 05.

2016-09-05 13:21
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Nyilatkozat 2
Alulírott Miklósi 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: Hernád, 2016. 09. 05.
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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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Mellékletek
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: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-05 13:20:08
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:
2016-03-29 11:11:19
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-05 13:20:59
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 15:14:11
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 14:47:28
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 14:47:51
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 15:15:13
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 14:48:12
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 15:13:04
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:
2016-04-20 10:13:52
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 10:14:44
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 14:49:12
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 14:49:34
Feltöltés / Megtekintés

2016-09-05 13:21

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 14:49:50
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 14:50:04

Kelt: Hernád, 2016. 09. 05.
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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

2

100%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

143

143

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2016-09-05 13:21

20 / 22

be/SFPHPM01-07061/2016/MKOSZ
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

2 639 100 Ft

27 207 Ft

54 414 Ft

2 720 721 Ft

1 166 023 Ft

3 859 537 Ft

3 886 744 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

2 639 100 Ft

27 207 Ft

54 414 Ft

2 720 721 Ft

1 166 023 Ft

3 859 537 Ft

3 886 744 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 966 295 Ft

40 833 Ft

76 218 Ft

4 083 346 Ft

453 705 Ft

4 496 218 Ft

4 537 051 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

466 557 Ft

4 810 Ft

9 620 Ft

480 987 Ft

53 443 Ft

529 620 Ft

534 430 Ft

Összesen

7 071 952 Ft

72 851 Ft

140 252 Ft

7 285 054 Ft

1 673 171 Ft

8 885 375 Ft

8 958 226 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-09-05 13:21

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
35 000 Ft
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be/SFPHPM01-07061/2016/MKOSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (19 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)
alairasihse_1459242679.pdf (Szerkesztés alatt, 376 Kb, 2016-03-29 11:11:19) 776f9c8163ec83eae8fd83fd6e517d3e9234cb5e8d771499412b45afd0c89e3b
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
nyilatkozatok_hse_1461156604.pdf (Szerkesztés alatt, 315 Kb, 2016-04-20 14:50:04)
89e1c6c7129a5112a626ee7acb028f1a808dc6088d33f7b035ef9a0a54d401fe
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
nyilatkozatok_hse_1461156552.docx (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2016-04-20 14:49:12)
e20b2b7d77a84513bbc8d0db92ed7377e7204f74574537a284e09dea4fde0d47
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyilatkozatok_hse_1461156590.pdf (Szerkesztés alatt, 315 Kb, 2016-04-20 14:49:50)
89e1c6c7129a5112a626ee7acb028f1a808dc6088d33f7b035ef9a0a54d401fe
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
nyilatkozatok_hse_1461156574.pdf (Szerkesztés alatt, 315 Kb, 2016-04-20 14:49:34)
89e1c6c7129a5112a626ee7acb028f1a808dc6088d33f7b035ef9a0a54d401fe
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegbejegyzeshse2_1459242581.pdf (Szerkesztés alatt, 178 Kb, 2016-03-29 11:09:41)
c73e2ff44e00e16c48b1e5b59f67a7110fae39e1b5d9305b9369c81092bba4a4
ceghse1_1459242625.pdf (Szerkesztés alatt, 427 Kb, 2016-03-29 11:10:25) f0fcdae9184d06d3338186c003cd512ef3f8ef27beed58e3785f0eff72d19c25
cegkivonat_1_194_1473074397.jpg (Hiánypótlás melléklet, 509 Kb, 2016-09-05 13:19:57)
e3142e99e99e2333115e7f292f0869ac8428e3414b5ef3389b658592f080cdd0
cegkivonat_2_194_1473074408.jpg (Hiánypótlás melléklet, 259 Kb, 2016-09-05 13:20:08)
c36e1965b6ae73ed07dac3e9eb52606299864fffe2c6a283b97e471436f551e9
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
scan_1461158051.pdf (Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2016-04-20 15:14:11) 6e5501dbe9e6db90fa0b69e10b73aefd0728873394694660cb7dc54da629c15b
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adohse_1459242734.pdf (Szerkesztés alatt, 328 Kb, 2016-03-29 11:12:14) 29a116561ab67d28f5d65a27c747202c3d46f949468138f1902683afba8c0077
navigazolas_1_194_1473074459.jpg (Hiánypótlás melléklet, 395 Kb, 2016-09-05 13:20:59)
d74d963335835035664f97676d71d4b9bebb28c4b16d913de1c4f424c0331afe
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
ephat_igazolas_1461157984.pdf (Szerkesztés alatt, 363 Kb, 2016-04-20 15:13:04) 7c28124e8233e81d983b81fc53c9b40d7ce3c64674c39d1cecf8bca128d9d74e
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
ephat_igazolas_1461156492.pdf (Szerkesztés alatt, 363 Kb, 2016-04-20 14:48:12) 7c28124e8233e81d983b81fc53c9b40d7ce3c64674c39d1cecf8bca128d9d74e
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
sziv_haszn_hse_1461156471.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2016-04-20 14:47:51) 5992d5c41dfa859097914c9d5f6a679acaa33a01354dfe37b29e6740b76c694e
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tul_lap_iskola_1460465111_1461158113.pdf (Szerkesztés alatt, 537 Kb, 2016-04-20 15:15:13)
36035915ad399a43fb3e9c4352752ee8c19dc6cf2f13649a7c8826857ff933e4
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
jelzalog_hse_1461156448.pdf (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2016-04-20 14:47:28) ceb7c0e69114963e87491b2659e3f498f9a867de35dbe50557ab73c5c40e0fbe
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlat_1461140032.pdf (Szerkesztés alatt, 704 Kb, 2016-04-20 10:13:52) 7f10c651214983807755480edd09f945d8c3c026bfb23384743f191f9a745950
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileiras1_1461140084.pdf (Szerkesztés alatt, 651 Kb, 2016-04-20 10:14:44) 7c1f34855dd46073f842489a43b8a092fcf77daacac65fb78e69cb884956e91b
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