
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Őcsény Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve  Őcsény sk

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  1785

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei I. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19952912-1-17

Bankszámlaszám  71800312-10400418-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás 600000

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7143  Város  Őcsény

Közterület neve  Sport  Közterület jellege  utca

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  7143  Város  Őcsény

Közterület neve  Sport  Közterület jellege  utca

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 979 59 06  Fax  

Honlap  www.ocseny.hu  E-mail cím  figlerjozsef@citromail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Figler József

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  titkár

Mobiltelefonszám  +36 30 979 59 06  E-mail cím  figlerjozsef@citromail.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Samu Marianna +36 20 288 28 00 palyazatiro@ocseny.hu

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

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Futballpálya Nagy f.p. 7143
Őcsény
Sport
10

792/2 58x96 Egyéb 60 0 Ft 24
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 4,522 MFt 3,851 MFt 1 MFt

Állami támogatás 0,112 MFt 0,076 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,466 MFt 0,22 MFt 0,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 10,074 MFt 0 MFt 0,2 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0,075 MFt 0,98 MFt

Összesen 15,174 MFt 4,222 MFt 2,48 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,35 MFt 0,718 MFt 0,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,458 MFt 0,136 MFt 0,2 MFt

Anyagköltség 0,444 MFt 0,1 MFt 0,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2,12 MFt 0,623 MFt 0,6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 11 MFt 4,246 MFt 4,983 MFt

Összesen 14,372 MFt 5,823 MFt 6,783 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)

3 174 578 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 304 770 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 947 438 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az Őcsény Sportkör a 2017/2018-as bajnoki évben a férfi felnőtt csapatát a megyei I. osztályú bajnokságban kívánja indítani. Az U14, U16,U19 utánpótlás csapataink a megyei I. osztályú
bajnokságokban vesznek részt. A Bozsik Egyesület programban sportszervezetünk versenyezteti a 7-13 éves korosztályt. A felnőtt csapat a 2015/2016 szezonban a 12. helyen végzett a
bajnokságban, míg nagy büszkeségünkre az ifjúsági csapat 2014/2015 bajnoki évben az U21-es korosztályban első helyezést ért el. Felnőtt csapatunk a Megyei Futsal tornán is szerepelt,
2015. februárjában a Bátaszéken megrendezésre kerülő megyei selejtezőn továbbjutott és Zombán a nyolccsapatos megyei döntőn 7. helyezést ért el. A 2014/2015-ös bajnoki évben az U11-
es korosztályban egy csapattal részt vettünk a Megyei Igazgatóság által szervezett Megyei Futsal bajnokságban, melyre terveink szerint az elkövetkezendő időszakokban is nevezni fogunk. Az
U11-es Futsal bajnokságbab a Tolnán megrendezésre kerülő selejtezőn csapatunk harmadik helyezést ért el csoportban, így sajnos nem jutott a döntőbe. A sportszervezetünk sajnos nem
rendelkezik saját tulajdonú sportcélú ingatlannal, ezért a sportolóink felkészítésének és versenyeztetésének biztosítása érdekében a létesítményt költségmentesen Őcsény Község
Önkormányzata biztosítja. A csapatok részére lehetőségeinkhez mérten biztosítottuk a megfelelő mennyiségű és minőségű sportfelszerelést és sporteszközt az eredményes felkészülés, illetve
versenyzés érdekében. Az elért eredmények fenntartása, illetve azok továbbfejlesztése céljából szeretnénk tárgyi eszköz beruházás,felújítás jogcímen (nem ingatlan és ingatlan
vonatkozásában)illetve utánpótlás nevelés feladatok ellátására szükséges támogatást biztosítani a pályázat útján. Őcsény Község Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött az idei
évben a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 20x40 méteres műfüves futballpáya kialakítására vonatkozóan. A munkaterület átadása 2017. április 03-án megtörtént. A futballpálya kialakításának
teljes költsége bruttó 28.311.821,-Ft, melyből Őcsény Község Önkormányzata önerőként 8.493.546,- Ftot biztosított.Jelen pályázatunk benyújtásával, így a karbantartáshoz szükséges gép
beszerzésére is pályázni kívánunk. 

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

A sportpályán található önkormányzati ingatlan belső felújítása 2015. évben megvalósult. 2017/2018 bajnoki évben az ingatlan külső homlokzat felújítását tervezi egyesületünk. 1998-ban a
meglévő kis épülethez egy új épület szárny lett hozzá építve. Az elmúlt 18 évben a külső homlokzat a környezeti hatásoknak kitéve málik, omladozik. Felújítása mindenképpen indokolttá vált.
Az épület falazata nem túl vastag (30cm), így energiatakarékossági, és költség hatékonysági szempontból a külső hőszigetelés elengedhetetlen. Ezt 10cm vastagságú hungarocellel kívánjuk
megvalósítani. Az épület tetejének fedésére használt cserép elöregedett, töredezett, hiányos. A lécezése korhadt. Alatta a fóliázás hiányos. A hőszigetelésre használt üveggyapot az idők
folyamán tönkre ment, cseréje szükséges. Beton cserepekre cserélve a tetőzetet a fűtési időszakban az energiatakarékossághoz nagyban hozzájárul. Az épület külső felújításának befejezése
várhatóan 2018. június elejéig megtörténik. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A szövetségi sportági stratégiával összhangban mi is folyamatosan növelni kívánjuk a helyi labdarúgók számát. Az utánpótlás - nevelésben elért eredményeink minket igazolnak. Sportolóink
tanulmányi eredményeinek követése mellett szülői értekezletek tartásával figyelünk a sportkör diák tagjaira. Tervezzük, hogy minél több megyei illetve országos tornára eljussanak utánpótlás
csapataink, mert ott tudnak csak igazán megmérettetni és egy teljesen más szellemiséggel, mentalitással találkozhatnak, ami óriási élményt és motivációt jelentene számukra. 1. A sportolók
felkészítése és versenyeztetése. Határidő: folyamatos. 2. Sportolók részére a felkészülésre és versenyeztetésre a megfelelő minőségű portpálya biztosítása. Határidő: folyamatos. 3.
Versenyekre történő utazás. Határidő: folyamatos. 4. Személyi jellegű ráfordítások biztosítása. Határidő: Folyamatos. 5. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása. Határidő: Folyamatos. 6.
Kapcsolattartás a weblapon keresztül a nézőkkel és a sportszervezet tagjaival. Határidő: folyamatos. 7. Sportszervezet törvényes működésének biztosítása. Határidő: folyamatos. 

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

Őcsény Sportkör az MLSZ stratégiájának megfelelően az alábbi célok megvalósítását tervezi: 1. Őcsény és vonzáskörzetében biztosítani a labdarúgás népszerűségének visszaállítását így a
játékosok, mint a nézők, valamint a lakosság körében. 2. A sportszervezetünk tömegbázisának megteremtése, az utánpótlás korú játékosaink létszámának növelése. Szoros együttműködési
és munka kapcsolat kialakítása a helyi alapfokú oktatási intézményekkel. 3. Az utánpótlás nevelés területén az MLSZ Bozsik programjában való aktív részvétel. 4. A sportolók részére
biztosítani a felkészüléshez megfelelő létesítményt. 5. A csapatokkal foglalkozó edzők továbbképzésének biztosítása, a magasabb végzettség megszerzésének elősegítése. 6.
Asportszervezetben sportolók sportegészségügyi ellátásának biztosítása. 7. Biztosítani a sportszervezet átlátható működését, a település honlapján a kommunikáció biztosítása a szurkolók, és
a játékosok felé. 

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

Ideális esetben a sportolásnak kiemelt szerepet kellene játszani a fizikai és a mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. a sportolás pihenés,
örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely hatékony eszköze lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. A sport az egészség mellett a nevelés egyik legfontosabb
eszköze is, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel a fiatalságot. Tudományosan bizonyított tény, hogy az emberi szervezet megfelelő fejlődéséhez, működéséhez optimális
idejű és intenzitású mozgásra, testedzésre van szükség. Az emberré válás folyamatában komoly szerepe van a mozgásfejlődésnek, mert ez és a gondolkodás fejlődése tett minket emberré. A
mozgás a munkával való kapcsolatában jelentősen csökkent, hiszen átalakult a munka, amit végzünk. A genetikailag kódolt mozgásigényünket a sport, a fizikai aktivitás, a mozgásos rekreáció
segítségével elégíthetjük ki. Ha ugyanis az életvitelünk során mozgáslehetőségünk beszűkül vagy megszűnik, akkor egyre nehezebben tudjuk elkerülni a különféle mentális funkciózavarok és a
vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésbe hozható szervi, anatómiai elváltozással járó betegségek kialakulását. A mozgás rengeteg betegség ellenszere, melyet nem annyira a
rehabilitációban, mint inkább a prevenció során kell hasznosítani. A gondok az általános iskolás korosztálynál kezdődnek, ezért már alsó tagozatos korban meg kell szeretnie a rendszeres
mozgást a gyermeknek, illetve a képességek fejlesztése is ekkor a legideálisabb. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a kritikus serdülőkorban még rosszabb lesz a helyzet. A vonzó
környezet, minden igényt kiszolgáló, balesetmentesen használható sportinfrastruktúra biztosításával a lakosság sportolási kedvének erősödése, egészséges, mozgás gazdag életmód
fontosságának hangsúlyozása. A lakosság mozgáskultúrájának fejlődése. Aktív sportolók számának növekedése. A lakosság közérzetének javulása a rendszeres sportolás által a közösségi
sporttevékenységek, ezáltal a közösségi kapcsolatok, az összetartozás érzésének erősödése. A projekt eredményeképp egy elérhetőbb, szerethetőbb, a lakosság igényeit jobban kiszolgáló
sportélet biztosítása a településen, amely hozzájárul az utánpótlás-nevelés vonzerejánek növekedéséhez.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályakarbantartó gép fűnyírótraktor tartozék nélkül db 1 2 870 900 Ft 2 870 900 Ft

Informatikai beruházás nyomtató db 1 61 815 Ft 61 815 Ft

Pályakarbantartó gép kiegészítők, tartozékok db 1 1 570 650 Ft 1 570 650 Ft

4 503 365 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

fűnyírótraktor tartozék nélkül Jelenleg vállalkozó vágja a füvet Egyesületünk számára. Fűnyírási időben felhalmozott munkái miatt nem akkor tudta lenyírni a füvet, amikor
Egyesületünknek szüksége lett volna rá.Így megesett, hogy hosszú fűben kellet játszani. A rajta maradt széna a pályán zavaró tényező a játékban.

nyomtató Gazdaságosabbá válik az sportkör működése a korszerű technika folyamatos követésével. A szervezetek között akkor lehet eredményes az
együttműködés, ha az információs rendszer (nyilvántartások kezelése, gazdálkodás adminisztrációja, bér- és munkaügyi adminisztráció) jól működik.
Lehetőségük nyílik az adminisztratív feladatok gyors, időtakarékos és hatékony intézésére.

kiegészítők, tartozékok A hamarosan megépülő 20x40 méteres műfüves pálya karbantartásra kívánunk karbantartó gépet beszerezni jelen pályázat útján. A gép
menevezése az alábbi: GTS 100 Multifunkcionális műfüves pálya karbantartó gép. A megnevezés menüpontban a kiegészítők, tartozékok
megnevezés került kiválasztásra, mivel a felület nem hozza az ehhez szükséges kategóriát. A mellékletek egyebek pontjában továbbá csatolásra
kerül a gép használati utasítását, adatlapját,és árajánlatkéréseket követően a legkedvezőbb ajánlat adó árajánlata.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

3 142 832 Ft 31 746 Ft 0 Ft 3 174 578 Ft 1 360 533 Ft 4 503 365 Ft 4 535 111 Ft

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

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása 2018-03-01 2018-05-31 2018-06-15 8 543 766 Ft

Tervezési
díj

építészeti tervezés 2017-05-01 2017-07-01 2017-07-01 400 000 Ft

8 943 766 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző felújítása Az épület külső vakolata rossz állapotban van. téglafalazat vékony B30-as téglából készült. Az időjárási viszontagságok az épületet nagyon
megviselik. Energia hatékonyság növelése céljából homlokzat szigetelést tervezünk üvegháló erősítéssel, mechanikai rögzítéssel. A tetőn lévő cserép
elöregedett, töredezett. Mindenképpen cserére szorul. Mechanikai tartószerkezet is javításra vár. Ez indokolja a teljes tető héjazat cseréjét.

építészeti tervezés Építési engedélyezési eljáráshoz kötött munkálatok nem készülnek, ennek megfelelően az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 2., 5. és 23.pontja értelmében a
tárgyi munkálatok nem minősülnek építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkának.Előkészítés: Epítéshatósági,építésfelügyeleti
egyeztetések. Helyszíni szemlék. Meglévő épületállomány felmérése, felmérési tervdokumentáció készítése. Hatósági bizonyítvány megkérése.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása Öltöző 7143
Őcsény
Sport
10

792/2 m2 200 Egyéb

Tervezési díj építészeti tervezés Öltöző 7143
Őcsény
Sport
10

792/2 Nem
releváns

Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

öltöző felújítása Tetőfedés 146,3 m2 Szigetelés 236,37 m2 Fém- és könnyű épület szerkezet 29,33 m2

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

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

Nem

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

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

Előf. 6 241 722 Ft 63 048 Ft 0 Ft 6 304 770 Ft 2 702 044 Ft 8 943 766 Ft 9 006 814 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 őcsény sk U9 9 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 őcsény sk U7 12 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 ŐCSÉNY SK U19 19 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 ŐCSÉNY SK U16 22 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U14 ŐCSÉNY SK U14 29 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U13 őcsény sk U13 15 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 őcsény sk U11 16 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U13 ŐCSÉNY SK U13 15 Futsal UP torna Futsal UP torna Aktív

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Férfi

őcsény sk U9 (N) U9 9 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

őcsény sk U7 (N) U7 12 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

ŐCSÉNY SK U19 (N) U19 19 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

ŐCSÉNY SK U16 (N) U16 22 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

ŐCSÉNY SK U14 (N) U14 29 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

őcsény sk U13 (N) U13 15 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

őcsény sk U11 (N) U11 16 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 8 000 000 Ft

Férfi futsal

ŐCSÉNY SK U13 (N) U13 15 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 500 000 Ft

 Férfi 8 000 000 Ft

 Férfi futsal 500 000 Ft

Elvi támogatás 8 500 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 38 12 000 Ft 456 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 36 2 000 Ft 72 000 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 2 2 100 Ft 4 200 Ft

Sporteszköz szögletzászló szett 1 17 000 Ft 17 000 Ft

Sporteszköz bója szett 2 670 Ft 1 340 Ft

Sporteszköz leszúrható karó db 10 1 900 Ft 19 000 Ft

Sporteszköz gát szett 3 1 100 Ft 3 300 Ft

Sporteszköz kapu 2x1 méter db 2 17 000 Ft 34 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 2 22 000 Ft 44 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter db 2 10 500 Ft 21 000 Ft

Sportfelszerelés 18 db mez 1 db kapus mez, nadrággal-sportszárral szett 1 285 000 Ft 285 000 Ft

Sporteszköz 5-ös edzőlabda db 40 7 000 Ft 280 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 6 8 000 Ft 48 000 Ft

Sporteszköz 4-es edzőlabda db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 40 3 800 Ft 152 000 Ft

Sporteszköz sorfal db 5 16 500 Ft 82 500 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 4 5 500 Ft 22 000 Ft

Sporteszköz tányér bója szett 3 670 Ft 2 010 Ft

Sporteszköz Starlet 12 lyukas bója szett 2 670 Ft 1 340 Ft

Sporteszköz Starlet rúd db 10 1 000 Ft 10 000 Ft

Sporteszköz labdafogó háló 23,8mx5,5m db 1 99 900 Ft 99 900 Ft

Sporteszköz hálófeszítő zsinor méter 48 50 Ft 2 400 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 40 7 500 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 40 12 000 Ft 480 000 Ft

Sporteszköz edzői mappa db 8 4 800 Ft 38 400 Ft

Sporteszköz igazolás tartó mappa db 8 1 800 Ft 14 400 Ft

Sporteszköz technikai labda db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés jelzőtrikó db 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés télikabát db 3 20 000 Ft 60 000 Ft

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

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

Gyógyszer egészségügyi láda feltöltve csom 1 25 000 Ft 25 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző TANC1410-00827 EKHO 48 10 54 000 Ft 10 800 Ft 648 000 Ft

Edző beszerzés folyamatban EKHO 48 10 54 000 Ft 10 800 Ft 648 000 Ft

Egyéb pályagondnok EKHO 60 10 54 000 Ft 10 800 Ft 648 000 Ft

Egyéb technikai vezető EKHO 160 10 150 000 Ft 30 000 Ft 1 800 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

pályagondnok Elvégzi a sportpályák játékra illetve edzésre való alkalmassá tételét, folyamatos karbantartását: füves pálya locsolása, pálya felvonalazása, labdafogó
hálók karbantartása, javítása, szükség esetén pálya talajának kiegyenlítése, füves pálya körüli partoldal takarítása, gyomlálása, cserjék nyírása,
metszése, fűnyírás a létesítmény területén. Szurkolói kispadok karbantartása, javítása. Sporteszközök karbantartása. Elvégzi a sportlétesítmény
takarítási feladatait illetve az épület karbantartását, felmerülő hibák elhárítását. Gondoskodik a vízelvezető létesítmények, árkok folyamatos
karbantartásáról, tisztán tartásáról. Ügyeletet biztosít az edzéseken, a rendezvényeken és a sporteseményeken, gondoskodik a zárásról.

technikai vezető A Szakosztály szakmai és technikai feladatainak szervezője, irányítója. Tisztségviselő, külső szerveknél a Szakosztályt szakmai és technikai
kérdésekben önállóan képviseli. Távollétében a szakosztályvezető helyettesíti. Ellenőrzi és nyilvántartja a tagdíjbevétel alakulását, elmaradás esetén
intézkedéseket tesz. A Szakosztályban folyó sportszakmai munka irányítója, felelőse. Felelős az éves szakmai terv elkészítéséért, melyet
közreműködésével a vezetőedzőnek kell csapatokra lebontva megterveznie. Folyamatosan figyelemmel kíséri, felügyeli annak végrehajtását, és az év
végén beszámol a teljesítéséről. A vezetőedzővel, edzőkkel együttműködve megtervezi, elkészíti az adott időszaknak megfelelő edzés- és
pályabeosztást, gondoskodik kihirdetéséről, végrehajtásáról.

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1410-00827 MLSZ Grassroots C U16 12 43

beszerzés folyamatban MLSZ Grassroots C U19 12 50

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 779 790 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25 000 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 744 000 Ft

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

Összesen 6 548 790 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

5 887 964 Ft 59 474 Ft 0 Ft 5 947 438 Ft 660 826 Ft 6 548 790 Ft 6 608 264 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

Közvetlen támogatás 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

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

Közvetlen támogatás 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 

Közreműködői költségek

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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Őcsény, 2017. 07. 27.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Figler József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

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

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az 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. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Őcsény, 2017. 07. 27.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Figler József (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Őcsény Sportkör (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Őcsény Sportkör (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: 600000

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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

Kelt: Őcsény, 2017. 07. 27.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

Kelt: Őcsény, 2017. 07. 27.
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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

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0 2 3 50%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő utánpótlás edzők 2 3 50%

Edzőtáborok száma db tavaszi edzőtábor 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db öltöző külső felújítás 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 öltöző belső felújítása
150m2

1 1 0%

Egyéb indikátorok:

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 19 23 21%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 22 30 36%

U15 fő 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 9 384 554 Ft 94 794 Ft 0 Ft 9 479 348 Ft 4 062 577 Ft 13 447 131 Ft 13 541 925 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 142 832 Ft 31 746 Ft 0 Ft 3 174 578 Ft 1 360 533 Ft 4 503 365 Ft 4 535 111 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 241 722 Ft 63 048 Ft 0 Ft 6 304 770 Ft 2 702 044 Ft 8 943 766 Ft 9 006 814 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 887 964 Ft 59 474 Ft 0 Ft 5 947 438 Ft 660 826 Ft 6 548 790 Ft 6 608 264 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 15 272 518 Ft 154 268 Ft 0 Ft 15 426 786 Ft 4 723 403 Ft 19 995 921 Ft 20 150 189 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (43 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_1493545641.pdf (Szerkesztés alatt, 457 Kb, 2017-04-30 11:47:21) e8c29dbd5d5fdc7104f31a5b7bfdc3d34b88d2f9d1ceba87a0f8a8e1337d4919

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

aberuhazasfinanszirozasitervees_1493733006.pdf (Szerkesztés alatt, 218 Kb, 2017-05-02 15:50:06) a74a83516a194468e673f3b8c1c37e7da535b8c0c81dd38574a38d8c5f1443fa

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositasravonatkozonyilatkozat_1493732965.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2017-05-02 15:49:25) c6e75d579514755f7681ba489f96319c1f89878ed6eae1d27baaafe990d54037

Egyéb dokumentumok

itvalbatechkft.nyomtatoarajanla_1493733624.pdf (Szerkesztés alatt, 665 Kb, 2017-05-02 16:00:24) 76328e1823b943a9c9683a5f8444def2fd252374ee00dd4bf8bfc3baaa48aedf

karbantartogepgts100arajanlat_1493705727.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 08:15:27) b19e2ba2c36213e14dff6c5e20d781e8d9771da855376f878c8a4dcad27eaa1a

kitezrt.funyirogepajanlatx590r_1493733793.pdf (Szerkesztés alatt, 246 Kb, 2017-05-02 16:03:13) 694e20a280246ecc7d39b2379ef1df95fefa42c7abe93d8dfe401c630f9dc8e4

gts100adatlapmufuveskarbantarto_1493545075.pdf (Szerkesztés alatt, 384 Kb, 2017-04-30 11:37:55) 427bed75ed0204e4a73f2321552e6037c93f5490114d7c9c10cd44cbaa568977

gts100hasznalatiutasitas_1493545096.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 11:38:16) 84dc21ebe36d49e20ff6625026af46818ba4b4b5d2582b74a30cf5f363d78286

sallerdfa-hungaraibt.kiserolevel_1493734378.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2017-05-02 16:12:58) 127ec1d2cd9a8c327f24b0f3e0b6f756bfdfff7cebfcbaed97c7414d548b8601

sallerdfa-hungariabt.sporteszkoz_1493734387.pdf (Szerkesztés alatt, 636 Kb, 2017-05-02 16:13:07) 436fb58166d3aa4af8307b62e55eeddfc0c2ce9b4ec0d35a0781145f8e6ab6ab

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1501162570.pdf (Hiánypótlás melléklet, 377 Kb, 2017-07-27 15:36:10) 6b22eaf3deee6e1e3e0f8a2600bcd6eb6e9d5f96420bace2c52de5a460f287ba

emminyilatkozat_1493738431.pdf (Szerkesztés alatt, 405 Kb, 2017-05-02 17:20:31) 2d14a34ba1a4cce79d071cb761f24a0676ae70e302c2bc9f389fc9855484eb72

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

nyilvantartohatosagigazolasa_1493725588.pdf (Szerkesztés alatt, 584 Kb, 2017-05-02 13:46:28) 2307f3561ee2ff86421ba96d9f922be0004608006819d5b7912529550a255c7f

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

ig.szolg.dijbefizeteszigazolobiz_1493725637.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2017-05-02 13:47:17) bdc1663e1bb9b5fc74d4b3aa02f62abc245cb159acec640fd4dc8670bf76c1d9

ig.szolg.dijbefizeteszigazolobiz_1493725646.pdf (Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2017-05-02 13:47:26) 67d12e6777da666b7eca03750776a74e7b0e5b538a1c56342cbfd518cbd2a344

ig.szolg.dijbefizeteszigazolobiz_1501071593.pdf (Hiánypótlás melléklet, 91 Kb, 2017-07-26 14:19:53) bdc1663e1bb9b5fc74d4b3aa02f62abc245cb159acec640fd4dc8670bf76c1d9

ig.szolg.dijbefizeteszigazolobiz_1501071606.pdf (Hiánypótlás melléklet, 157 Kb, 2017-07-26 14:20:06) 67d12e6777da666b7eca03750776a74e7b0e5b538a1c56342cbfd518cbd2a344

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

koztartozasmentesigazolas_1493732894.pdf (Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2017-05-02 15:48:14) 0029519a706a964685e355f56cc664de3e9cf61c6bf9b9fe4487bb99bc6e50e5

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemengedelykotelestevekenyseg_1493732933.pdf (Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2017-05-02 15:48:53) 83fae57186f7c9b3937bcd5597aa9edbdbc6a971155834c948481a4f5a317c8e

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

epulettulajdonosnyilatkozata_1493729475.pdf (Szerkesztés alatt, 434 Kb, 2017-05-02 14:51:15) b516ff046775a3d7ef2a604af28fca3aedf40d9e18679a3d33e4e11df2769894

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

egyuttmukodesimegallapodas_1493727850.pdf (Szerkesztés alatt, 366 Kb, 2017-05-02 14:24:10) e2e24cddd3c32bb2b6e1ae585f8fb4f1eba189e94390c91a6178f6f7048c4416

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

takarnettulajdonilap_1493729301.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2017-05-02 14:48:21) 552c785ebf4cd9896c43c1b165fb1f26903f7705f8b6d881ad3fd8e3132c34b1

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

koltsegvetesfoosszesitoepmix98bt_1493727937.pdf (Szerkesztés alatt, 188 Kb, 2017-05-02 14:25:37) 1b1f12d08f1194e1b00247814cbaaabfa63af3378a96249dd9e5a6625a7fc473

sportkoltozokulsofelujitasakolts_1493728011.xls (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2017-05-02 14:26:51) 78471ec194d2e65f61fd19b641891ec7a8c3d52c0092835a7ac6d889dc6dc8e9

erdemi_donteshatosagibizonyitvany_1500886051.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-07-24 10:47:31) ec3695efe4454992d09017aaf4278ea2b9345d7d7fdaa08431044017b07125af

fe-1-1-a_1500886075.pdf (Hiánypótlás melléklet, 585 Kb, 2017-07-24 10:47:55) cc8aa682981e732738f8c96889985ad3b93edd3d8f31e09403c8b2eea1e4ac57

fe-1-2-a_1500886101.pdf (Hiánypótlás melléklet, 615 Kb, 2017-07-24 10:48:21) 2fcc2e9d5637a38c23ea1554591dcdca9eae66e6558c098f5c07a0dedd05a586

pe-0-0-a_1500886112.pdf (Hiánypótlás melléklet, 681 Kb, 2017-07-24 10:48:32) 48948681174b8eac92f6443e1dd5121b004e3bc703f589fdd69fbdc46f23cbbb

pe-0-1-a_1500886126.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-07-24 10:48:46) 4f0a0f4b07f4f47484de78b02667563982bcdc6c2096d3179d91fa0f1c5a9829

pe-1-1-a_1500886141.pdf (Hiánypótlás melléklet, 185 Kb, 2017-07-24 10:49:01) a4eb374610213e40ed988f4044b389e0cb05fff81679c2bbfb9f6ea8ac503170

pe-1-2-a_1500886153.pdf (Hiánypótlás melléklet, 156 Kb, 2017-07-24 10:49:13) c58894fc7d07985cab6118dfdd3ded0427bdeed12003826c7b97fd3e1eae9c6a

pe-2-1-a_1500886161.pdf (Hiánypótlás melléklet, 129 Kb, 2017-07-24 10:49:21) 55f3d7b5f036434112ed9b548f67c3f2772dd16d9961e936429812a95e83d98a

pe-2-2-a_1500886170.pdf (Hiánypótlás melléklet, 640 Kb, 2017-07-24 10:49:30) 975086cd1da0b2877be1d5ec1917d2e08a6b5ce7fb1aeba799f5ac506a1ac171

pe-3-1-a_1500886177.pdf (Hiánypótlás melléklet, 563 Kb, 2017-07-24 10:49:37) 9d286d5f75f95fa91051082758b1cf3601f1f2320ce6bde7df7c4bef0256dbec

pe-4-1-a_1500886185.pdf (Hiánypótlás melléklet, 587 Kb, 2017-07-24 10:49:45) 170a8fc09533802b714a9c345b729943301fd6347e53fcbbc40155ebd896010c

tervlapok_1500886200.pdf (Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, 2017-07-24 10:50:00) 07cee5034f256210da75b8645b4d57ea2a640d78a7c37f4fb582b24062b1bbbb

alairolaptervezoinyilatkozat-a_1500886573.pdf (Hiánypótlás melléklet, 159 Kb, 2017-07-24 10:56:13) 1c50ff911b485c24db809274e5b5f6e9141b9e4f69b92a2eff6ad10f2e202d9d

cimlap-a_1500886584.pdf (Hiánypótlás melléklet, 446 Kb, 2017-07-24 10:56:24) 934ea3fd2c170db85278aef907eb4ed59d7ca0e3acdbcec2a2e82a9c64d99ba8

epiteszmuszakileiras-a_1500886594.pdf (Hiánypótlás melléklet, 702 Kb, 2017-07-24 10:56:34) bf6662bd12f1b2c0c10c49fb94bd8e362e4cfe393e62f732955a423f48be093d
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tartalomjegyzek-a_1500886602.pdf (Hiánypótlás melléklet, 121 Kb, 2017-07-24 10:56:42) 311ef3de93935ad2a6bc6aa54fc0cfce0be1ad97f10c169af55877bce3279f23

tervezesiprogramalairteredeti_1500886611.pdf (Hiánypótlás melléklet, 827 Kb, 2017-07-24 10:56:51) 7b6dc07b6722976c879d452a317ef2b3c78c7de14abca68975603ca8c8ef3b0e

ocsolthoml1_1500887010.xls (Hiánypótlás melléklet, 90 Kb, 2017-07-24 11:03:30) 405664c2097ef1362a14bf28258d79a959ca7b8b9be54c99ed316a1f1acdbde3

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszakileiras_1493728027.pdf (Szerkesztés alatt, 296 Kb, 2017-05-02 14:27:07) 7647be60ab641e59c3f2ff4e50ffddf2aebe26a24850dc8203ca85383fa76057
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