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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kecskeméti Labdarúgó Club Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

Kecskeméti Labdarúgó Club Kft.

Gazdálkodási formakód

113

Tagsági azonosítószám

4507

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Nincs

Adószám

25476097-2-03

Bankszámlaszám

10300002-10655265-49020012

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6000

Város

Kecskemét

Közterület neve

Csabay Géza

Közterület jellege

körút

Házszám

1/A.

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

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

6000

Város

Kecskemét

Közterület neve

Csabay Géza

Közterület jellege

körút

Házszám

1/A.

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

Telefon

+36 76 415 812

Fax

+36 76 415 812

Honlap

http://www.kecskemetilc.hu/E-mail cím

zoltan.telek@kecskemetilc.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Telek Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 612 36 07

E-mail cím

zoltan.telek@kecskemetilc.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Telek Zoltán

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 30 612 36 07

zoltan.telek@kecskemetilc.hu

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
Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola
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Székhely
6000
Kecskemét
Csabay Géza
1/A

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
utánpótlás nevelés és versenyeztetés
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

25 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

98,8 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

20 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

145,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

35 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

15 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

25 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

60 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

145 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

15 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)

34 653 933 Ft

693 079 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

Általános képzés

719 289 Ft

14 386 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Kecskemét futballja rövid élvonalbeli szereplése alatt rangot vívott ki magának a magyar labdarúgásban, hiszen a csapat mindig izgalmas, látványos mérkőzéseket
játszott. A kecskeméti labdarúgás a korábbi szép eredményeket és sportsikereket követően 2015. nyarán nagy törést élt át, a KTE licencproblémák miatt nem
indulhatott az NB-I-ben, és alacsonyabb osztályban sem indított csapatot. A labdarúgás mindezek ellenére továbbra is a legnagyobb tömegeket megmozgató
sportág, ezért mielőbb el kell érni a kecskeméti futball új alapokon történő felemelkedését. A KLC KTE SI az ország egyik legnagyobb utánpótlás-neveléssel
foglalkozó egyesülete, igazolt játékosainak száma közel 500 fő, ami megfelelő alapot biztosít a fejlődésre. A várost jelenleg a Kecskeméti LC KTE Sportiskola által
alakított Kecskeméti LC Kft. megyei első osztályú csapata képviseli. 2015. szeptember 17-én az MTK Budapest csapatával együttműködési megállapodás került
aláírásra, mely két szempontból is fontos: egyrészt így biztosítható az első osztályban játszó kecskeméti utánpótlás játékosok számára az NB-I-es jövőkép, másrészt
segítséget nyújthat ahhoz, hogy Kecskemét felnőtt labdarúgása belátható időn belül visszakapaszkodjon lehetőség szerint a legjobbak közé. Annak megvalósítására,
hogy a kecskeméti csapat minél előbb ismét a térség meghatározó futball csapata legyen, komoly összefogásra van szükség. Az önkormányzat hathatós erkölcsi és
anyagi támogatása kiegészülve a helyi, megyei és térségi erők minél szélesebb körű összefogásával lehet a záloga, hogy a csapat megerősödjön, és mielőbb
feljusson legalább az országos második vonalba. Ennek érdekében első körben letették egy erős támogatói kör alapjait, valamint az önkormányzat a jövőben is
térítésmentesen biztosítja a felnőtt csapat számára is a Széktói Stadion használatát. Az önkormányzat hosszú távra tervezett erkölcsi és anyagi kötelezettségvállalása
növelni fogja a bizalmat a helyi, megyei és térségi vállalkozások körében egyaránt. Az önkormányzat labdarúgással kapcsolatos törekvéseit több olyan cég támogatja
akik a hosszú évek ót segítik a labdarúgást, folytatva ezzel a már közel tíz éves szerepvállalást a labdarúgás támogatásában (Phoenix Mecano Kecskemét Kft.,
VerBau Kft.,Akker Plus Kft.). A folyamatos egyeztetések eredményeként pedig várhatóan egyre több vállalkozás áll majd a klub mögé. A hosszú távú sikeres
élvonalbeli szereplés pedig a város határain túlnyúló megyei, térségi összefogás eredményeként valósulhat meg.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az ingatlan-beruházás témakörében a korábban megkezdett és mára jóváhagyott Nemzeti Stadionfejlesztési Programhoz kapcsolódva 5200 db lelátói szék cseréjét
tervezzük. A beruházás nem építési engedély köteles, korábbi támogatóink biztosítják a TAO forrásokat, továbbá a kiegészítő sportfejlesztési támogatásokat, és e
mellett szponzori bevételek is rendelkezésünkre állnak. A létesítmény tulajdonosa, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a lelátói székek cseréjéhez
hozzájárul. A beruházást a Nemzeti Stadionfejlesztési Program haladásától függően, várhatóan 2017. 06. 30-ig megvalósítjuk. A beszerzés során figyelembe vesszük
a különböző szektorokban várható igénybevételt és ez alapján az alábbi összetételben tervezzük a lelátói székek vásárlását: Hazai és semleges szektorokba 3 800
db Vendégszektorba 1 000 db VIP szektorba 400 db

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Projekt megvalósításának időtartama: 2016. 07. 01 - 2017. 06. 30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó
összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz
beszerzés és beruházás 2016.07.01-2017.06.30. Edzőtábor 2016.07.01-2016.09.01. Toborzás, igazolás, nevezés 2016.07.01-2016.09.01. Bajnokságban való
részvétel 2016.08.01-2017.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2016.08.01-2017.06.30. Edzőmérkőzések szervezése,
részvétel 2016.08.01-2017.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2016.07.01-2017.06.30. Kapcsolattartás a szurkolókkal,
szponzorokkal, önkormányzattal. 2016.07.01-2017.06.30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Tárgyi eszköz beruházásaink és Utánpótlás fejlesztésünk az MLSZ követelményeivel összhangban került meghatározásra az egyesület sportfejlesztési programja.
legfőbb célkitűzései az MLSZ által megfogalmazott stratégiával összhangban az eredményes utánpótlás bázisra támaszkodva a sportolói létszám növelése
szakképzett edzői gárda biztosítása a minőségi képzés megvalósítása érdekében minél több sportolót adni a korosztályos válogatottak kereteibe - a labdarúgás,
mint alapsportág fejlesztése az általános iskolában jó minőségű sportszerek és sportfelszerelések beszerzésével az eredményes szakmai munka elősegítése a
játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény eléréséhez szükséges vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök biztosítása
az edzéseken és a versenyeken való részvétel alapvető követelményeinek megteremtése, utazás feltételeinek biztosítása versenylehetőség biztosítását, az ennek
megvalósításához alapvetően szükséges a minőségi szakmai munkát elősegítő sporteszközök, sportfelszerelések biztosítása az egységes megjelenés biztosítása
a felnőtt csapat folyamatos előre lépése, legkésőbb 2019. június 30-ig a nemzeti bajnokság II. osztályába való feljutás A Kft. céljait szoros együttműködésben valósítja
meg a Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskolával.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Amennyiben sikerül megvalósítani a magasabb osztályban szereplés célját, mindenképpen szükséges - lehetőség szerint a Bács-Kiskun Megyei illetőségű - megyei I
osztályban, és vagy NB III-ban szereplő csapatokkal való együttműködés. Az együttműködés célja, hogy minél szélesebb körből tudjunk visszahozni Kecskemétre
korábbi játékosokat, illetve az akadémiáról kikerülő tehetséges játékosok közül minél többen tudjanak felnőtt csapatokban tovább fejlődni. Fontos számunkra, hogy
menedzselni tudjuk pályafutásukat, és amennyiben megszerzik a felnőtt bajnokságban elengedhetetlen rutint, tapasztalatot, mielőbb visszakerülhessenek a
kecskeméti csapatba. A működés zavartalanságának biztosítása. Nyugodt szakmai munka csak úgy képzelhető el, hogy a megfelelő források biztosítva vannak. A
vezetés feladata ezen körülmények megteremtése. A jelenlegi szponzori kör megtartása mellett új támogatók bevonása, még stabilabbá tenni az anyagi hátteret. Még
szorosabb viszonyt kialakítani egy több évre szóló együttműködés keretében az önkormányzattal és a szponzorokkal. Fontos feladat a TAO támogatások elnyerése,
ami egyfelől a működési költségek fedezete, másrészről a tervezett fejlesztések finanszírozásához elengedhetetlen. Kecskemét sportjának további fejlődése
szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a felnőtt csapat elé kitűzött célt – legkésőbb 2019. június 30-ig vissza kell jutni a csapatnak az NB-II-be – a lehető
legrövidebb időn belül meg kell valósítani. A városban komoly igény van az önkormányzat, a szponzorok és a szurkolók részéről is a magasabb osztályú
labdarúgásra.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Edző

Edző

UEFA A

másodezdő

Edző

szertáros

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

UEFA B

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

gyúró

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

technikai vezető

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ügyvezető

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ügyintéző

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

kapusedző

Edző

UEFA A

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

erőnléti edző

Edző

Erőnléti
edző

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

terapeuta

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

pr reklám

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ügyintéző

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1920

144

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!
Pozíció megnevezése

Oklevél azonosítója

Edző

302

másodezdő

2931

kapusedző

454

erőnléti edző

KPTERO1401-000005

Beszerzés folyamatban

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció megnevezése

Indoklás

Edző

A felnőtt csapat edzője.

másodezdő

Az edző szakmai munkáját segíti.

szertáros

A csapat sportszereinek megfelelő tárolásáért és karbantartásáért felelős személy.

gyúró

A csapat mérkőzés előtti és edzések utáni lelazítását, átmozgatását végző szakember.

technikai vezető

Az egyesülettel kapcsolatos hivatalos ügyeket intézi. Tartja a kapcsolatot az MLSZ-el. A klub életet szervezi és koordinálja.
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2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció megnevezése

Indoklás

ügyvezető

Az egyesület vezetésében segíti az akadémia igazgatót. Kontrolálja a különböző pénzügyi döntéseket.

ügyintéző

A technikai vezető munkáját segíti.

kapusedző

A kapusok edzését végző személy.

erőnléti edző

A játékosok megfelelő erőnlétéért felelős személy.

terapeuta

A játékosok mentális állapotáért felelős személy.

pr reklám

A reklámért és egyéb PR tevékenységekért felelős személy.

ügyintéző

A technikai vezető munkáját segíti.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Egyéb

szárítógép

db

2

1 500 000
Ft

3 000 000 Ft

Egyéb

mosógép

db

2

1 500 000
Ft

3 000 000 Ft

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz új

db

1

30 000 000
Ft

30 000 000 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop

db

2

250 000 Ft

500 000 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató

db

1

120 000 Ft

120 000 Ft

Informatikai
beruházás

honlap fejlesztés

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

30

25 000 Ft

750 000 Ft

Sportfelszerelés

esőkabát

db

30

18 000 Ft

540 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

60

5 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

db

30

35 000 Ft

1 050 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

30

8 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

mez

db

30

12 000 Ft

360 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

30

8 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

db

60

4 500 Ft

270 000 Ft

Sportfelszerelés

papucs

db

30

6 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

30

6 500 Ft

195 000 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

db

60

5 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

kapus felszerelés

db

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

db

4

12 000 Ft

48 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

30

8 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

10

25 000 Ft

250 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

30

3 000 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz

gát

db

10

6 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

db

20

3 500 Ft

70 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

db

10

8 500 Ft

85 000 Ft

Sporteszköz

sorfal

db

3

250 000 Ft

750 000 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

30

12 000 Ft

360 000 Ft

Sporteszköz

ugráló kötél

db

30

6 500 Ft

195 000 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

2

45 000 Ft

90 000 Ft
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2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportegészségügyi
eszköz

vitamin

db

30

30 000
Ft

900 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

fagyasztó spray

db

40

3 500 Ft

140 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

db

30

24 000
Ft

720 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő műfüves pályához

db

30

24 000
Ft

720 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

db

30

24 000
Ft

720 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú

db

30

8 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet rövid

db

30

7 000 Ft

210 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

30

15 000
Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

szett

4

15 000
Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

sportzokni

pár

120

3 000 Ft

360 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

egészségügyi láda feltöltve

db

2

39 000
Ft

78 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

jégakku

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

masszázságy

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

48 466 000 Ft

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

Indoklás

szárítógép

A játékosok ruházatának megfelelő minőségen való megtartása érdekében szükséges a szárítógép.

mosógép

A játékosok ruházatának megfelelő minőségen való megtartása érdekében szükséges a szárítógép.

9-21 személyes kisbusz új

A költséghatékony és a biztonságos utaztatás érekében szükséges a szállítóeszköz vásárlása.

számítógép, laptop

A Kft. nem rendelkezik eszközökkel, nagyon nagy szükség van a megfelelő IT berendezésekre.

nyomtató

A Kft. nem rendelkezik eszközökkel, nagyon nagy szükség van a megfelelő IT berendezésekre.

honlap fejlesztés

A szurkolókkal, szponzorokkal való kapcsolattartás és a TAO elvárásainak megfelelő információk közzététele érdekében
szükséges a honlap fejlesztése.

utazómelegítő

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

esőkabát

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

edző póló

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

cipő élőfüves pályához

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

edző nadrág rövid

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

mez

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

sporttáska

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

sportszár

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

papucs

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

törölköző

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

sípcsontvédő

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

kapus felszerelés

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

kapuskesztyű

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

edzőlabda

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

mérkőzéslabda

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

jelölőmez

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportruházattal, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre, azonban
acélok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

gát

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportfelszereléssel, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre,
azonban a célok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

leszúrható karó

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportfelszereléssel, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre,
azonban a célok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

koordinációs létra

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportfelszereléssel, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre,
azonban a célok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

sorfal

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportfelszereléssel, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre,
azonban a célok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

medicinlabda

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportfelszereléssel, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre,
azonban a célok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

ugráló kötél

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportfelszereléssel, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre,
azonban a célok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

kompresszor

A KLC Kft. nem rendelkezik semmilyen sportfelszereléssel, jelenleg szponzoráció által került alapfelszerelés beszerzésre,
azonban a célok elérése érdekében szükséges a teljes körű beszerzés.

vitamin

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.

fagyasztó spray

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.

cipő élőfüves pályához

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.

cipő műfüves pályához

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.

cipő teremhez

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.

aláöltözet hosszú

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.

aláöltözet rövid

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.
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edzőmelegítő

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.

kapusmez

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.

sportzokni

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.

egészségügyi láda feltöltve

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.

jégakku

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.

masszázságy

A játékosok megfelelő egészségi állapota, regenerációja és rehabilitációja érdekében szükséges a sportegészségügyi eszközök
és termékek beszerzése.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

33 614 315 Ft

346 539 Ft

693 079 Ft

34 653 933 Ft

2016-10-19 15:12

Önrész (Ft)
14 851 685 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

49 159 079 Ft

49 505 618 Ft

11 / 27

be/SFPHPM01-13821/2016/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2016/17 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

2016/17 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.

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 tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-19 15:12

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-19 15:12

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-19 15:12

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-19 15:12

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-10-19 15:12

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2016/17 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)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 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

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

2016/17 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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

UEFA "A" tanfolyam

1

420 000 Ft

Sportmenedzser alap

2

381 000 Ft

UEFA "B" tanfolyam

1

216 000 Ft

Idegennyelvi képzés

5

400 000 Ft
1 417 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

697 711 Ft

7 193 Ft

14 386 Ft

719 289 Ft

719 289 Ft

1 431 386 Ft

1 438 579 Ft

2016-10-19 15:12
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-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

2016-10-19 15:12
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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

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

693 079 Ft

693 079 Ft

346 539 Ft

1 039 618 Ft

Általános képzés

14 386 Ft

14 386 Ft

7 193 Ft

21 579 Ft

Összesen

707 465 Ft

1 061 197 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Általános képzés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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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: Kecskemét, 2016. 10. 19.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Telek Zoltán (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából 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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Kecskemét, 2016. 10. 19.
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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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 11:16:10
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:
2016-04-27 11:16:15
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 11:16:22
Feltöltés / Megtekintés

(22 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 16:02:10
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2016-10-13 09:45:04
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: 6
Utolsó feltöltés:
2016-10-13 09:46:27
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 6
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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

11

15

36%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

4

5

25%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1000

1000

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%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

33 614 315 Ft

346 539 Ft

693 079 Ft

34 653 933 Ft

14 851 685 Ft

49 159 079 Ft

49 505 618 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

33 614 315 Ft

346 539 Ft

693 079 Ft

34 653 933 Ft

14 851 685 Ft

49 159 079 Ft

49 505 618 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzés

697 711 Ft

7 193 Ft

14 386 Ft

719 289 Ft

719 289 Ft

1 431 386 Ft

1 438 579 Ft

- ebből általános képzés

697 711 Ft

7 193 Ft

14 386 Ft

719 289 Ft

719 289 Ft

1 431 386 Ft

1 438 579 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

34 312 026 Ft

353 732 Ft

707 465 Ft

35 373 222 Ft

15 570 974 Ft

50 590 465 Ft

50 944 197 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-10-19 15:12

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
22 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (25 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)
klckftalairasicimpeldany_1461748575.pdf (Szerkesztés alatt, 604 Kb, 2016-04-27 11:16:15)
eaf167ad02ec6f7e171005bd9ad40570971b259854e340ffbef8d79b27db16da
Egyéb dokumentumok
lenovoy700-15isk80nv00exhvnotebo_1476344694.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-13 09:44:54)
3ca60c585a1e58fe1870e26294f6a189297c76b734ce98d1aad764619d5c922e
ajanlat_15848_1476344694.pdf (Hiánypótlás melléklet, 213 Kb, 2016-10-13 09:44:54)
f71c608a4891a1ea2083f07f87d57df807b777fc351755f189ca37d652ae5d18
ajanlat_ipsoiy105esdr25mosodai_1476344696.pdf (Hiánypótlás melléklet, 732 Kb, 2016-10-13 09:44:56)
10c5661aa6aaa6ce41d2bd07847fda06128139a0642a359f2151ca11e4ef6302
dr25-75ipsoipariszaritogep10-30_1476344697.pdf (Hiánypótlás melléklet, 225 Kb, 2016-10-13 09:44:57)
a395c775c8f21036e940a508194c96505921a83c9085345608cab6872fd946a7
eladoujotokarsultan-mega_1476344697.pdf (Hiánypótlás melléklet, 80 Kb, 2016-10-13 09:44:57)
560eedea512416cb8a8b1dd840d61418d01695e5e49b69fd81e6e82fb83faf83
epsonworkforceprowf-5690dwfmult_1476344699.pdf (Hiánypótlás melléklet, 864 Kb, 2016-10-13 09:44:59)
749cb9a570ceb0c379de61d712833990dcbb50c448f1fb9d2183da2bfcf53e51
indoklasnyelvi_1476344700.pdf (Hiánypótlás melléklet, 370 Kb, 2016-10-13 09:45:00)
bb809107db2d019b860fdf3a97dc78b9f8cb141344335cc9a90867d8e9d697b4
klc_ajanlat20160914_a_1476344700.pdf (Hiánypótlás melléklet, 269 Kb, 2016-10-13 09:45:00)
2a17fa3b553a57f185d4c915a3f823ccc2784a37ca3846f7de705cb15d2e56a0
bpc_web_1476344704.pdf (Hiánypótlás melléklet, 190 Kb, 2016-10-13 09:45:04) e69c070ede70e0fd2045c0166961f990a2f44e6a7fcbb4a50e9f5ee10af4ed0e
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonatklckft_1461748570.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2016-04-27 11:16:10) 6190b1e9b33ad5d47dcee2b364f7ddc32906a70318542c3bebce1b06cbb83446
(22 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mlsztaobefizig.klckft_1461938530.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2016-04-29 16:02:10)
9efc1b636458bd616e49d5e72c1e4c089151540747b1932627c1eeb774522cf8
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_kecskemeti_labdarugo_club_szogalt_1461748582.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-27 11:16:22)
f9eeaf1f09af183ffee5f6f628255bef9f44248ecc6b6c372c000952208d6aa6
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
doc_1476344787.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-10-13 09:46:27) 0a6fed3b58e220201b918fe0eb2313bf8a6da77aa85f6479db30a77b79228bde
polar_team2_arajanlat_20160427_1461938582.xlsx (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2016-04-29 16:03:02)
8569c400ab24661f972b8e0672c188c54bfa32ec828c02be9a87bebcc0b6fb6b
polar_teampro_arajanlat_20160427_1461938583.xlsx (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2016-04-29 16:03:03)
a0c3b1ffec340c5ecdea2c7b0b7d6a931a9508e74323a931da449ed4953bbffc
ajanlatszekek_1461938585.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 16:03:05) 387cb40bd1cd2b1c4251647d2edc8052d3fbeffc7cbd426fe0aebbf7b7020e9e
arajanlatszaunaklckft_1461938585.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2016-04-29 16:03:05)
f7ede63f137acf336c0b5d09a72470ec14c3f65a7b8ca5018a586208393c2585
endoplusservicekft_1461938586.docx (Szerkesztés alatt, 341 Kb, 2016-04-29 16:03:06)
64eeb1481b4da7ed9f1414261c1ea83f871a165cd4ef984ea151fa598b94c2f0
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
doc_1476344790.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-10-13 09:46:30) 0a6fed3b58e220201b918fe0eb2313bf8a6da77aa85f6479db30a77b79228bde
polar_team2_arajanlat_20160427_1461938574.xlsx (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2016-04-29 16:02:54)
8569c400ab24661f972b8e0672c188c54bfa32ec828c02be9a87bebcc0b6fb6b
polar_teampro_arajanlat_20160427_1461938574.xlsx (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2016-04-29 16:02:54)
a0c3b1ffec340c5ecdea2c7b0b7d6a931a9508e74323a931da449ed4953bbffc
ajanlatszekek_1461938577.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 16:02:57) 387cb40bd1cd2b1c4251647d2edc8052d3fbeffc7cbd426fe0aebbf7b7020e9e
arajanlatszaunaklckft_1461938578.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2016-04-29 16:02:58)
f7ede63f137acf336c0b5d09a72470ec14c3f65a7b8ca5018a586208393c2585
endoplusservicekft_1461938578.docx (Szerkesztés alatt, 341 Kb, 2016-04-29 16:02:58)
64eeb1481b4da7ed9f1414261c1ea83f871a165cd4ef984ea151fa598b94c2f0
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