
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  Kiskunhalasi UKSC

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  19550417-1-03

Bankszámlaszám  11732064-20062792-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás támogatás

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:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6400  Város  Kiskunhalas

Közterület neve  Szász Károly  Közterület jellege  út

Házszám  21  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6414  Város  Pirtó

Közterület neve  Dózsa György  Közterület jellege  út

Házszám  25  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 678 14 40  Fax  +36 77 440 120

Honlap  wwww.kiskunhalasuksc.hu  E-mail cím  demejo@pirtovill.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Demeter József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 678 14 40  E-mail cím  demejo@pirtovill.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Demeter József +36 30 678 14 40 demejo@pirtovill.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Humán Szakképző Sportcsarnoka Kiskunhalas Város Kiskunhalasi Szakképzési
Központ

30 Felk. és
versenyeztetés

Bibó István Gimnázium Sportcsarnoka Kiskunhalas Város Kiskőrösi Tankerület 30 Felk. és
versenyeztetés

Tekotex Sportközpont TEKOTEX Kft TEKOTEX Kft 30 Felkészülés

Felsővárosi Általános Iskola Tornaterem Kiskunhalas Város Kiskőrösi Tankerület 16 Felkészülés

Kiskunhalas Református Kollégium Központi Általános
Iskola tornaterme

Kiskunhalasi Református
Kollégium

Kiskunhalasi Református
Kollégium

16 Felkészülés

Konditerem Kiskunhalas Város Városgazda Zrt 25 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2007-08-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2007-08-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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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 4,8 MFt 4,68 MFt 32 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0,4 MFt 2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,6 MFt 1,21 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 23 MFt 45 MFt 143 MFt

Egyéb támogatás 2,1 MFt 0,8 MFt 1 MFt

Összesen 30,5 MFt 52,09 MFt 180 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 8,7 MFt 10,69 MFt 16 MFt

Működési költségek (rezsi) 12,1 MFt 8,51 MFt 9,5 MFt

Anyagköltség 7 MFt 5,4 MFt 31 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,3 MFt 3,7 MFt 4,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 9 MFt 0,33 MFt 1 MFt

Összesen 38,1 MFt 28,63 MFt 62 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2015 2016 2017

Működési költségek 32,46 MFt 53,26 MFt 81,3 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 4 020 305 Ft 80 406 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

7 685 700 Ft 153 714 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

99 909 114 Ft 1 981 835 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Kiskunhalason 1955-ben alakult az első kézilabda egyesület. A rendszerváltozáskor, a felálló önkormányzatoknál nem szerepelt a versenysport, mint kötelező feladat,
ezért elemeire hullott szét a városi sportszervezet. 1992-ben tehát megalakult a Kiskunhalas Kézilabda Club. A férfi csapat változó támogatottsággal és változó
eredménnyel hol megyei bajnokságban, hol pedig NB-II-ben szerepelt, ahol megvetette a lábát és 1996-tól hullámzó eredményességgel ugyan, de folyamatosan
ebben az osztályban versenyzett. 2003-ban érett be a hosszú évek munkája, a KKC az NB II. Dél bajnokaként feljutott az NB IB-be. Sajnos a magas mércéhez sem
támogatottságban, sem játékosállományban nem tudtunk felnőni, ezért utolsó helyen végeztünk. A felnőtt csapat menetelésével párhuzamosan végbement egy
nagyon fontos, napjaink kézilabda életét is meghatározó folyamat, ez pedig az utánpótlás nevelés megszervezése, versenyeztetése. Több mint tíz esztendőn
keresztül volt országos döntőben szereplő együttese a kiskunhalasi kézilabdásoknak, szinte minden korcsoportban. Kimagaslóan eredményes és aktív volt a
2006/2007-es tanév, amikor a Felsővárosi Általános Iskola hét csapattal szerepelt a diákolimpián és ebből öt csapat döntőbe jutott.. 2001-ben neveztünk először KKC
színekben és fél évvel túléltük a felnőtt és ifjúsági csapatot, kiváló eredménnyel – rájátszás csoport-harmadikként - befejeztük a bajnokságot. A diáksport
támogatásának megszüntetésével hanyatlás indult a sportéletben is, melyet csak a Látványcsapatsport-támogatás rendszerének bevezetése óta sikerült megállítani.
A rendszernek köszönhetően évről évre több gyermeket tudunk versenyeztetni, de ami igazán örvendetes, hogy az alapok oktatásával a 2013/14-es tanévtől újabb
iskola is foglalkozik. Sajnos 2014-ben befejezte működését a KNKSE. A működési lehetőség nélkül maradt U11, U13 és OSB leány csapatok augusztustól a mi
színeinkben dolgozhattak tovább. A KLIK-hez tartozó Felsővárosi, a református Központi és a katolikus Szent József általános iskolákban is folyik a munka.
Kiskunhalason a Vári Szabó István Szakképző Iskola és a Bibó István Gimnázium rendelkezik kézilabda mérkőzés lebonyolítására hitelesített csarnokkal. A
Felsővárosi Általános Iskola és a Központ Iskola tornaterme alkalmas edzések megtartására, szabadtéren pedig a városi sportpálya, valamint a TEKOTEX Kft ad
lehetőséget a felkészülésre 

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

Kiskunhalas infrastrukturális fejlődése a határ közelsége miatt az 1990-es években lelassult, majd teljesen leállt. Több, mint egy évtiden át nem történt semmi, a
meglévő intézmányek tódozás-foldozásán kivül. Előrelépés csak 2010-től következett be, megújulhatott a városközpont, a kórház és néhány intézmény. A
mindennapos testnevelés bevezetése tovább terhelte a sportolásra alkalmaz közösségi tereket, tornatarmaket és a két sportcsarnokot. Egyesületünk a labdarúgás
mellett a legerősebb bázissal rendelkező sport klub, igazolt játékosaink száma meghaladja a 300 főt. Az előző fejezetben felsorolt létesítményi hátteret kinőttük.
Amellett, hogy kevés a hely, a további fejlődési lehetőségeket vizsgálva a minőség irányába is előre szeretnénk lépni, mely szempontból indokolttá vélik egy kézilabda
csarnok építése. Partnerre találtunk a város vezetésében, hiszen a nagyobb szabású közösségi rendezvényeknek sincs pillanatnyilag helye és az egyesület
koncepciója szervesen csatlakozik ezáltal a városvezetés törekvéseihez is. Jelen sportfejlesztési programban a tervezési szakaszhoz kérjük tisztelettel a Szövetség
támogatását, majd a következő évben, már érvényes építési engedéllyel rendelkezve folyamodunk a teljes beruházás támogatásáért. A tervezési program
összeállítását követően kértünk ajánlatokat, melyek közül az összességében legkedvezőbbet építettük be jelen programunkba. Az ingatlanberuházás ütemezése a
következő: 2017. február-április - Projekt összeállítása, projektmenedzser cég kiválasztása. Előkészítés, koncepció kidolgozás, helyszín és kooperatív egyeztetések,
tervezői program elkészítése, tervezési ajánlatok bekérése. 2017. április 30. - Sportfejlesztési program benyújtása 2017. május - Kiskunhalas város képviselő-
testülete dönt a helyszínről, a tervezéshez szükséges önerő biztosításáról, 2017. május-2018. április 30. A városi sportpálya területéből az érintett terület
megosztása, a megosztott terület törzsvagyonból történő kivonása, a terület átadása/eladása egyesületünk részére. Az építési tervek jóváhagyása, engedélyeztetése,
képviselő-testület szükséges döntéseinek meghozatala, a projektmenedzser cég előkészíti sportfejlesztési programot, mely tartalmazza a kivitelezést. 2018. április 30.
- sportfejlesztési program beadása 2018. július-augusztus - kiviteli tervek elkészítése 2018 ősz - tervezett sportlétesítmény építésének megkezdése 2020 tavasz -
beruházás átadása. 

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

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program
szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: 1. Versenyek – ahol elindulunk: • A 2017/18. bajnoki évben felnőtt és junior csapatunk
az NB II. Dél-Nyugati csoportban • U8, U9, U10, U12 és U14 fiú, valamint U8, U9, U11 és U13 leány csapatunk az Országos Gyermekbajnokságban • serdülő leány
csapatunk az OSB-ban, leány ifjúsági csapatunk a nyílt országos ifjúsági bajnokságban, 2. Az amatőr kézilabdázás erősítése településünkön • Támogatjuk a senior
kupákat, valamint a középiskolák amatőr csapatainak munkáját. 3. Marketing-kommunikáció • A közösségi oldalakat, valamint saját honlapunkat használjuk. Részt
veszünk városi rendezvényeken, állandó vendégei vagyunk a városi televízió sport műsorainak. N 4. Sportdiplomácia • Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az MKSZ-
el, a rendező megyei és saját megyei szövetségünkkel. Az egyesület elnöke tagja a megyei elnökségnek és megyei küldött a következő időszakban. „Labdát minden
gyermek kezébe!” A sportág népszerűsítése és a tömegesítése érdekében előkészítő mozgalmat kell elindítani az általános iskolák alsó tagozatától kezdve. A
kézilabdázás minden válfaját fel kell használni a gyermekek nevelése érdekében (labdás ügyességi, illetve dobóversenyek, 1:1-5:5 játékok). Szoros együttműködést
kell folytatni az utánpótlás neveléshez tevőlegesen is hozzájárulni képes szervezetekkel. 12-14 éves kortól biztosítani kell, hogy a tehetséges gyermekek a minőségi
képzés rendszerébe bekerüljenek és fejlődésük csak szakmai alapokon dőljön el. Középiskolás korban meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az iskolai életbe
integrálva részt vehessenek a megfelelő számú és minőségű edzésen és versenyen. Javítani kell az edzők anyagi javadalmazását, kialakítva az edzői életpálya-
modellt. El kell érni, hogy legalább a vezető edzőnek a legfelsőbb szintű végzettséggel kelljen rendelkeznie. 2014. nyarán strandkézilabda bajnokságot szerveztünk a
Vadkerti tónál. Hagyományt szeretnénk teremteni, ezért 2015 nyarán is megrendezzük a versenyt. Az Egyesületnek nagy számban kell rendeznie a sportágat
népszerűsítő eseményeket, melyeket egységes marketingkommunikációval kell a piacon értékesíteni. Professzionális szintre kell emelni a szponzorok kiszolgálását 

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

A verseny- és élsportban: Hátrányt jelent számunkra, hogy nem működik a városban főiskola, ezért a tehetséges, szorgalmas játékosok 18. életévüket követően
elhagyják a várost. Az utánpótlás nevelés területén: A sok tehetséges gyermek, a hagyományok és tapasztalat kitűnő háttér az utánpótláskorú játékosok nevelésére,
versenyeztetésére. Az oktatási intézmények keretein belül: A finanszírozás megváltozásával fokozatosan leépült a tanórán kívüli testnevelés, mint fontos része az
egészséges életmódra nevelésnek. A tanórán kívüli foglalkozásokat újra meg kell szervezni és olyan tartalommal megtölteni, mely a sportág fejlődését szolgálja. A
szabadidős kézilabdázás területén: A strandkézilabda méltán válik egyre népszerűbbé. Nem csak azért, mert maga a környezet is pozitív, hanem azért is, mert
bármikor van hol játszani. A seniorok részére is biztosítani kell, hogy rendszeresen mozogjanak, igényük esetén versenyezzenek. A szakmai célkitűzések elérését
segítő háttér és a megvalósítás területén: A tervezett fejlesztések, az utánpótlás nevelés területén várható megsokasodott feladatok indokolják, hogy a rövidesen
megtörténő tisztújítás során a szervezetet is alakítsuk a helyzethez. A minőségi munkát utánpótlás igazgató kinevezésével kell megvalósítani. A sportági
létesítmények vonatkozásában Kiskunhalason jelenleg kettő kézilabda mérkőzés megrendezésére hitelesített sportcsarnok, illetve fedett pálya üzemel. A növekvő
terheltség miatt szükségessé vált új sportcsarnok építése, melynek előkészítését megkezdtük. A szaktudás, szakemberképzés területén A megnövekedett feladat
több szakember munkáját igényli. Ez év májusában végez hat c megelőlegezett licenszet kiváltó kollégánk a Pécsi Tudományegyetem OKJ-s képzésén. A nemzetközi
és hazai kapcsolatok területén 50. alkalommal rendeztük meg 2017-ben a Bibó Kupa nemzetközi kézilabda tornát. Nagyon jól működő testvérvárosi kapcsolata van a
városnak erdélyi, szerb, lengyel, német városokkal. A vajdasági Magyarkanizsával évente rendezünk sportnapot A kézilabda önmagában is fegyelemre,
rendszerességre nevel, edzi az akaraterőt, a kitartást. A jó csapatszellem kiváló eszköz az egészséges életmódra nevelés területén. A helyi normák megfelelő
kialakításán keresztül eredményesek lehetünk. Nagyon fontos feladat a társadalom egészének megújulásával való lépéstartás. A sportág valamennyi szereplőjének
újra kell gondolnia, mit tett, mit tesz, mit tehet az új környezetben.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások

(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 1376 Nagy István Ernő EKHO 4 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Tech. Vezető Demeter József EKHO 4 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Sportm.társ Rabi Szilvia EKHO 4 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

12 36 550 000 Ft 110 000 Ft 7 920 000 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

Nagy István Ernő 1963-10-30 C

Demeter József 1957-03-27 N.r.

Rabi Szilvia 1980-06-28 N.r.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

3 899 695 Ft 40 203 Ft 80 406 Ft 4 020 305 Ft 4 020 305 Ft 8 000 406 Ft 8 040 609 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
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz wax kg 10 9 300 Ft 93 000 Ft

Sporteszköz labda db 50 18 000 Ft 900 000 Ft

Sporteszköz súlyzókészlet szett 10 12 700 Ft 127 000 Ft

Sporteszköz kapu pár 3 300 000
Ft

900 000 Ft

Sporteszköz kapuháló pár 3 40 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz súlyzó db 50 4 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz strandkézilabda pályavonal szett 3 50 000 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz bordásfal db 10 30 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz TRX készlet (kit) szett 10 65 000 Ft 650 000 Ft

Sporteszköz Kettlebell db 30 12 700 Ft 381 000 Ft

Sporteszköz Gymstick db 10 22 000 Ft 220 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 4 250 000
Ft

1 000 000 Ft

Informatikai
eszközök

Projektor db 1 500 000
Ft

500 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 20 45 000 Ft 900 000 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 40 1 500 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kabát db 20 45 000 Ft 900 000 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 20 25 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 20 35 000 Ft 700 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 40 12 700 Ft 508 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet db 20 13 000 Ft 260 000 Ft

Sportfelszerelés védőfelszerelés (térdvédő, könyökvédő) db 10 15 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 40 5 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés papucs pár 20 7 500 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző szett 20 8 000 Ft 160 000 Ft

10 749 000 Ft
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

wax NB II csapat felszerelésének frissítése

labda NB II csapat felszerelésének frissítése

súlyzókészlet Konditerem eszközeinek bővítése

kapu Strandkézilabda pályák felszerelése

kapuháló Strandkézilabda pályák felszerelése

súlyzó Konditerem eszközeinek bővítése

strandkézilabda pályavonal Strandkézilabda pályák felszerelése

bordásfal Konditerem eszközeinek bővítése

TRX készlet (kit) Konditerem eszközeinek bővítése

Kettlebell Konditerem eszközeinek bővítése

Gymstick Konditerem eszközeinek bővítése

Laptop Edzők felszerelése, digitális jegyzőkönyvek vezetése

Projektor Az új oktatóterem felszerelésének bővítése

kézilabda cipő NB II csapat felszerelésének frissítése

zokni NB II csapat felszerelésének frissítése

kabát NB II csapat felszerelésének frissítése

bemelegítő jogging NB II csapat felszerelésének frissítése

gálamelegítő NB II csapat felszerelésének frissítése

kézilabda mez (meccs) NB II csapat felszerelésének frissítése

kézilabda nadrág (meccs) NB II csapat felszerelésének frissítése

sporttáska nagy NB II csapat felszerelésének frissítése

aláöltözet NB II csapat felszerelésének frissítése

védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

NB II csapat felszerelésének frissítése

edzőpóló NB II csapat felszerelésének frissítése

kapusnadrág NB II csapat felszerelésének frissítése

kapusmez NB II csapat felszerelésének frissítése

papucs NB II csapat felszerelésének frissítése

törölköző NB II csapat felszerelésének frissítése

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)

7 455 129 Ft 76 857 Ft 153 714 Ft 7 685 700 Ft 3 293 871 Ft 10 902 714 Ft 10 979 571 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Női Férfi Bajnokságban szereplő csapatok

U7 3 1 0

U8 4 3 1

U9 14 3 1

U10 2 1 1

U11 17 0 1

U12 0 35 2

U13 18 0 1

U14 0 60 2

serdülő 25 40 2

ifjúsági 14 33 2

egyetemi/főiskolai

diákolimpia

ÖSSZESEN 97 176 13
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz újraélesztő készülék
(automata /
félautomata)

Ifjúsági db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Diagnosztikai eszköz pulzusmérő óra Serdülő db 2 90 000 Ft 180 000 Ft

Diagnosztikai eszköz orvosi táska
felszerelve

U11 db 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Diagnosztikai eszköz massage ágy U12 db 2 150 000 Ft 300 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Bibó István Gimnázium Ifjúsági 4 500 Ft 60 12 720 3 240 000 Ft

Bibó István Gimnázium Serdülő 4 500 Ft 60 12 720 3 240 000 Ft

Bibó István Gimnázium U14 4 500 Ft 30 12 360 1 620 000 Ft

Református Koll. Központi
Ált. Isk.

U10 4 000 Ft 30 12 360 1 440 000 Ft

Felsővárosi Ált. Iskola U8 4 000 Ft 30 12 360 1 440 000 Ft

TEKOTEX Sportközpont Serdülő 8 000 Ft 30 12 360 2 880 000 Ft

Konditerem Ifjúsági 8 000 Ft 30 12 360 2 880 000 Ft

Humán Szakképző
Sportcsarnoka

U12 6 000 Ft 30 12 360 2 160 000 Ft

Humán Szakképző
Sportcsarnoka

U11 6 000 Ft 30 12 360 2 160 000 Ft

Humán Szakképző
Sportcsarnoka

U13 6 000 Ft 30 12 360 2 160 000 Ft

TEKOTEX Sportközpont Serdülő 8 000 Ft 30 12 360 2 880 000 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

UP igazgató Paic Róbert EKHO 6 12 375 000 Ft 75 000 Ft 5 400 000 Ft

Kapusedző Beszerzés
folyamatban

Paczolay Gyuláné EKHO 4 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Csapatorvos Dr. Böcz János EKHO 4 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Masszőr Nagy-Tóth Alexandra EKHO 4 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Technikai vezető Demeter András EKHO 4 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Technikai vezető Gillich Ferenc EKHO 4 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Technikai vezető Zseni Zsigmond EKHO 4 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Technikai vezető Demeter Gábor EKHO 4 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Technikai vezető Kiss Csaba EKHO 4 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Kapusedző 1095 Gillich Szilárd EKHO 2 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft

Edző 1095 Gillich Szilárd EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 59987 Paic-Karsai Dóra EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 8335 Nagy Bence EKHO 4 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

Edző 8336 Nagy Gábor EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 1349 Mészáros Anita Rózsa EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 1202 Katkó Andrea EKHO 4 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

Edző 7888 Makai Katalin EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 32980 Modok Benő EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző Beszerzés
folyamatban

Ifkovics Zorán EKHO 4 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

Edző 8315 Demeter Ádám EKHO 4 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

Edző 50731 Orbánné Horváth
Ágnes

EKHO 4 12 80 500 Ft 16 100 Ft 1 159 200 Ft

Sportpszichológus Valkai Renáta EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző Beszerzés
folyamatban

Paczolay Gyuláné EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft
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2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

Paic Róbert 1982-03-07 B Nem rel. Ifjúsági

Paczolay Gyuláné 1941-01-10 C Nem rel. Ifjúsági

Dr. Böcz János 1967-07-13 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

Nagy-Tóth Alexandra 1978-10-12 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

Demeter András 1982-10-25 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

Gillich Ferenc 1947-11-12 Nem rel. Nem rel. U12

Zseni Zsigmond 1977-07-13 Nem rel. Nem rel. U13

Demeter Gábor 1988-01-02 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

Kiss Csaba 1971-07-25 Nem rel. Nem rel. U10

Gillich Szilárd 1977-10-21 C Nem rel. U14

Gillich Szilárd 1977-10-21 C Nem rel. U14

Paic-Karsai Dóra 1978-06-10 C Nem rel. U8

Nagy Bence 1992-06-09 C Nem rel. Serdülő

Nagy Gábor 1990-04-08 C Nem rel. U12

Mészáros Anita Rózsa 1977-10-30 C Nem rel. U13

Katkó Andrea 1967-03-09 C Nem rel. Ifjúsági

Makai Katalin 1991-08-08 C Nem rel. U11

Modok Benő 1987-09-19 C Nem rel. U12

Ifkovics Zorán 1998-02-02 C Nem rel. Serdülő

Demeter Ádám 1984-02-09 C Nem rel. Ifjúsági

Orbánné Horváth Ágnes 1967-02-19 D Nem U10

Valkai Renáta 1988-11-18 Nem rel. Nem rel. U10

Paczolay Gyuláné 1941-01-10 C Nem rel. U9
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 20 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 180 000 Ft

Személyszállítási költségek 5 000 000 Ft

Nevezési költségek 150 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 3 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 26 100 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 49 399 200 Ft

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

Összesen 108 029 200 Ft

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

96 928 187 Ft 999 091 Ft 1 981 835 Ft 99 909 114 Ft 11 101 013 Ft 110 011 035 Ft 111 010 126 Ft
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

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

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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 80 406 Ft 80 406 Ft 40 203 Ft 120 609 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

153 714 Ft 153 714 Ft 76 857 Ft 230 571 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 981 835 Ft 1 998 485 Ft 999 091 Ft 2 980 926 Ft

Összesen 2 215 955 Ft  3 332 106 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Sportfejlesztési program összeállításának, beadásábnak segítése, folyamatos tanácsadás, elszámolások előkészítése,
könyvvizsgálatra előkészítés, partnerkapcsolatok támogatása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program összeállításának, beadásábnak segítése, folyamatos tanácsadás, elszámolások előkészítése,
könyvvizsgálatra előkészítés, partnerkapcsolatok támogatása.

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési program összeállításának, beadásábnak segítése, folyamatos tanácsadás, elszámolások előkészítése,
könyvvizsgálatra előkészítés, partnerkapcsolatok támogatása.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Kiskunhalas, 2017. 11. 06.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Demeter 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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. 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;

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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);

13. 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;

14. 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;

15. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak 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 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.

g. 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;

16. 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.

17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

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

Kelt: Kiskunhalas, 2017. 11. 06.
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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 Demeter József (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda

Sport Club (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő

és Kézilabda Sport Club (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: támogatás

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: támogatás

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: Kiskunhalas, 2017. 11. 06.

..........................................................
aláírás
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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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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Demeter József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Kiskunhalas, 2017. 11. 06.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: 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.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda

Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Kiskunhalas, 2017. 11. 06. Demeter József 
elnök 

Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 09:31:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 09:18:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-06 13:44:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 09:19:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-11-06 14:00:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 14:10:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 14:11:35

Mellékletek

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Kiskunhalas, 2017. 11. 06.
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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 6 9 50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 6 9 50%

Edzőtáborok száma db 0 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 7 10 43%

U18 fő 5 6 20%

U17 fő 5 6 20%

U16 fő 5 12 140%

U15 fő 12 15 25%

Egyéb indikátorok

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 3 899 695 Ft 40 203 Ft 80 406 Ft 4 020 305 Ft 4 020 305 Ft 8 000 406 Ft 8 040 609 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 7 455 129 Ft 76 857 Ft 153 714 Ft 7 685 700 Ft 3 293 871 Ft 10 902 714 Ft 10 979 571 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 455 129 Ft 76 857 Ft 153 714 Ft 7 685 700 Ft 3 293 871 Ft 10 902 714 Ft 10 979 571 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

96 928 187 Ft 999 091 Ft 1 981 835 Ft 99 909 114 Ft 11 101 013 Ft 110 011 035
Ft

111 010 126 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 108 283 012 Ft 1 116 151 Ft 2 215 955 Ft 111 615 118 Ft 18 415 188 Ft 128 914 155
Ft

130 030 306 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (19 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1493191112.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2017-04-26 09:18:32) abdb77a8f4398665622e36b74f04a204f02bc50f87535b185be8f317fd30062c

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)

alairas_1493191056.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-26 09:17:36) b02d657b3fe1bbeb7adcff679a7f81142ee1d2ddb4fdba7d79db0fca5580c75f

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berleti1_1493295058.pdf (Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2017-04-27 14:10:58) b31127fa2ec833f72fd78872f80c556a268d5b7bc9fe78b5a4c23be1bae2398e

berleti2_1493295065.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2017-04-27 14:11:05) 41b6a8ce23c3dc9545baa617f4c18710019102264516a008451c35704932c552

berleti3_1493295071.pdf (Szerkesztés alatt, 137 Kb, 2017-04-27 14:11:11) 08954bc07a90a12da8a74f3e9c63812bb25d858db127e419ce20172ac81a87a3

berleti4_1493295080.pdf (Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2017-04-27 14:11:20) c66a83661c4932872f16fac4c52a3c069562508f6a0c7c82332eab8213e41307

berleti5_1493295088.pdf (Szerkesztés alatt, 343 Kb, 2017-04-27 14:11:28) 59de75dc0f6de75959934fce20418ff825687d4d960dc97d0e4056ea8b3b0a9e

berleti6_1493295095.pdf (Szerkesztés alatt, 183 Kb, 2017-04-27 14:11:35) f65fe8f52c71807305f3085f11115a416c6196796bf0b71784541f63999ad18a

Egyéb dokumentumok

skm_c224e17110614560_1509972325.pdf (Hiánypótlás, 161 Kb, 2017-11-06 13:45:25)
505f77b28890c33319386da4d282efefd6fc8dc36fdf17dd51edffb376ba43ab

skm_c224e17110614541_1509972338.pdf (Hiánypótlás, 102 Kb, 2017-11-06 13:45:38)
a57b3ea9612896e73f202baed942bd0f2a42cc54d5ce5c46d42df61eb05bb54f

ukscvegzes_1509973243.pdf (Hiánypótlás, 106 Kb, 2017-11-06 14:00:43) 18abf756d91a1ffc1516f63678f6c5f460abbb265379679667b2183e861392df

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_1493191138.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2017-04-26 09:18:58) 3f65fc1e62e1f262969053011d4f54f2b31d9316df47976dae2cc06cf8916e24

skm_c224e17110614540_1509972292.pdf (Hiánypótlás, 119 Kb, 2017-11-06 13:44:52)
d28c3efbb271786989c6a5594b1288953487bc80495375e559eb9324bac6172f

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

birosagikivonat_1493191028.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2017-04-26 09:17:08) 890a267f01e266d5efba9d01eaad9baac2609cc117f86632db32501b376f5b25

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

igazgatasidij_1493191917.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2017-04-26 09:31:57) 2d8a3e418481a915b979aa4c6dc8195faa02fa947858438030ed26df05783081

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

koztartozasmentes_1493191076.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2017-04-26 09:17:56) 38c71cda6c7f3c364b42c2965c15ea019f94fc96992fb71c280421a280438f82

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1493191154.pdf (Szerkesztés alatt, 128 Kb, 2017-04-26 09:19:14) 5834a2524fa1796bd24a89768149ae0f076fd4bf3726b5455d86bede7c36a337

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

licenszek_1493295019.pdf (Szerkesztés alatt, 406 Kb, 2017-04-27 14:10:19) b9ea7be69dfc6b8e40836a7a4d5dcacc26ec9b061205e2688ffb9ba392bbd3d6

szerzodesek_1493295036.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-27 14:10:36) 4c9e91b514c08c4ae8280a5be29e283ce861db597cd4fc3f5919fb773eb19cc3
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