
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve  LMSK

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  637

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei II. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19820497-1-07

Bankszámlaszám  11736006-20397393-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8132  Város  Lepsény

Közterület neve  Vasút  Közterület jellege  utca

Házszám  80  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  8000  Város  Székesfehérvár

Közterület neve  Lehel  Közterület jellege  utca

Házszám  25  Épület  

Lépcsőház   Emelet  3

Ajtó  8

Telefon  +36 20 238 97 20  Fax  

Honlap  http://www.lepseny.hu/lepseny-
mezoszentgyorgy-sportkor/

 E-mail cím  lmsk.elnok@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Kovács István

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 238 97 20  E-mail cím  kovacs.tuzoltosag@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kovács István +36 20 238 97 20 lmsk.elnok@gmail.com

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

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

LMSK Nagy f.p. 8132
Lepsény
Vasút
80

605 Egyéb 80 0 Ft 10
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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 1,2 MFt 1,2 MFt 1,2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,75 MFt 1 MFt 1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 5,7 MFt 10 MFt 10 MFt

Egyéb támogatás 0,7 MFt 0,5 MFt 0,8 MFt

Összesen 8,35 MFt 12,7 MFt 13,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,4 MFt 2,1 MFt 2,1 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,8 MFt 0,8 MFt 0,8 MFt

Anyagköltség 0,45 MFt 4 MFt 0,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,8 MFt 0,6 MFt 0,6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,8 MFt 0,4 MFt 0,6 MFt

Összesen 4,25 MFt 7,9 MFt 4,6 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)

1 317 916 Ft 26 358 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 381 068 Ft 125 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 087 487 Ft 120 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör (LMSK) sportfejlesztési koncepciója 2017-18. „Lepsény-Mezőszentgyörgy és térsége labdarúgásának fejlesztése, a labdarúgósport fejlődő
tömegbázisának megtartása és további népszerűsítése.” A Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör a 70-es években jött létre Lepsény és Mezőszentgyörgy község csapatainak egyesítésével.
Korábban a két község külön-külön indított csapatokat az akkori Nemzeti Bajnokságokban. A sportegyesületet a megyei bíróság 1989-ben vette nyilvántartásába és 243. sorszám alatt
bejegyezte. Jelenlegi helyzet: A Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör 2012 évtől kezdődően rendkívül hasznosan, mozgalmasan és eredményesen telt. A fejlődés mondhatom, hogy minden
területen, fokozatosan teljesedik ki sportegyesületünk életében. Megközelítőleg 100 igazolt játékossal veszünk részt az U7, U9, U11, U13, U19, felnőtt Megyei II. osztályú, valamint öregfiúk
labdarúgó bajnokságban. A sportkör részt vesz a Bozsik programban az U7, U9, U11 és U13 korosztállyal. Nagy eredménynek tarjuk, hogy az utánpótlás korú játékosok száma az elmúlt
években folyamatosan növekszik. A hozzáállásuk nagyon jó, játékban, technikai képességükben folyamatosan fejlődnek. A labdarúgó korosztályok felkészülését szakképzett (UEFA Grassroots
„C”) edzők segítik. Az edzők részt vesznek a Magyar Labdarúgó szövetség által tartott képzéseken, továbbképzéseken, hogy még több szakmai tudással tudják a helyi labdarúgást segíteni. A
sportkör különböző korosztályai edzéseinek időpontját összehangolva a hét szinte minden napján tartanak edzéseket. Az edzők és a játékosok hozzáállása nagyon jó, a lehetőségekhez
mérten a maximumot próbálják kihozni a munkájuk során. Az eddigi TAO keretében benyújtott pályázatokon, több területen is hatékonyak voltunk. Minden csapatunkat elláttuk mezekkel,
labdákkal és különböző edzésfelszerelésekkel. Az elmúlt évben csapataink utaztatása mellett a legnagyobb kihívást és gondot a sportpályáink karbantartása a két nagyméretű labdarúgópálya
locsolása továbbá a nagy területek gondozása, fű nyírása jelentett. Folyamatban van a 2016-17-es évadban sikeresen megpályázott autómata öntözőberendezés kiépítése és egy
fűnyírótraktor beszerzése. A 2017-18-as TAO évadban szintén szeretnénk továbblépni minden területen. 

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

A Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás tervei között a már az egyik pályánkon megvalósult öntözőrendszer kiépítését követően a
másik futballpályánk automata öntözését is szeretnénk megvalósítani, mellyel hosszú távra biztosíthatjuk futballpályáink minőségibb és könnyebb fenntarthatóságát. Régi vágyunk, hogy a
mérkőzéseinkre kilátogatókat, szurkolókat kulturált körülmények között fogadhassuk. Ennek érdekében szeretnénk egy könnyűszerkezetes lelátót létesíteni, mellyel még több érdeklődőt
csalogathatunk ki mérkőzéseinkre. Sportlétesítményünk hátsó része nincs elkerítve, melyet az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő legalább 1,8 m magas, szilárd anyagból készült
külső kerítés létesítésével tennénk teljessé. A munkálatok megkezdését a 2018-as év elejére ütemezzük, mely az időjárástól függően az év áprilisáig és májusáig befejeződnek. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A TAO 2017-18. évadra benyújtott pályázatban szereplő projektek-tevékenységek ütemezése, végrehajtása, megvalósítása kizárólag az adott évadra korlátozódik. A támogatási igazolási
kérelmeket 2017 év végére tervezzük. Normális körülmények között a projektek, beszerzések 2018. június 30-ig befejeződnek. 

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

A Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör jelenlegi sportfejlesztési programja szoros kapcsolatban van az MLSZ stratégiájával az utánpótlás nevelés támogatásának és a megfelelő sportolási
körülmények kialakításnak tekintetében. Az utánpótlás nevelés meglelő bázisának biztosítása, a sport, mint mozgás népszerűsítése, és természetesen a lehetséges tehetségek felkutatása
egyaránt közös célunk. Sportkörünk és az MLSZ legfőbb célja – mely az előző sportfejlesztési programunkban is szerepelt –, a gyerekek nagyobb létszámban történő bevonása minél jobb
körülmények között a labdarúgásba. A sportegyesület tevékenysége szorosan összekapcsolódik az MLSZ céljaival, hiszen a labdarúgást, mint sportot kívánja elérhető távolságba hozni a helyi
és a környező települések fiataljai számára. A labdarúgás népszerűsítésének elengedhetetlen feltétele emellett a jó edző, valamint az edzéseken kívüli játéklehetőség, a versengés; erről
szintén a sportegyesület gondoskodik. A tavaly és tavalyelőtti pályázati időszakok bizonyították, hogy a látvány-csapatsport támogatás ezen módja olyan régóta fennálló problémák feloldását
segíti, melyekkel a legtöbb utánpótlás egyesület napi szinten már évek óta küzd. Egyesületünk idei sportfejlesztési programjának célja többek között, hogy azon gyermekek sportolását segítse,
akiknek sok esetben csak az anyagi gondok állnak az útjukban, hogy élvezzék a labdarúgás örömeit. A korábbi években beadott pályázatokban már feltüntettük ezen törekvésünket, melyet
idén folytatni szeretnénk, a pályázaton elnyert pénzből a szülők és az egyesületi tagok terheiből is szeretnénk minél többet átvállalni, hogy valóban öröm legyen a sport. 

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

Napjainkban teret nyer a fenntartható fejlődés gondolata, amely a társadalom a gazdaság és a környezet egyensúlyára épít. Fogalmához tartozik a folytonos szociális jobblét megvalósulása,
az alapvető szükségletek kielégítése, az erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, egyenlő lehetőségek biztosítása, a szektorok közötti integráció, környezetminőség javítása,
stb. Ezek hosszú távú célok. Középtávon élhető község teremtődhet, ember és környezetbarát, vonzó lakókörnyezettel és a hozzátartozó infrastruktúrával, szolgáltatói környezettel,
információszolgáltatási kínálattal. Javulhat az emberek életminősége, az egyének testi-lelki és szociális jóléte. Rövidtávon a sport – a mi esetünkben azon belül a labdarúgás - fejlesztésének
társadalmi vetülete lehet a békés egymás mellett élés, a folyamatos kommunikáció, az egészségtudatosság, az integráció, önmegvalósítás, teljesítményszint, környezettudatosság, nemzeti
identitás, stb. A sport gazdasági vetületéhez tartozik a gazdasági aktivitás erősödése, a produktivitás növekedése, a sportot kiszolgáló vállalkozások piaci jelenléte, a fogyasztási szokások
átalakulása, a kiszolgáló infrastruktúra és idegenforgalom fejlődése, a versenyképesség, az ismeretség növekedése. A sport sokrétű lehetőségével szolgálhatja a fenntartható fejlődést, a
polgárok életminőségének javítását. A magyar labdarúgás stratégiája, a pályázati programok azonos felfogást tükröző, reális helyzetképből indulnak ki, hagyományaihoz nem méltó helyzetben
van a labdarúgás, társadalmi megítélése, negatív, alulfinanszírozott, elveszítette társadalomformáló szerepét, szakmai problémák vannak, visszaszorul az aktív sportolás, stb. Más szemlélettel
társadalomszervező ágazatként kell tekintenünk a sportra. Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör sportfejlesztési programjának stratégia elemei között egyértelműen látható, hogy minden
esetben megjelenik a tömegesítés gondolata, a személyi és szervezeti infrastruktúra fejlesztése, szakemberek képzése, az eredményesség és a társadalmi elégedettség növelése,
sikerélmény nyújtása, tájékoztatás bővítése, átalakító és ellenőrizhető gazdálkodás igénye, a szervezett gyermekfutball, a minőségi tehetséggondozás, támogatói szervezet kiépítése,
ingatlanfejlesztés, az amatőr futball és az iskolai sport fejlesztése is. A vonzó környezet, és rendezett pálya vonzó a fiatalok, és szüleik, valamint a község lakói részére. Ezáltal a szakszövetség
stratégiai elveinek megfelelően az egészségesebb életmód kialakítása...
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

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

Informatikai beruházás nyomtató db 1 86 500 Ft 86 500 Ft

Pályakarbantartó gép gyepszellőztető gép db 1 204 900 Ft 204 900 Ft

Pályatartozék labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül) nm 550 762 Ft 419 100 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 30 12 000 Ft 360 000 Ft

Sporteszköz labda db 20 8 000 Ft 160 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 60 1 500 Ft 90 000 Ft

Informatikai beruházás hangosítás (nem kiépítéssel) szett 1 212 700 Ft 212 700 Ft

Informatikai beruházás projektor db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 20 8 000 Ft 160 000 Ft

1 843 200 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

nyomtató Az informatika területén mindig szükséges a fejlesztés. Egyesületünk törekszik arra, hogy a különböző adminisztrációs és egyéb informatikai feladatok
maximálisan megoldhatóak legyenek. Egy multifunkciós nyomtató beszerzésével felgyorsíthatjuk az egyesületünk ez irányú fejlődését és nem kell
másokra hagyatkoznunk.

gyepszellőztető gép Nagy területen fekvő sportlétesítményünk két nagyméretű labdarúgópályával rendelkezik. A terület rendben tartása, a focipályák gondozása nagyon
sokrétű. A minőség fenntartásához egy gyepszellőztető gép beszerzésével sokat tehetünk. Rendszeres használatával biztosíthatjuk a gyep
szellőzését és minőségét.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

Sportpályánk bekerítetlen része egy mezőgazdasági területtel határos, mely nem éppen szerencsés a mérkőzések és edzések tekintetében. Egy
védőháló, labdafogó háló kiépítésével sok kellemetlenségtől kímélhetnénk meg a játékosokat, felszereléseinket (labdákat) és a szomszédos terület
tulajdonosát egyaránt. A védőháló kiépítéséhez szükséges oszlopok rendelkezésre állnak!

edzőmelegítő Az edzések, mérkőzések alkalmával az egységes felszerelés kiemelkedő fontosságú lehet minden szempontból. A komfortérzeten túl ezen a szinten
mindenképp meghatározó, csapat összetartó és egységet kovácsoló szerepet tölt be.

labda A labdarúgás főszereplője a labda, ami minden edzésen, mérkőzésen komoly igénybevételeknek van kitéve. Pótlásáról szinte folyamatosan
gondoskodni kell. Az edzéseken elvárás, hogy minden résztvevő külön-külön is rendelkezzen labdával.

sportszár A sportszárak jellegükből adódóan nagy igénybevételt kell, hogy elviseljenek. A használatok és mosások alkalmával akaratlanul is kopnak, nyúlnak és
elhasználódnak. Pótlásukat mindenféleképpen meg kell oldani.

hangosítás (nem kiépítéssel) A mai korban a mérkőzések és rendezvények lebonyolítása kihangosítás nélkül elképzelhetetlen. Az információk közlésétől a jó hangulat biztosításáig
mindenféleképpen elképzelhetetlen eszköz napjainkban.

projektor Az egyesületünk székházában kialakított közösségi helyiséget szeretnénk helyi oktatások, képzések megtartására alkalmassá tenni, felfejleszteni.
Ezen célok eléréséhez egy projektor beszerzése és használata is szükségünk van.

mérkőzésgarnitúra A mérkőzéseken a legnagyobb igénybevételnek a mezek vannak kitéve. A mezek sajnos a használat és a mosás alkalmával kopnak és
elhasználódnak, utánpótlásuk elengedhetetlen.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

1 278 379 Ft 13 179 Ft 26 358 Ft 1 317 916 Ft 564 821 Ft 1 869 558 Ft 1 882 737 Ft

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

Pálya-
infrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése 2018-03-05 2017-04-15 2018-04-16 3 985 050 Ft

Pálya-
infrastr.
bőv.

lelátó építése 2018-02-20 2018-03-30 2017-03-31 2 979 420 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás 2018-03-01 2018-05-30 2018-05-31 1 962 531 Ft

8 927 001 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öntözőrendszer kiépítése Szeretnénk kihasználni az automata öntözőrendszer előnyeit. Az előző évi TAO-s támogatás keretein belül egyik sportpályánkon kiépítettük az
automata öntözőrendszert. Most szeretnénk ugyanezt a másik sportpályánkon is megvalósítani. Kiépítésével időt energiát spórolhatunk, egyenletes
vízmennyiség juttatható ki. Az éjszakai üzemeltetéssel vizet spórolhatunk, azonos időben működtethetjük. Hosszú távon mindenféleképpen
gazdaságosabban üzemeltethető, továbbá jobb minőségű gyep érhető el.

lelátó építése Régi vágyunk, hogy a mérkőzéseinkre kilátogatókat, szurkolókat kulturált körülmények között fogadhassuk. Ennek érdekében szeretnénk egy
könnyűszerkezetes lelátót létesíteni, mellyel még több érdeklődőt csalogathatunk ki mérkőzéseinkre. A lelátó két részből állna és kétszer 51 fő
foglalhatna helyet (összesen 102 fő).

biztonsági beruházás A 2013-14-es évben már pályáztunk 440 fm külső kerítésre, mely akkor kiépítésre is került, de nem érte körbe a területet. Nagy területen fekvő
sportlétesítményünk hátsó részét ezúton szeretnénk lezárni és biztonságosabbá tenni. A teljes körbezáráshoz még 200 méter külső kerítés
megépítésére lenne szükség.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p. 8132
Lepsény
Vasút
80

605 Pályaméret 100x60 Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése Nagy f.p. 8132
Lepsény
Vasút
80

605 kapacitás(fő) 102 Egyéb

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás Nagy f.p. 8132
Lepsény
Vaút
80

605 Nem
releváns

200 fm Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

biztonsági beruházás MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő legalább 1,8 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés 200 folyóméter.

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

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

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

Nem

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

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

Előf. 6 192 257 Ft 63 811 Ft 125 000 Ft 6 381 068 Ft 2 734 744 Ft 9 052 001 Ft 9 115 812 Ft
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2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

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

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U9 LMSK U9 U9 14 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 LMSK U7 U7 5 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 LMSK COBRA SPORT U19 20 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 LMSK COBRA SPORT U16 17 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U13 LMSK U13 U13 12 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 LMSK U11 U11 10 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

525313 TOLDI RENÁTÓ ALBA KÖLYÖK EGYESÜLET 2016.09.01. 15%

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sporteszköz labda db 40 8 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 60 4 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 60 4 000 Ft 240 000 Ft

Sporteszköz gát szett 20 1 100 Ft 22 000 Ft

Sporteszköz leszúrható karó szett 1 27 000 Ft 27 000 Ft

Sporteszköz rúgófal db 1 20 000 Ft 20 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 60 1 500 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz kapu 7x2 méter db 2 200 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 2 20 000 Ft 40 000 Ft

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

Sporteszköz kapuháló 2x1 méter db 2 4 000 Ft 8 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 60 10 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 6 7 000 Ft 42 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 6 3 000 Ft 18 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 6 3 000 Ft 18 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 60 6 000 Ft 360 000 Ft

Sportfelszerelés mérközésgarnitúra db 60 8 000 Ft 480 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet hosszú ujjú db 60 5 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz szögletzászló szett 4 20 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 60 7 000 Ft 420 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 40 14 000 Ft 560 000 Ft

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

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

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

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

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző TANC1416-00950 EKHO 48 6 60 000 Ft 12 000 Ft 432 000 Ft

Edző TANC1527-02037 EKHO 48 6 60 000 Ft 12 000 Ft 432 000 Ft

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1416-00950 MLSZ Grassroots C U7 6 6

TANC1416-00950 MLSZ Grassroots C U9 6 15

TANC1527-02037 MLSZ Grassroots C U11 6 10
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2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1527-02037 MLSZ Grassroots C U13 6 13

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 319 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 800 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 600 000 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 864 000 Ft

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

Összesen 6 583 000 Ft

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

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

5 906 613 Ft 60 875 Ft 120 000 Ft 6 087 487 Ft 676 387 Ft 6 703 000 Ft 6 763 875 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

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

0 Ft

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

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

26 358 Ft 26 358 Ft 13 179 Ft 39 537 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 125 000 Ft 127 659 Ft 63 811 Ft 188 811 Ft

Utánpótlás-nevelés 120 000 Ft 121 782 Ft 60 875 Ft 180 875 Ft

Összesen 271 358 Ft  409 223 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A beszerzésekkel kapcsolatos árajánlatok beszerzése, szerződések elkészítése, megrendelések intézése, felszerelések nyilvántartása, nyomon követése,
számlák, elszámolások végrehajtása, stb.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Írásbeli ajánlatok bekérése, szerződések elkészítése, megrendelés, elszámolások nyomon követése, végrehajtása, kivitelezés ellenőrzés, stb.

Utánpótlás-nevelés A beszerzésekkel kapcsolatos árajánlatok beszerzése, megrendelések intézése, felszerelések nyilvántartása, nyomon követése, ellenőrzése, számlák,
elszámolások végrehajtása, stb.
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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: Lepsény, 2017. 12. 01.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kovács István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

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

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

Kelt: Lepsény, 2017. 12. 01.
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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 Kovács István (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

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

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

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

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

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

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

Kelt: Lepsény, 2017. 12. 01.

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

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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

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

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

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

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

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Lepsény, 2017. 12. 01.
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 2 3 50%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 2 2 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 20 20 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 17 17 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%

be/SFPHP01-16752/2017/MLSZ

2017-12-01 14:17 24 / 26



A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 7 470 636 Ft 76 990 Ft 151 358 Ft 7 698 984 Ft 3 299 565 Ft 10 921 559 Ft 10 998 549 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 278 379 Ft 13 179 Ft 26 358 Ft 1 317 916 Ft 564 821 Ft 1 869 558 Ft 1 882 737 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 192 257 Ft 63 811 Ft 125 000 Ft 6 381 068 Ft 2 734 744 Ft 9 052 001 Ft 9 115 812 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 906 613 Ft 60 875 Ft 120 000 Ft 6 087 487 Ft 676 387 Ft 6 703 000 Ft 6 763 875 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 13 377 249 Ft 137 865 Ft 271 358 Ft 13 786 471 Ft 3 975 952 Ft 17 624 559 Ft 17 762 424 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (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)

alairasicimpeldany_1493154470.pdf (Szerkesztés alatt, 794 Kb, 2017-04-25 23:07:50) 7eaa02567d7f76bd906fa3ccbf849579ee7ddabeb4003d56def3454d04ce6e64

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

aberuhazasfinanszirozasiterve_1493584318.pdf (Szerkesztés alatt, 813 Kb, 2017-04-30 22:31:58) 02b6de6072b1287776b2cbb35e19e5b64babf3a08014ae75961930b9d1c68337

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

azelkeszultletesitmenyhasznosita_1493584407.pdf (Szerkesztés alatt, 934 Kb, 2017-04-30 22:33:27) b278b619b113fe6b16d734e82d050cae82fb8c5946282d596487d8929999495b

Egyéb dokumentumok

hatarozat_epitesiengedely_1508570942.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-10-21 09:29:02) 796ee9e6de0610f8711e21f589df3ded4d4ade5856cd50a8d6d4849030498d62

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_1493157511.pdf (Szerkesztés alatt, 992 Kb, 2017-04-25 23:58:31) 27afd8ee8688ddfa246fe7eee291c23ba354770475f1d51f9daf0d52c7ddea42

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

birosagikivonat_1493212642.pdf (Szerkesztés alatt, 531 Kb, 2017-04-26 15:17:22) 9782a3ee55347629171008844b7fc9cccbf2eccdd0e4f060baf9d36fad83d915

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

igazgatasiszolg.dij_1493672556.pdf (Szerkesztés alatt, 405 Kb, 2017-05-01 23:02:36) 8e07fe1d9a38f7e496aa277e3c950fa3f36011e6c7b74dbdec747bcf6e896941

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

koztartozasmentesigazolas_1493158197.pdf (Szerkesztés alatt, 869 Kb, 2017-04-26 00:09:57) 33522160c119595728375a1dc652460cba814052a6eb05ee7851aa232a076ce8

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1493583078.pdf (Szerkesztés alatt, 488 Kb, 2017-04-30 22:11:18) 0bcbc74655a9bff2acb00892ce95ab825df5abbd71f3d6749cc5ddfdf7b99e2e

hatarozat_epitesiengedely_1508571055.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-10-21 09:30:55) 796ee9e6de0610f8711e21f589df3ded4d4ade5856cd50a8d6d4849030498d62

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

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1493153213.pdf (Szerkesztés alatt, 488 Kb, 2017-04-25 22:46:53) 0bcbc74655a9bff2acb00892ce95ab825df5abbd71f3d6749cc5ddfdf7b99e2e

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

lepsenynagykozsegsportkoncepcioja_1493152797.pdf (Szerkesztés alatt, 509 Kb, 2017-04-25 22:39:57) dfe7cc9482d87d0f1368342f8a8790d4fa442ec0203faaca9e06aa4aa16c4954

nyilatkozat_1493153037.pdf (Szerkesztés alatt, 488 Kb, 2017-04-25 22:43:57) 0bcbc74655a9bff2acb00892ce95ab825df5abbd71f3d6749cc5ddfdf7b99e2e

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

tulajdonilap_1493191123.jpg (Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2017-04-26 09:18:43) 2aea9539a9bd998ad118f06872f3afe0fd5ae3b5911b9dd7525d60de7fb95414

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

lelatolepseny2x51fo_1493585089.doc (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2017-04-30 22:44:49) ac927f571ab2949225888817f8b9e22790c8d98a1f5a2e024bb2ac6c903d63ed

automataontozoarajanlat_1493586440.docx (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2017-04-30 23:07:20) 15b224911ad9c3fde947c86831c50b7b2a4a7a8d711dc8e3ce3643cf84a1bf89

kulsokeritesarajanlat..._1493588185.xls (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2017-04-30 23:36:25) 36bd249eb2688d2106ee31c13b42b6fc53ca16dc0ca11f75ad33e4200e5063f5

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

hangositas_1493584721.docx (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2017-04-30 22:38:41) 8bf440376411ba7c5518fc5975060bcd7227700c970bc59952db18021090dc3f

2x51fostribunrajza_1493585153.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2017-04-30 22:45:53) 96f6f731b1436de96af4ead62d574c80be0ac0bcea6237fa35e9774392f50b6c

projektor_1493585229.docx (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2017-04-30 22:47:09) 836c6d10601acc7e3d135ecf6f8bd0974f98498bb2b85a3be255a30f303182a9

muszakileirasautomataontozo_1493585280.docx (Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2017-04-30 22:48:00) 95f98e6695d47daf4c0d48eb5aefce4c6bf9a3ebb2d1d8bb4a5fbe9ff6c28a97

kulsokeritesmuszakileiras...._1493588167.xls (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-30 23:36:07) b4e325362aae0907bf4f1203c995a93d5eebb868983c5fc38a380e45687d4a1f

gyepszellozteto_1493673211.docx (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2017-05-01 23:13:31) a128b3bb3c7e82cd0f1e8d23425667118c6044c85017a2958391eca70c33e656

nyomtato_1493673879.docx (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2017-05-01 23:24:39) fb369d52b6804a58efeaefd7bd212b6108a83173717f41a0af4bd5d19cc0c9d7

labdafogohalo_1493674791.docx (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2017-05-01 23:39:51) 57eb41f09b1ecd8f7b6f59c9a3ebc265c4d29a5f8175b4b379a40ae15355452e
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