
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kerepesi Városi Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  KVSE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nem releváns  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  2420

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat

legmagasabb bajnoki osztálya
 Nincs  

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya
 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki

osztálya
 Egyéb  

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya
 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18686225-1-13

Bankszámlaszám  11742513-20002822-00000000

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 Önkormányzat

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  2144  Város  Kerepes

Közterület neve  Margaréta  Közterület jellege  utca

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely

címével  

Irányítószám  2144  Város  Kerepes

Közterület neve  Margaréta  Közterület jellege  utca

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 632 49 01  Fax  

Honlap  
http://kerepes.hu/kvse-

sportfejleszt%C3%A9si-programja
 E-mail cím  kovaripeter85@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének

neve  Kővári Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének

beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 632 49 01  E-mail cím  kovaripeter85@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kővári Péter +36 70 632 49 01 kovaripeter85@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.

Tornaterem Edzőterület 2144

Kerepes

Vörösmarty utca

2

Hrsz.:

504/3

30x18

m

Bérelt 20 2 000 Ft 10

Műfüves kispálya Kicsi mf.p. 2144

Kerepes

Bartók Béla utca

3

Hrsz.:

2443/1

20x40

m

Bérelt 20 2 000 Ft 10

be/SFPHPM01-18745/2017/MLSZ

2017-12-12 19:19 2 / 26



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 0 MFt 0,6 MFt 6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,02 MFt 0,15 MFt 0,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 2,76 MFt 2,76 MFt 22 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 1 MFt

Összesen 2,78 MFt 3,51 MFt 29,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0,898 MFt 0,898 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Összesen 0 MFt 0,998 MFt 0,998 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Előfinanszírozott (ingatlan)

13 427 988 Ft 268 560 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 199 966 Ft 157 669 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

A kerepesi Sportcentrum biztosítja Egyesu ̈letu ̈nk labdaru ́go ́i sza ́ma ́ra az edze ́sekhez e ́s me ́rko ̋ze ́sekhez a legszu ̈kse ́gesebb felte ́teleket. A Sportfejleszte ́si programunkban megfogalmazott

ce ́lok megvalo ́síta ́sa ́hoz e ́s a jelenlegi uta ́npo ́tla ́s labdaru ́go ́ le ́tsza ́m no ̈vele ́se ́hez, e ́s a szakmai színvonal emele ́se ́hez szu ̈kse ́ges a jelenlegi infrastruktu ́ra fejleszte ́se, fo ̋ke ́nt az edze ́sek, e ́s
me ́rko ̋ze ́sek lebonyolíta ́sa ́hoz szu ̈kse ́ges ku ̈lo ̈nbo ̈zo ̋ me ́retu ̋ kapuk, sporteszko ̈zo ̈k tekintete ́ben. Az uta ́npo ́tla ́skoru ́ labdaru ́go ́k le ́tsza ́ma e ́s a sporttelepen tartott labdaru ́go ́ edze ́sek,

me ́rko ̋ze ́sek, e ́s uta ́npo ́tla ́s torna ́k komoly szerveze ́si feladatokat ro ́nak az edzo ̋inkre e ́s csapatainkra. Kerepes va ́rosa sajnos kimaradt az uto ́bbi e ́vekben a futballfejleszte ́si programbo ́l, 2015-

2016-os e ́vadban nyert elo ̋szo ̈r olyan ta ́mogata ́st, melyet te ́nylegesen az uta ́npo ́tla ́s fejleszte ́sre fordítottak. Mind sporteszko ̈z a ́lloma ́ny, mind sportfelszerele ́sek, edzo ̋i be ́reze ́s tekintete ́ben az

egyik legelmaradottabb telepu ̈le ́s a megye ́ben, melyet eddig az edzo ̋k, e ́s a gyerekek futball ira ́nti szeretettel, e ́s lelkesede ́ssel po ́toltak. Mege ́rdemelne ́k, hogy ve ́gre a ko ̈rnyezo ̋
telepu ̈le ́sekhez hasonlo ́ színvonalon sportolhassanak, ke ́szu ̈lhessenek o ̋k is. Jelenleg az óvodai programmal kiegészülve közel 100 gyermek sportol egyesületünkben, a 2017/18-as évadban

már az U7-től egészen az U14-es korosztályig versenyeztetünk csapatokat. 

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

Egyesületünkben jelenleg 4 korosztályban (U7, U9, U11, U13) foglalkozunk a gyerekekkel. A 2017/18-as szezonban már indítunk csapatot az U14-es megyei pontvadászatban. Jelenleg az

edzéseket kizárólag a Bartók Béla utcai 20x40 m-es kis műfüves pályán, ill. a Széchenyi István Általános Iskola 18x30 m-es tornatermében tudjuk tartani. Rendelkezik Kerepes városa egy nagy

méretű, egykoron füves pályával, amely jelenleg alkalmatlan utánpótlás edzések tartására. Annyira kemény a talaja, hogy a pályát áprilisban felmérő szakember nem tudott mintát venni, és

nem tudta megmérni a talaj nedvességtartalmát. Rendkívül megnehezíti a minőségi munkavégzést, hogy az U11-es, és U13-as csapatainkkal nem tudunk a Bozsik Programban előírt méretű

pályán gyakorolni. Az önkormányzattal egyeztetve egyik legfontosabb feladatunk, hogy a 2017/18-as szezonban felújítsuk a füves pályát. Szeretnénk, hogy a város központjában elhelyezkedő

pálya betölthesse végre valódi funkcióját, és hétfőtől vasárnapig gyerekzsivaj töltse be a Bartók Béla utca környékét. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Pályafelújítás: 2017-2018-as évad. 2017 nyár-ősz: Kútfúrás. 2018 tavasz: öntözőrendszer telepítése, pályafelújítás Up. fejlesztés: Az uta ́npo ́tla ́s fejleszte ́sre tervezett beszerze ́seket a

2017/2018-as e ́vad teljes ido ̋tartama ́ra tervezzu ̈k. A sporteszko ̈zo ̈ket, sportfelszerele ́seket, egye ́b eszko ̈zo ̈ket e ́s szolga ́ltata ́sokat legke ́so ̋bb 2018. ju ́nius 30-ig megva ́sa ́roljuk. A 2017/2018-as

e ́vadban folyamatosan biztosítjuk uta ́npo ́tla ́s csapataink sza ́ma ́ra a versenyeztete ́st e ́s az edze ́seken valo ́ re ́szve ́telt. Mivel saja ́t le ́tesítme ́nnyel nem rendelkezu ̈nk, az adott ido ̋szakban

sportpa ́lya ́kat, sportcsarnokot vagy tornatermet be ́rlu ̈nk csapataink re ́sze ́re. 9 személyes kisbusz vásárlás Csapataink szállítását biztosító személyszállító eszközt 2018 január elején tervezzük

megvásárolni. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen

sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Egyesu ̈letu ̈nk megalapíta ́sakor az volt a ce ́lunk, hogy olyan futballozni e ́s sportolni szereto ̋ labdaru ́go ́kat tudjunk tagjainak, akik „szerelmesei” a labdaru ́ga ́snak. A 2016/2017-es e ́vadra ke ́szített

koncepcio ́nkban ma ́r arra is koncentra ́lunk, hogy a labdaru ́go ́ csapatunk to ̈megba ́zisa ́t no ̈velhessu ̈k. Egyesu ̈letu ̈nk eze ́rt egy helyi ba ́zisra ta ́maszkodva a to ̈megesíte ́ssel, a gyerekek

bevona ́sa ́val ta ́mogatja e ́s ero ̋síti az amato ̋r labdaru ́ga ́st. Ezzel mi is szerepet va ́llalunk abban, hogy Magyarorsza ́gon emelkedjen az igazolt labdaru ́go ́k sza ́ma. A to ̈megba ́zisunkat a ko ̈vetkezo ̋
2017/2018-as e ́vadban elso ̋sorban no ̈velni kíva ́njuk. Ezzel a szakszo ̈vetse ́gi koncepcio ́ szerint mi is teve ́kenyen tudunk majd hozza ́ja ́rulni ahhoz, hogy a magyar labdaru ́ga ́s sikeres legyen,

mivel ennek ele ́re ́se ́hez mindenke ́ppen szu ̈kse ́ges az uta ́npo ́tla ́s-nevele ́s sze ́lesíte ́se e ́s fejleszte ́se. O ̈sszegezve, Egyesu ̈letu ̈nk saja ́t sikeresse ́ge ́t e ́s a magyar futball sikeresse ́ge ́t
pa ́rhuzamba a ́llítva az ala ́bbi feladatok elve ́gze ́se ́ben, megvalo ́síta ́sa ́ban la ́tja: - To ̈megba ́zis kialakíta ́sa, - A futball ne ́pszeru ̋se ́ge ́nek no ̈vele ́se, - A labdaru ́ga ́s ima ́zsa ́nak ero ̋síte ́se, -

Sportszakmai ce ́lok kitu ̋ze ́se e ́s ele ́re ́se, - Magas szintu ̋ ta ́rgyi e ́s szeme ́lyi felte ́telek biztosíta ́sa. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a gödöllői Regionális Utánpótlás Központtal szorosan

együttműködve biztosítsuk az egyesületünkben kinevelt tehetségek felfelé áramlását. 

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

veendő kockázatok megjelölése

Az Egyesu ̈let ko ̈re ́ben jelenleg sportolo ́ uta ́npo ́tla ́skoru ́ gyerekek szu ̈lo ̋ke ́nt ma ́r odafigyelnek saja ́t gyermekeik sportos e ́s ege ́szse ́gtudatos e ́letvitele ́re. Hosszu ́ ta ́vu ́ hata ́s teha ́t, hogy ennek

ko ̈vetkezte ́ben a telepu ̈le ́s lakosai ege ́szse ́gesebbek lesznek. Ezzel pa ́rhozamosan nem csak telepu ̈le ́su ̈nko ̈n, hanem a ko ̈rnyezo ̋ telepu ̈le ́seken is esete ́ben is megfigyelheto ̋ lesz majd ennek

hata ́sa. A labdaru ́ga ́s a ha ́tra ́nyos helyzetu ̋ gyerekeink, fiataljaink sza ́ma ́ra is megadja a felemelkede ́s leheto ̋se ́ge ́t. Egyesu ̈letu ̈nk a leheto ̋ legto ̈bb fiatalt igyekszik sportos e ́letvitelre nevelni, ez

pedig nem csak a sport e ́s ege ́szse ́ges e ́letmo ́d szempontja ́bo ́l hata ́sos. A labdaru ́ga ́sban a gyerekek a sporta ́g e ́s saja ́t ko ̈zo ̈sse ́gu ̈nk szaba ́lyainak ko ̈szo ̈nheto ̋en megtanulja ́k, hogy kell

ko ̈zo ̈sse ́get alkotni, hogyan kell annak szaba ́lyai szerint e ́lni. Ra ́ada ́sul az edze ́sek e ́s me ́rko ̋ze ́sek leheto ̋ve ́ teszik, hogy szabadideju ̈ket hasznosan to ̈ltse ́k el. Egyesu ̈letu ̈nk ko ̈zo ̈sse ́gi e ́s
csala ́di programjai segítse ́ge ́vel a ko ̈zo ̈sse ́gek, ta ́rsadalmi ko ̈to ̋de ́sek isme ́t ero ̋so ̈dhetnek, megismerve az egyu ̈ttes ja ́te ́k e ́s a sport o ̈ro ̈me ́t, az egyma ́shoz e ́s a csapathoz tartoza ́s e ́lme ́nye ́t. A
to ̈megba ́zis no ̈vekede ́se ́vel egyu ̈tt az O ̈nkorma ́nyzat is e ́rdekelt lesz megle ́vo ̋ sportle ́tesítme ́nyu ̈nk fejleszte ́se ́ben, mivel uta ́npo ́tla ́s ja ́te ́kosaink isme ́t e ́rtelmes, ege ́szse ́ges, hasznos

teve ́kenyse ́ggel to ̈ltik szabadideju ̈ket, így cso ̈kken a ta ́rsadalomra vesze ́lyes teve ́kenyse ́gek elterjede ́se, no ̈vekszik a ko ̈zbiztonsa ́g. Ta ́vlati tervu ̈nk, hogy az o ̈nkorma ́nyzati e ́s va ́llalkozo ́i
egyu ̈ttmu ̋ko ̈de ́snek ko ̈szo ̈nheto ̋en nem csak a telepu ̈le ́s to ̈megsportba ́zisa ́t no ̈velju ̈k, hanem a versenysportban ele ́rt sikereinket is. Ce ́lunk hogy a tehetse ́ges gyermekek ido ̋ben e ́s megfelelo ̋
szakmai kezekben kezdjenek sportolni, e ́s ha tehetse ́gu ̈k adott, akkor kiemelkedo ̋ eredme ́nyeket e ́rhessenek el a ku ̈lo ̈nbo ̈zo ̋ sporta ́gakban, no ̈velve ezzel mind saja ́t, mind va ́rosunk, mind

pedig orsza ́gunk e ́rdemeit.
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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)

0 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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)

Pályafelújítás élőfüves nagypálya felújítása 2017-09-01 2018-06-30 2018-09-01 14 010 000 Ft

Pálya-

infrastr. bőv.

öntözőrendszer kiépítése 2017-09-01 2018-06-30 2018-09-01 4 770 000 Ft

18 780 000 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

élőfüves nagypálya felújítása Jelenleg az edzéseket kizárólag a Bartók Béla utcai 20x40 m-es kis műfüves pályán, ill. a Széchenyi István Általános Iskola 18x30 m-es

tornatermében tudjuk tartani. Rendelkezik Kerepes városa egy nagy méretű, egykoron füves pályával, amely jelenleg alkalmatlan utánpótlás edzések

tartására. Annyira kemény a talaja, hogy a pályát áprilisban felmérő szakember nem tudott mintát venni, és nem tudta megmérni a talaj

nedvességtartalmát. Rendkívül megnehezíti a minőségi munkavégzést, hogy az U11-es, és U13-as csapatainkkal nem tudunk a Bozsik Programban

előírt méretű pályán gyakorolni.

öntözőrendszer kiépítése Az egyesület további működésének, fejlődésének alapvető feltétele a füves pálya felújítása, ehhez elengedhetetlen az öntözőrendszer kiépítése.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás

megnevezése

Beruházás

típusa

Beruházás

címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi

száma

Naturália Beruházás leíró

mennyiség

Használat

jogcíme

Megj.

Pályafelújítás élőfüves nagypálya

felújítása

Nagy f.p. 2144

Kerepes

Bartók Béla

utca

1

Hrsz.: 2444 Pályaméret 120x60 Bérelt

Pálya-infrastr.

bőv.

öntözőrendszer

kiépítése

Nagy f.p. 2144

Kerepes

Bartók Béla

utca

1

Hrsz.: 2444 Pályaméret 120x60 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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?

Igen

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. 13 025 148 Ft 134 280 Ft 268 560 Ft 13 427 988 Ft 5 754 852 Ft 19 048 560 Ft 19 182 840 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFPHPM01-18745/2017/MLSZ

2017-12-12 19:19 8 / 26



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 KVSE U9 U9 35 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 KVSE U7 U7 16 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U13 KVSE U13 U13 15 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 KVSE U11 U11 18 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

U7 Kerepesi VSE U7 B 5 Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Kerepesi VSE U7 C 6 Bozsik Egyesületi Program Aktív

U9 Kerepesi VSE U9 B 8 Bozsik Egyesületi Program Aktív

U9 Kerepesi VSE U9 C 9 Bozsik Egyesületi Program Aktív

U9 Kerepesi VSE U9 D 9 Bozsik Egyesületi Program Aktív

U14 Kerepesi VSE U14 14 Egyéb bajnokság Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

534661 Ökrös Dániel Lajos Gödöllői SK 2016-08-11 15%

661365 Gulyás Gergő Gödöllői SK 2016-08-29 15%

586987 Szabó Nándor Gödöllői SK 2016-09-09 15%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

U13 Kerepesi VSE U13 10 Futsal UP torna Futsal UP torna Aktív

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U11 Kerepesi VSE U11 10 Futsal UP torna Aktív

U15 Kerepesi VSE U15 12 Futsal UP torna Aktív

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

U14 Kerepesi VSE U14 10 Strandfoci Aktív
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Férfi

KVSE U9 U9 (N) U9 35 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

KVSE U7 U7 (N) U7 16 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

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

KVSE U11 U11 (N) U11 18 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Kerepesi VSE U7 B (V) U7 5 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Kerepesi VSE U7 C (V) U7 6 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Kerepesi VSE U9 B (V) U9 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Kerepesi VSE U9 C (V) U9 9 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Kerepesi VSE U9 D (V) U9 9 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Kerepesi VSE U14 (V) U14 14 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Ökrös Dániel Lajos (V) 534661 2016-08-11  Gödöllői sk + 15%

Gulyás Gergő (V) 661365 2016-08-29  Gödöllői sk + 15%

Szabó Nándor (V) 586987 2016-09-09  Gödöllői sk + 15%

 Támogatás összesen 6 500 000 Ft

 Bónusz összesen 2 925 000 Ft (+ 45%)

 Teljes elvi támogatás 9 425 000 Ft

Férfi futsal

Kerepesi VSE U13 (N) U13 10 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

Kerepesi VSE U11 (V) U11 10 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

Kerepesi VSE U15 (V) U15 12 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 1 500 000 Ft

Strandlabda

Kerepesi VSE U14 (V) U14 10 fő Strandfoci 200 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 200 000 Ft

 Férfi 9 425 000 Ft

 Férfi futsal 1 500 000 Ft

 Strandlabda 200 000 Ft

Elvi támogatás 11 125 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sporteszköz labda db 60 3 961 Ft 237 660 Ft

Sporteszköz kapuháló 2x1 méter pár 2 3 565 Ft 7 130 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter pár 1 7 921 Ft 7 921 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter pár 1 9 506 Ft 9 506 Ft

Sporteszköz kapu 2x1 méter pár 2 13 466 Ft 26 932 Ft

Sporteszköz kapu 3x2 méter pár 1 63 371 Ft 63 371 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter pár 1 79 214 Ft 79 214 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 100 792 Ft 79 200 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 100 3 169 Ft 316 900 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 100 1 584 Ft 158 400 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 100 11 882 Ft 1 188 200 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 60 7 921 Ft 475 260 Ft

Sportfelszerelés sapka db 100 1 584 Ft 158 400 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 60 1 584 Ft 95 040 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)

Bartók Béla utcai Sporttelep Műfüves pálya 3 169 Ft 20 8 507 040 Ft

Széchenyi I. Ált. Iskola Sportcsarnok 1 584 Ft 20 10 316 800 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Bartók Béla utcai

Sporttelep

Jelenleg ez az egyetlen olyan szabadte ́ri sportpa ́lya Kerepesen, ahol edze ́st lehet tartani. Az e ́lo ̋fu ̈ves pa ́lya jelenleg alkalmatlan uta ́npo ́tla ́s edze ́s
megtarta ́sa ́ra.

Széchenyi I. Ált. Iskola A te ́li ido ̋szakban itt tudunk ke ́szu ̈lni uta ́npo ́tla ́s csapatainkkal.

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 KPTANA1402-677 EKHO 160 12 118 820 Ft 23 764 Ft 1 711 008 Ft

Edző 17 EKHO 80 12 95 056 Ft 19 011 Ft 1 368 806 Ft

Edző TANC1514-01762 EKHO 80 12 95 056 Ft 19 011 Ft 1 368 806 Ft

Egyéb UP. koordinátor Normál 80 12 47 528 Ft 10 456 Ft 695 810 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

UP. koordinátor Ko ̋va ́ri La ́szlo ́ne ́ az egyesu ̈let gazdasa ́gi, technikai mu ̋ko ̈de ́se ́vel kapcsolatos teendo ̋ket la ́tja el. Az o ̋ feladata a pa ́lya ́zat adminisztra ́cio ́s feladatainak

kezele ́se, a csapatok felke ́szu ̈le ́si, versenyze ́si leheto ̋se ́ge ́nek biztosíta ́sa, megszerveze ́se, valamint a sportfelszerele ́s, sporteszko ̈z a ́lloma ́ny

kezele ́se.
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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

KPTANA1402-677 UEFA A U11 15 40

17 UEFA A U9 15 40

TANC1514-01762 MLSZ Grassroots C U13 15 20

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 903 134 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 823 840 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 144 431 Ft

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

Összesen 8 871 405 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)

7 960 297 Ft 82 000 Ft 157 669 Ft 8 199 966 Ft 911 107 Ft 9 029 074 Ft 9 111 073 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

be/SFPHPM01-18745/2017/MLSZ

2017-12-12 19:19 17 / 26



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 (ingatlan) 268 560 Ft 268 560 Ft 134 280 Ft 402 840 Ft

Utánpótlás-nevelés 157 669 Ft 164 116 Ft 82 000 Ft 239 669 Ft

Összesen 426 229 Ft  642 509 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Ko ̈zremu ̋ko ̈do ̋i feladatok (jelente ́ske ́szíte ́s a Ke ́relmezo ̋to ̋l kapott dokumentumok alapja ́n, kapcsolattarta ́s a szervezet vezeto ̋se ́ge ́vel)ellátása.

Utánpótlás-nevelés Ko ̈zremu ̋ko ̈do ̋i feladatok (jelente ́ske ́szíte ́s a Ke ́relmezo ̋to ̋l kapott dokumentumok alapja ́n, kapcsolattarta ́s a szervezet vezeto ̋se ́ge ́vel) ellátása.
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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: Kerepes, 2017. 12. 12.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kővári Péter (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: Kerepes, 2017. 12. 12.
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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 Kővári Péter (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kerepesi Városi Sport Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kerepesi Városi Sport Egyesület (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: Önkormányzat

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: Kerepes, 2017. 12. 12.

..........................................................

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: Kerepes, 2017. 12. 12.
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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 4 5 25%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 3 4 33%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 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 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U7 fő 16 20 25%

U11 fő 18 25 39%

U14 fő 0 12 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző

szervnek

fizetendő

díj

Közre-

működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó

összeg

Teljes ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 13 025 148 Ft 134 280 Ft 268 560 Ft 13 427 988 Ft 5 754 852 Ft 19 048 560 Ft 19 182 840 Ft

- ebből előfinanszírozott

(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott

(ingatlan)

13 025 148 Ft 134 280 Ft 268 560 Ft 13 427 988 Ft 5 754 852 Ft 19 048 560 Ft 19 182 840 Ft

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

Utánpótlás-nevelés

feladatainak támogatás

7 960 297 Ft 82 000 Ft 157 669 Ft 8 199 966 Ft 911 107 Ft 9 029 074 Ft 9 111 073 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 20 985 445 Ft 216 280 Ft 426 229 Ft 21 627 954 Ft 6 665 959 Ft 28 077 634 Ft 28 293 913 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 (18 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)

kvsealairasicimpeldany_1493200857.pdf (Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2017-04-26 12:00:57) cc8f5ac5c6090d501efd61e1967d23c3d18673459cc67f9f22e652c6392c4330

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

kvsepalyafelujitasfinans_1493547907.pdf (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2017-04-30 12:25:07) 2bbda3a4489738f0472f50a6cf49536b1610f464a49a19a624c039c5f4b6d8ee

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

kvsesportpalyahasznositasi_1493550568.pdf (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2017-04-30 13:09:28) 0c77daae2d8e921ef1e6f2d912dcfd812b11b03941306c72af3223fd83490c1e

Egyéb dokumentumok

kvseopelvivaroajanlat_1493240907.pdf (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2017-04-26 23:08:27) 769d8a1f9d22afc4edb01f896414615df2f8fff59ab0f3e4be8dcffa47f656da

arajanlatfootballfactorkvse_1511816578.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 640 Kb, 2017-11-27 22:02:58) c01468c131ca4516520d38c4df34672ec3beb97f48035aa341bbe6a72de74c7a

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

kvseemminyilatkozat_1493201013.pdf (Szerkesztés alatt, 283 Kb, 2017-04-26 12:03:33) 4b5c50330b77f729b71a258893612b520611b51258b9a02d2f1d339b80178a18

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

nyilvántartásban szereplő adatairól)

kvsekivonat2017.04.21_1493200824.pdf (Szerkesztés alatt, 284 Kb, 2017-04-26 12:00:24) 456a4423ae5df1e6c5698c332f181830ad8452940594bfaf066ce84793a80bf4

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

kvsetao2017-18nefmi_1493542243.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-30 10:50:43) bb11fd42f006e967196715d2512d13206f0af8a2767562b44d1ea611f6d1ae8b

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

kvsenav0-s2017.04.25_1493200988.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-26 12:03:08) c0b2bb208e5d569609bb8d79418b5aac90ad500a20a2addad44f2d21b5aa5c1b

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

kvsepalyafelujitasneme_1493549652.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2017-04-30 12:54:12) 423d80f81300fd15cca29249e94e4986eb7acfbad1c06d26314cb344608f8fcb

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

kvsepalyafelujitasneme_1493549697.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2017-04-30 12:54:57) 423d80f81300fd15cca29249e94e4986eb7acfbad1c06d26314cb344608f8fcb

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

kvse-kerepesikht.megallapodas_1493549255.pdf (Szerkesztés alatt, 151 Kb, 2017-04-30 12:47:35) 1d0dafb75220d1af1863cc547c30e44737cddd5b2435ad88829da9387c97b575

kvsepalyafelujitasnyilatk_1511816538.pdf (Hiánypótlás melléklet, 506 Kb, 2017-11-27 22:02:18) 8cc4adb45a5072c4b1476c3686e8c32880aff170a555e35beece9f507b79fb2d

kvsepalyafelujitasjk.kiv_1511816555.pdf (Hiánypótlás melléklet, 445 Kb, 2017-11-27 22:02:35) 88742d0a13b697f57d71b9d4a5adb5cb09640f71d8ddab1ca1e08910ac1c62ff

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

kvsesportteleptalajdonilap_1493542671.pdf (Szerkesztés alatt, 150 Kb, 2017-04-30 10:57:51) 6f61b8269bc1aad0fe9c30341c5323f07fffb32d2e315f2b0bb48c6bb98c02ef

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és

egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

kvsearajanlat-koltsegterv_1493240393.pdf (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2017-04-26 22:59:53) d7fbb172da34e039fe4791f9086980bdcf9407d986da0d319a6f2d74934de3ca

kvsepalyafelujitasaraja_1493240428.pdf (Szerkesztés alatt, 232 Kb, 2017-04-26 23:00:28) 776e13a1fcb41df2ce012fc2bd7326f32cc24cec7aaa583ff956ba9a4128a581

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

kvsepalyafelujitasmuszakitartalo_1493240062.pdf (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2017-04-26 22:54:22) f58291b9921e1e64c4ca0d5492e392fff3f69bc8952cfdf641d4d864502264e8
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