
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Baracsi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Baracs SE

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  649

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei I. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Egyéb  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18486276-1-07

Bankszámlaszám  70600061-13000031-00000000

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 Önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2427  Város  Baracs

Közterület neve  Kossuth L.  Közterület jellege  út

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  2427  Város  Baracs

Közterület neve  Kossuth L.  Közterület jellege  út

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 367 24 76  Fax  

Honlap  www.baracsise.hu  E-mail cím  fejotherm@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Fehérvári József

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 367 24 76  E-mail cím  fejotherm@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Fehérvári József +36 20 367 24 76 fejotherm@gmail.com

Fehérvári Nikoletta +36 30 622 71 47 fehervari.nikoletta@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.

Foci pálya Nagy f.p. 2427
Baracs
Kossuth L.
11

491/1 100x55 Egyéb 0 0 Ft 12

Foci pálya Kicsi mf.p. 2427
Baracs
Kossuth L. 
11

491/2 40x20 Egyéb 0 0 Ft 12

Öltöző Öltöző 2427
Baracs
Kossuth L.
9

492/D 140m2 Egyéb 0 0 Ft 12

Faluház,sportcsarnok Edzőcs. 2427
Baracs
Szabadság tér.
8

488/2 800m2 Bérelt 80 4 000 Ft 7
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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 0,25 MFt 0,25 MFt 0,25 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,4 MFt 0,4 MFt 0,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 10 MFt 10 MFt 21,2 MFt

Egyéb támogatás 1,5 MFt 4 MFt 5,35 MFt

Összesen 13,35 MFt 15,85 MFt 28,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

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

Működési költségek (rezsi) 0,4 MFt 0,4 MFt 0,4 MFt

Anyagköltség 2,5 MFt 2,5 MFt 2,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 4 MFt 4 MFt 6,1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 6,45 MFt 8,95 MFt 19,4 MFt

Összesen 13,35 MFt 15,85 MFt 28,4 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)

9 583 594 Ft 191 672 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

3 932 584 Ft 78 652 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 377 524 Ft 151 085 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 Baracs Sportegyesület célja: a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése: az egyesületi tagok egészséges és kulturált szabadidő eltöltésének biztosítása; az
ifjúsági sportbeli képességeinek fejlesztése a baracsi közoktatási intézmények gyermek és tanulói testedzési testmozgási, testnevelési és sporttevékenységének segítése; egyesületi verseny
szakosztályok működése. Korosztályaink: u7,u9,u11,u13,u14,u16,u19, megye I. felnőtt, női és öregfiúk valamint futsal u-13, és a DLSZ futsal bajnokságban felnőtt csapat. A Baracsi
Sportegyesület jelenleg közel 200 versenyengedéllyel rendelkező aktív tagja van, 9 korosztállyal heti rendszerességgel szerepelnek az MLSZ Fejér Megyei bajnokságaiban. Bozsik programok
rendszeres résztvevői vagyunk. Utánpótlás csapataink meghatározó szerepet töltenek be a bajnokságaikban. U-16-os csapat első helyen van a Fejér megyei csoportjában. Női csapatunk a
Pest Megyei Szövetség által kiírt futsalbajnokságban is szerepel. Az U-13-es csapatunk a Bozsik tornákon kívül a Tolna megyei bajnokságban U-14-es korosztályban a 8. helyen állnak. U-19-
es csapatunk jelenleg bajnoksága 2. helyezettje. Felnőtt csapatunk a megyei I- osztályban a tabella tizenegyedik helyén található. Női felnőtt korosztályunk a Pest Megyei bajnokságban
versenyez. Öregfiúk korosztályunk 7. a megyei csoportjában. Infrastrukturális fejlesztést végeztünk az elmúlt években melyben sportöltözőt építettünk a Tao pályázatnak köszönhetően. Egy
darab nagypályával rendelkezünk, melynek leterheltsége igen nagy, a pályához van világításunk is melynek bővítését végeztük . A pálya foci nagy kapu cseréje a tavaly előtti szezon végére
megvalósítottuk. A füves pályát öntöző kocsiival locsoljuk . A 2012-ben átadott műfüves kis pályánk leterheltsége is igen nagy,mivel de. a helyi iskolások, du. pedig a sportolók, hétvégenként
pedig a szabadidő sportolásra veszik igénybe. Négy éve egy 20éves 9 személyes kisbusz beszerzésére nyílt lehetőségünk szponzori támogatás segítségével. Pályánk állapota a Tao
programban vásárolt eszközök karbantartása által kiemelkedővé vált, ami másoknak is feltűnt. Ezáltal több településről is jönnek a gyerekek, fiatalok a mi egyesületünkhöz. Ezáltal
elengedhetetlen még egy kisbusz beszerzése hiszen nagyon sok gyerek más településről jön. A mérkőzésekre járást is kisebb költségből tudná biztosítani az egyesület,akkor sem lenne
szállítási probléma ha az egyik éppen szerelőnél van. 

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

Nem releváns. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Eszközbeszerzések tervezett ideje: a 2017-18 bajnoki évad. Utánpótlás nevelés feladatok 2017-18-as évadban folyamatosan. 

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 sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti
kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Szakszövetségi stratégia támogatja a labdarúgás infrastruktúra fejlesztéseket lásd pályafelújítások és öltözők támogatása, ezáltal egyre több gyermek
választja újra a labdarúgást rendszeres sportolási lehetőségként. A 2012-ben műfüves pálya átadása és a nagy füves pálya felújítása során egyre több gyermek vesz részt az edzéseken,
melynek eredményeképpen jó eredményeket érnek el a mérkőzéseken. pld: Bozsik tornákon, U16-os csapatunk pedig a megyei csoportban az első helyen található. A fejlesztéseknek
köszönhetően öregfiúk csapatunk létszáma folyamatosan növekszik, női felnőtt csapatunk létszáma is folyamatosan nő és ezáltal kiváló munkát tudnak végezni. Egyesületünkben folyó kiváló
munkának köszönhetően folyamatos a létszám növekedés új tagok jelentkezése minden korosztályunknál. Egyesületünk elsődleges célja a helyi gyermekek, fiatalok és felnőttek számára a
sportolási lehetőségének biztosítása az utánpótlás nevelés és a tehetséggondozás. Ehhez folyamatosan biztosítják a szakember állományt, valamint továbbképzésüket támogatják. A
tehetséggondozás keretében együttműködnek a helyi oktatási és nevelési intézmények szaktanáraival. Az Egyesület együttműködik a környező települések, valamit a térség
sportegyesületeivel, valamint folyamatos a kapcsolattartás a szakszövetség vezetőségével és munkatársaival is. Az egyesületünknél folyó kiváló szakmai munka eredményének köszönhetően ,
együtt működési megállapodásunk van a DPASE-val . Egyre több tehetséges gyermeket tudunk biztosítani a magasabb bajnoki osztályban való versenyeztetésükhöz , ezáltal szívesen jönnek
hozzánk a gyermekek mivel van előttük fejlődési irány mutatás és jövő kép biztosítás. 

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

A fejlesztések hatására a településben megfelelő mennyiségű és minőségű sportlétesítmény került kialakításra. A község térségi potenciájának emeléséhez hozzátartozik az is, hogy helyben
megfelelő sportlétesítmény álljon a lakosság számára. A három éve átadásra került sportöltöző a település központi részén egy új, esztétikusan felújított épület növeli a település képét. A
kulturált környezet a kiválóan karbantartott és folyamatosan fejlesztett sporttelep vonzza és jó irányba alakítja az igénybe vevőit. A 2012-ben műfüves pálya átadása és a nagy füves pálya
felújítása során egyre több gyermek vesz részt az edzéseken, melynek eredményeképpen jó eredményeket érnek el a mérkőzéseken. Pl. Bozsik torna, U16-os csapatunk pedig a megyei
csoportban az első helyen található. A fejlesztéseinknek köszönhetően csapataink létszáma folyamatosan növekszik,és ezáltal kiváló munkát tudnak végezni. Egyesületünkben folyó kiváló
munkának köszönhetően folyamatos a létszám növekedés új tagok jelentkezése minden korosztályunknál. A Baracs Sportegyesület célja: a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az
ilyen igények felkeltése; az egyesületi tagok egészséges és kulturált szabadidő eltöltésének biztosítása, az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése a baracsi közoktatási intézmények
gyermek és tanulói testedzési testmozgási, testnevelési és sporttevékenységének segítése; egyesületi verseny szakosztályok működése. A sportegyesület további célja a rendszeres sportolás
és testedzés biztosítása mellett az egészséges életre nevelés, az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése. Helyi sportélet fellendülése és a helyi sportszolgáltatások színvonalának
folyamatos minőségi növekedése. A helyi szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó közösségi élet feltételeinek biztosítása. Folyamatos pályázati lehetőségek felkutatása pl.: működési
költségek finanszírozásához. A sporteseményeket látogató helyi lakosok, valamint szomszédos településről érkező sportbarátok számának növekedése, az ehhez még hiányzó kiszolgáló
létesítmények megépítése. Együttműködés a helyi civil szervezetekkel, valamint a helyi önkormányzattal. A Sportegyesület a helyi közélet egyik legaktívabb civil szervezete, a község
valamennyi rendezvényén jelen van közreműködőként, szervezőként.Amennyiben az idei évi fejlesztéseket meg tudjuk valósítani ,akkor biztosított az utánpótlás nevelés folyamatos minőségi
fejlődése . Amennyiben nem akkor veszélybe kerül a kiváló utánpótlás neveléshez szükséges eszközeink minősége
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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)

Személyszállítási eszköz kisbusz (9 fős) új db 1 8 151 000 Ft 8 151 000 Ft

Pályakarbantartó gép fűnyírótraktor tartozékkal db 1 4 273 550 Ft 4 273 550 Ft

Pályakarbantartó gép homokszóró db 1 478 790 Ft 478 790 Ft

Sporteszköz labda db 30 8 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 20 13 000 Ft 260 000 Ft

13 403 340 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

kisbusz (9 fős) új Egyesületünk meg növekedett létszámához már nem tudjuk biztosítani az 1 db meglévő kisbuszunkkal az edzésekre, mérkőzésekre való szállítást ,
mivel elégidős a meglévő autónk (20 éves) a folyamatos javítások miatt nem áll rendelkezésünkre,ezért veszélyben van az edzésekre és
mérkőzésekre való eljutásunk. Több utánpótlás játékosunk a környező településekről érkezik a tömeg közlekedéssel nem lehet megoldani az előbb
felsorolt utazásokat. Ezért is indokolt egy új 0km-s személy szállító eszköz beszerzése.

fűnyírótraktor tartozékkal Egyesületünk rendelkezik sima fűnyíró traktorral , de a meg növekedett minőségi edző területek biztosításához elengedhetetlen még egy másfajta
hengerkéses fűnyíró beszerzése mellyel a pályánk gyepfelületét minőségi felületen tudjuk biztosítani. Sajnos a meglévő sima késes fűnyírónk sokszor
javításra szorul mivel igen nagy igénybevételnek van kitéve.

homokszóró Egyesületünk pályáinak minőségi karbantartásához rendelkezünk pálya karban tartó gépekkel , azonban hogy a mostani szintnél még jobban tudjuk
pályánk minőségét biztosítani, a sok csapat által igénybe vett pályánk leterheltsége nagyon nagy , ezáltal a pálya minősége is folyamatosan romlik .
Ahhoz hogy a megfelelő minőségű pálya felületet biztosítani tudjuk kell még egy kiegészítő berendezés ez a homok szóró mellyel saját magunk
eltudjuk végezni a szükséges homok feltöltéseket és a folyamatos pótlásokat.

labda A nagy létszámú egyesületünknek folyamatos gondot okoz az edzéseken a megfelelő mennyiségű és minőségű labda, sajnos a bajnoki évad végére
25-30 db-ot állandóan le kell selejtezni, mert elhasználódott vagy kilyukadt.

cipő élőfüves pályához Egyesületünk amatőr sportolóinak nagy megterhelést jelent a cipő megvásárlás, sokaknak anyagi lehetősége nem engedi meg. Ezért szükséges
egyesületünk segítsége, melyet Tao program keretén belül tudunk mi is finanszírozni.

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)

9 296 086 Ft 95 836 Ft 191 672 Ft 9 583 594 Ft 4 107 254 Ft 13 595 012 Ft 13 690 848 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

be/SFPHPM01-16447/2017/MLSZ

2017-11-28 09:59 7 / 26



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 2017-11-01 2018-03-31 2018-03-31 5 500 000 Ft

5 500 000 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öntözőrendszer kiépítése Egyesületünk rendelkezik kicsi öntöző kocsis locsolási lehetőséggel. Azonban ez folyamatos felügyeletet igényel. A nap közbeni öntözés nyáron nem
a jó megoldás a napsütésben , és egyszerre sajnos nem tudjuk öntözni a 65x55m edzőpályát és a nagypályánkat ezáltal romlik a pályák minősége
.Ezért úgy gondoltuk hogy a meglévő öntöző kocsinkkal nap közben tudjuk öntözni az edzőpályát éjszaka az automata rendszerrel pedig a
nagypályánkat,ezáltal minőségi területet tudunk biztosítani az edzésekhez és a mérkőzésekhez is.

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. 2427
Baracs
Kossuth L.
11

491/1 Pályaméret 55x100 Egyéb

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?

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. 3 814 607 Ft 39 326 Ft 78 652 Ft 3 932 584 Ft 1 685 393 Ft 5 578 652 Ft 5 617 978 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 Baracs U9 U9 14 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Baracs U7 U7 6 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 BARACS U19 21 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 BARACS U16 21 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U14 BARACS SE U14 21 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U13 Baracs U13 U13 21 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Baracs U11 U11 12 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

444719 CSALA GERGŐ DUNAÚJVÁROS PÁLHALMA AGROSPECIÁL SPORTEGYESÜLET 2016.08.26. 15%

319520 HOMPÓT LÓRÁNT DUNAÚJVÁROS PÁLHALMA AGROSPECIÁL SPORTEGYESÜLET 2016.08.26. 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

U13 BARACS SE U13 21 Futsal UP torna Futsal UP torna Aktív

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

Baracs U9 U9 (N) U9 14 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Baracs U7 U7 (N) U7 6 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

BARACS U19 (N) U19 21 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

BARACS U16 (N) U16 21 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

BARACS SE U14 (N) U14 21 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Baracs U13 U13 (N) U13 21 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Baracs U11 U11 (N) U11 12 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

CSALA GERGŐ (N) 444719 2016.08.26.  Dunaújváros pálhalma agrospeciál
sportegyesület

+ 15%

HOMPÓT LÓRÁNT (N) 319520 2016.08.26.  Dunaújváros pálhalma agrospeciál
sportegyesület

+ 15%

 Támogatás összesen 8 000 000 Ft

 Bónusz összesen 2 400 000 Ft (+ 30%)

 Teljes elvi támogatás 10 400 000 Ft

Férfi futsal

BARACS SE U13 (N) U13 21 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 500 000 Ft

 Férfi 10 400 000 Ft

 Férfi futsal 500 000 Ft

 16/17-ös csapatok korrekció -260 000 Ft

Elvi támogatás 10 640 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 30 13 000 Ft 390 000 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 30 13 000 Ft 390 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 30 13 000 Ft 390 000 Ft

Sporteszköz labda db 30 8 000 Ft 240 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter db 6 10 500 Ft 63 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 4 12 500 Ft 50 000 Ft

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

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

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

Vitamin vitamincsomag csom 100 9 065 Ft 906 500 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)

Faluház Sportcsarnok 4 000 Ft 50 7 1 400 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Faluház Utánpótlás és futsal csapataink késő őszi és téli felkészítését teremben tudjuk csak megvalósítani.Eddig minimális edzési időt biztosított az önkormányzat egyesületünk
számára ingyen, de 2017 őszétől már csak térítés ellenében használhatjuk a sportcsarnokot. Ahhoz hogy megfelelően tudjuk felkészíteni csapatainkat ehhez
elengedhetetlen a terembérlet , azonban egyesületünk ezt más forrásból nem tudja finanszírozni így kénytelenek vagyunk a TAO program adta lehetőséget igénybe
venni.

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)

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 567 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 906 500 Ft

Személyszállítási költségek 2 500 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 400 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 9 073 500 Ft
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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)

8 142 664 Ft 83 775 Ft 151 085 Ft 8 377 524 Ft 930 836 Ft 9 224 585 Ft 9 308 360 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)

191 672 Ft 191 672 Ft 95 836 Ft 287 508 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 78 652 Ft 78 652 Ft 39 326 Ft 117 978 Ft

Utánpótlás-nevelés 151 085 Ft 167 855 Ft 83 775 Ft 234 860 Ft

Összesen 421 409 Ft  640 346 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázat írás, pályázati elszámolás elkészítése, árajánlatok beszerzése, beszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Pályázat írás, pályázati elszámolás elkészítése, árajánlatok beszerzése, beszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Utánpótlás-nevelés Pályázat írás, pályázati elszámolás elkészítése, árajánlatok beszerzése, beszerzéssel kapcsolatos feladatok 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: Baracs, 2017. 11. 28.
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Nyilatkozat 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Baracs, 2017. 11. 28.
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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 Fehérvári József (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Baracsi Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Baracsi Sportegyesület (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: Önkormányzati támogatás

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: Baracs, 2017. 11. 28.

..........................................................
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: Baracs, 2017. 11. 28.
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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 6 6 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 6 6 0%

Edzőtáborok száma db 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 1 1 0%

Egyéb indikátorok:

9 személyes mikrobusz db 1 2 100%

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 21 21 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 21 21 0%

U15 fő 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U13 fő 21 21 0%

U11 fő 12 12 0%

U7-9 fő 20 22 10%
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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 13 110 693 Ft 135 162 Ft 270 324 Ft 13 516 178 Ft 5 792 647 Ft 19 173 664 Ft 19 308 826 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 296 086 Ft 95 836 Ft 191 672 Ft 9 583 594 Ft 4 107 254 Ft 13 595 012 Ft 13 690 848 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 814 607 Ft 39 326 Ft 78 652 Ft 3 932 584 Ft 1 685 393 Ft 5 578 652 Ft 5 617 978 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 142 664 Ft 83 775 Ft 151 085 Ft 8 377 524 Ft 930 836 Ft 9 224 585 Ft 9 308 360 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 21 253 357 Ft 218 937 Ft 421 409 Ft 21 893 702 Ft 6 723 483 Ft 28 398 249 Ft 28 617 186 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 (24 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.pd_1493715260.pdf (Szerkesztés alatt, 121 Kb, 2017-05-02 10:54:20) 4d4e544d88322a76df265c6c8a8fda46f4162d13881f47e9b34c4b1e5ebcbc45

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

finanszirozasiesutemtervterv.pd_1506662868.pdf (Hiánypótlás melléklet, 135 Kb, 2017-09-29 07:27:48) 30a251a1d11162970d4dc61ca4c35146edccf4b7f4d9c5db5c89754653308ee7

finanszirozasiesutemtervterv.pd_1493726304.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2017-05-02 13:58:24) 30a251a1d11162970d4dc61ca4c35146edccf4b7f4d9c5db5c89754653308ee7

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

kihasznaltsaginyilatkozat.pd_1506662799.pdf (Hiánypótlás melléklet, 154 Kb, 2017-09-29 07:26:39) 72fe155ebfb74150cc140d4d51ec34d02f3d524f8b351815042bc58ec3d8333e

kihasznaltsaginyilatkozat.pd_1493726960.pdf (Szerkesztés alatt, 154 Kb, 2017-05-02 14:09:20) 72fe155ebfb74150cc140d4d51ec34d02f3d524f8b351815042bc58ec3d8333e

Egyéb dokumentumok

baracssecustomkombi130learaja_1493722561.pdf (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2017-05-02 12:56:01) af0d7f538a90d01306459db1757b87f1c96cb08d5ab0fbecf3f71badc87d7aa5

agrolancarajanlat_1493722571.pdf (Szerkesztés alatt, 689 Kb, 2017-05-02 12:56:11) 71502ce97b98ac58646035eb97bfd76d00c27322c07bc893924070c25d6bc407

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat.pd_1493725349.pdf (Szerkesztés alatt, 389 Kb, 2017-05-02 13:42:29) 3392b6dcc6b0a1271d3834d58dafe6a9537d53fd91596aa3a116c3640fa434bb

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

cegkivonat2017.04.25..pd_1493715188.pdf (Szerkesztés alatt, 541 Kb, 2017-05-02 10:53:08) 7d102cde80bc45be2ef2c3773eee6bac12c5693f93a6b008ee2da3388e251d7b

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

utalasiigazolas.pd_1493723491.pdf (Szerkesztés alatt, 214 Kb, 2017-05-02 13:11:31) 87bf754512e872a3ede197409ab0528b4a35609358dfdab2d70ef4e7f52dd826

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

1_baracsi_sportegyesulet_18486276_3_1493715166.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2017-05-02 10:52:46) 6261e4f2276710c18b7579b8dc6ee757102f78e3c0a63e38463116535c0ee0ab

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozatnemepitesi.eng.pd_1506662780.pdf (Hiánypótlás melléklet, 116 Kb, 2017-09-29 07:26:20) 2cf5fdd5231a35643032abeff1a5bdeaea3ad45811954d87b2f5401fd2396b1a

nyilatkozatnemepitesi.eng.pd_1493725495.pdf (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2017-05-02 13:44:55) 2cf5fdd5231a35643032abeff1a5bdeaea3ad45811954d87b2f5401fd2396b1a

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

nyilatkozatnemepitesi.eng.pd_1506662758.pdf (Hiánypótlás melléklet, 116 Kb, 2017-09-29 07:25:58) 2cf5fdd5231a35643032abeff1a5bdeaea3ad45811954d87b2f5401fd2396b1a

nyilatkozatnemepitesi.eng.pd_1493725388.pdf (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2017-05-02 13:43:08) 2cf5fdd5231a35643032abeff1a5bdeaea3ad45811954d87b2f5401fd2396b1a

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

baracsseonkormanyzatpalyahasznal_1506662670.pdf (Hiánypótlás melléklet, 103 Kb, 2017-09-29 07:24:30) 6483b1b8276ae3ba3cf97198ac8443000f7d78ec1e6c634e5938663eff03e615

baracsseonkormanyzatpalyahasznal_1493715447.pdf (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2017-05-02 10:57:27) 6483b1b8276ae3ba3cf97198ac8443000f7d78ec1e6c634e5938663eff03e615

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

2tulajdonilapmasolat_1506662720.pdf (Hiánypótlás melléklet, 286 Kb, 2017-09-29 07:25:20) 721d20710497995f62060f50d36c01b44c67fa7144528c6bb169d37a4feda1e6

1tulajdonilapmasolat_1493722220.pdf (Szerkesztés alatt, 265 Kb, 2017-05-02 12:50:20) dde902469cade02c50a1d3723486d94866a592ec11e04cef2dcc861feea813ab

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

ajanlat-10m3-estartalyra_szig_1506662508.pdf (Hiánypótlás melléklet, 306 Kb, 2017-09-29 07:21:48) 928b3a5c30ae769338c29b43fd6bbf1ef9b8fadc277bb62a0774ddbabd5512a1

ontozorendszerkoltegvetesikiiras_1506662525.pdf (Hiánypótlás melléklet, 416 Kb, 2017-09-29 07:22:05) 14ff4857142ab257f1b4b7d0c2a5532bf16eb9ba7bfc2e27c7321d8ebe7ae8e0

ontozorendszerajanlatkoltsegte_1493728835.pdf (Szerkesztés alatt, 551 Kb, 2017-05-02 14:40:35) 6cb817009f4348fc0cc6b89eec79faf2de7d0f35549c9cad9775967525c7d5cb

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

ontozorendszermuleiras.pd_1506662820.pdf (Hiánypótlás melléklet, 277 Kb, 2017-09-29 07:27:00) 5e4ab493ab6387b572dc716e2723f76a373f2f8840eb7bc1bf5b06265e992f44

ontozorendszermuleiras.pd_1493728607.pdf (Szerkesztés alatt, 277 Kb, 2017-05-02 14:36:47) 5e4ab493ab6387b572dc716e2723f76a373f2f8840eb7bc1bf5b06265e992f44
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