
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Bordány Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve  Bordány SK

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nem releváns

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  532

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

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Egyéb  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19079646-1-06

Bankszámlaszám  57600022-10050020-00000000

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:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6795  Város  Bordány

Közterület neve  Szent István  Közterület jellege  tér

Házszám  1  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  6795  Város  Bordány

Közterület neve  Benke Gedeon  Közterület jellege  utca

Házszám  44  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

Telefon  +36 62 588 510  Fax  +36 62 588 520

Honlap  www.bordanysk.hu  E-mail cím  bordanysportkor@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Kiss-Patik Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  sportkör elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 747 20 68  E-mail cím  kisspatikpet@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Mészáros Norbert +36 30 584 23 11 meszaros90@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.

Bordányi Focipálya Nagy f.p. 6795
Bordány
Arany János utca
20 HRSZ.

20 hrsz. 100x66 Egyéb 40 0 Ft 12
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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 0 MFt 1 MFt 1 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,8 MFt 1,1 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 9,5 MFt 4 MFt 4 MFt

Egyéb támogatás 3,5 MFt 3,5 MFt 3,5 MFt

Összesen 13,8 MFt 9,6 MFt 10,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

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

Működési költségek (rezsi) 0,3 MFt 0,4 MFt 0,4 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3,5 MFt 3,5 MFt 3,5 MFt

Összesen 5 MFt 5,1 MFt 5,1 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)

28 359 831 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 314 910 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  

be/SFP-17130/2017/MLSZ

2017-05-02 19:17 4 / 27



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 Bordány Sportkört 1961-ben alapították. Célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet
kibontakozása. A sportegyesületben labdarúgó, kézilabda és futó szakosztály működik, a klub közreműködik az ifjúsági és lakossági tömegsporttal összefüggő sportegyesületi feladatok
megvalósításában is. A sportegyesület labdarúgó szakosztályának keretében 4 korosztály szerepel a Bozsik Programban (U7, U9, U11, U13). Bajnoki rendszerben előkészítő (U14), ifjúsági
(U19) és felnőtt csapatok versenyeznek, akik jelenleg a Megyei I. és III. osztályban szerepelnek, 2016 nyarától kezdődően női felnőtt csapattal is rendelkezik a BSK. A Bordány SK labdarúgó
csapata évek óta fejleszti utánpótlását, nagy hangsúlyt fektet a gyerekek képzésére. A legfontosabb cél továbbra is, hogy minél nagyobb számban kezdjenek el a gyerekek focizni a
településen és a térségben. A sportkör az elmúlt években is sportfelszerelések vásárlásával tette még vonzóbbá a sportágat, másrészt ezáltal a szülők költségein is enyhíteni tudott, így a
szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyerekek is bekapcsolódhatnak csapataink munkájába. Mindezek eredményezhetik azt, hogy, több gyerek fog az egyesület keretein belül focizni. A cél
az, hogy minimum szinten tartsuk, vagy növeljük a játékosszámot utánpótlás csapataink területén, ezáltal több játékosunk szerepel majd egy-egy korosztályban, így egyre több minőségi
játékos kerülhet ki az egyesületből. Az elmúlt években jelentős szerepet játszott a sporttelep-felújítási program megvalósítása egyesületünk életében. Az első körös pályázat esetében
biztonságtechnikai beruházásra került sor, így új, a pályát övező korlát, játékoskijáró, 130 férőhelyes, korszerű mobillelátó és labdafogó hálók kiépítését végeztük el. Második ütemben
megvalósult a sportpálya talajának felújítása, valamint az automata öntözőrendszer kiépítése. Továbbra is nagy gondunk, hogy nincsen olyan, a pálya karbantartáshoz szükséges gépparkunk,
amivel a legfontosabb feladatokat el tudnánk végezni (gyeplyuggatás, homokszórás, permetezés, stb.) Így ebben a pályázatban ennek a problémának a megoldására helyezzük a legnagyobb
hangsúlyt, hiszen az mellett, hogy az eszközök beszerzésével minőségi javulást tudunk elérni a pályakarbantartásában, jelentős költségmegtakarítást is jelent majd, hiszen nem kell majd
ezentúl ezeket az eszközöket bérelni. 

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

A 2017/18-as szezonra vonatkozóan nem tervezünk ingatlan beruházást! 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartamát alapvetően 12 hónapra tervezzük, 2017. július 1-től kezdődően 2018. június 30-ig. ÜTEMTERV Az ütemtervet két fontos lépcsőre bontottuk. 2017-ben elsőként egy
előkészítő szakasszal kezdjük meg a pályázati program megvalósítását, nagyobb hangsúlyt fektetve a cégek, vállalkozások megkeresésére, bevonására, hiszen e nélkül a tényleges
beszerzések sem valósíthatóak meg. 2017. JÚLIUS 1.- SZEPTEMBER 30. Az előbb említett előkészítési szakasz ideje, cégek, vállalkozások, támogatók bevonása a projekt megvalósításához.
Tájékoztatók szervezése, egyéni megkeresések, nyílt nap leendő támogatók részére. 2017. OKTÓBER 1. - 2018. JÚNIUS 30. Pályakarbantartó gépek beszerzése a projekt kiemelt feladata.
Egy multifunkcionális fűnyíró traktor a pályázat lelke, hiszen evvel az eszközzel lehet majd minden további eszközt működtetni, így például a mélylevegőztetőt, a fűkefét a só- és homokszórót,
a hótolót vagy akár a permetezőgépet is. Sporteszközök és sportfelszerelések beszerzése kiemelt cél az újonnan alakult női felnőtt futball csapat számára. A beszerzések között szerepel egy
összecsukható masszázságy, hangosítás, televízió, fényképezőgép, biztonsági kamerarendszer, kamera. Futball kapuhálók vásárlása különböző méretekben (7x2, 5x2, 3x2), Az elmúlt évek
támogatásainak köszönhetően jelentősen javult a felszereltség kérdése, ezért csak a legszükségesebb eszközök beszerzését tervezzük ezen a téren. Így labdák, labdatartó hálók, síp, stopper
óra, sportszárak, mezek, stoplis cipők, edzőpóló és rövidnadrág, valamint az újonnan csatlakozó játékosaink számára szabadidőruha, táska, széldzseki és kabát, korábbi játékosaink számára
nem tervezünk ilyen beszerzést. 

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 Bordány Sportkörnek is elsődleges célja a helyi és környékbeli labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése, az igazolt játékosok számának jelentős növelése. Ennek érdekében a
sportkör nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a labdarúgás népszerűsítésére, kampányok és programok szervezésére helyi, kistérségi és regionális hálózatépítésre az érdekeltek lehető
legszélesebb körének bevonásával, aktivizálásával (Bordány Nagyközség Önkormányzata, Ádám Jenő Általános Iskola és Művészeti Iskola, Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde, térségi
intézmények). A mindennapos testnevelés bevezetésével helyi szinten is óriási lehetőséget kapott a foci, hiszen Bordány esetében a délelőtti foglalkozásokat követően ugyanaz az ember tud a
gyerekekkel foglalkozni délután is. Egyre több önkéntes, segítő kapcsolódik be az egyesület munkájába, ami nagy segítség a klubnak. Hasonlóan a szakszövetségi stratégia elvárásaihoz
szeretnénk a jövőben az esélyegyenlőség, a sportág népszerűsítése érdekében női labdarúgó csapatot is indítani, illetve a különféle grassroots területekhez kapcsolódni (futsal,
strandlabdarúgás). A korábban beadott sportfejlesztési programok hasonló felépítésűek, hiszen egymásra épülő, folyamatos, szisztematikus munkáról van szó. Alapvetően az utánpótlás
nevelésre helyezzük a hangsúlyt, szeretnénk néhány év múlva minden korosztályban egy-egy csapatot indítani. További kapcsolat még a sportág népszerűsítése, a tömegesítés, valamint a
megfelelő sporteszközök, felszerelések beszerzése annak érdekében, hogy minél többen tudjanak bekapcsolódni a sportágba. 

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

A 2017/18-as sportfejlesztési program sikeres pályázat esetén újabb, óriási előnyökkel járna. Elsősorban a társadalmi hatásokra gondolunk, hiszen a létesítmény területén a biztonságtechnikai
fejlesztésnek, valamint a pályakarbantartó gépek beszerzésének köszönhetően a komfortérzet is javulni fog. Mindezek megvalósításával fontos, régi elmaradások lesznek pótolva. A beruházás
megvalósításával helyi és térségi szinten is javulni fog a játékos-, szakember- és szurkoló megtartó képesség. Az eddigi és a most tervezett fejlesztések hozzájárulnak a tömegbázis
szélesítéséhez, a futball nagyobb közösségi elfogadottságához. A tervezett fejlesztések megvalósításával egyre több család, baráti társaság választhatja hétvégi programnak a mérkőzéseket,
igazi települési ünnepként jelentkezhet a falu életében egy-egy mérkőzés. A társadalmi hatások esetében azt gondoljuk, hogy már rövid távon érezhetőek lesznek, legalább 10%-os nézőszám
növekedéssel kalkulálunk (220 főről 245 főre növekedhet a nézőszám). Gazdasági hatások elsősorban egy-három éven belül realizálódhatnak. A folyamatos, szisztematikus utánpótlás-
nevelési munka vonzó lehet a helyi és környékbeli cégeknek, vállalkozásoknak, így reméljük, hogy támogatóként is bekapcsolódhatnak az egyesület munkájába. A teljesen felújított sporttelep
alkalmas lehet edzőtáborok, edzőmérkőzések megrendezésére is, így a turizmussal foglalkozó szervezetek, vállalkozások szintén, akár már rövid távon (2017. végéig) pozitív gazdasági
hatásokkal szembesülhetnek. A jól működő egyesületi modell és utánpótlás-nevelési munka akár a település megítélésén is tovább lendíthet, erősítheti nagyközségünk jó hírét. Fontos terület
az egyesületi marketing, imázs kialakítása, amely során szurkolóink különféle merchadise termékeket tudnak vásárolni.
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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)

Pályakarbantartó gép fűnyírótraktor tartozékkal db 1 14 964 283 Ft 14 964 283 Ft

Pályakarbantartó gép kiegészítők, tartozékok db 1 5 225 669 Ft 5 225 669 Ft

Pályakarbantartó gép homokszóró db 1 4 118 610 Ft 4 118 610 Ft

Pályakarbantartó gép kiegészítők, tartozékok db 1 1 362 647 Ft 1 362 647 Ft

Pályakarbantartó gép kiegészítők, tartozékok db 1 1 147 953 Ft 1 147 953 Ft

Pályakarbantartó gép kiegészítők, tartozékok db 1 1 199 071 Ft 1 199 071 Ft

Pályakarbantartó gép kiegészítők, tartozékok db 1 1 153 795 Ft 1 153 795 Ft

Pályakarbantartó gép kiegészítők, tartozékok db 1 2 887 409 Ft 2 887 409 Ft

Pályakarbantartó gép kiegészítők, tartozékok db 1 809 117 Ft 809 117 Ft

Sportegészségügyi eszköz masszázságy db 1 44 900 Ft 44 900 Ft

Informatikai beruházás hangosítás (nem kiépítéssel) szett 1 477 730 Ft 477 730 Ft

Informatikai beruházás televízió db 1 89 900 Ft 89 900 Ft

Informatikai beruházás fényképezőgép db 1 52 990 Ft 52 990 Ft

Informatikai beruházás biztonsági kamera (kiépítés nélkül) db 1 5 979 900 Ft 5 979 900 Ft

Sportfelszerelés mérközésgarnitúra szett 34 7 058 Ft 239 972 Ft

Informatikai beruházás kamera db 1 69 900 Ft 69 900 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 20 7 875 Ft 157 500 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 20 7 500 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz labda db 20 4 955 Ft 99 100 Ft

40 230 446 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

fűnyírótraktor tartozékkal JD 2036R kompakt traktor (árajánlat mellékelve). Egy multifunkcionális fűnyírótraktor beszerzését tervezzük, amely alkalmas a fűvágás mellett
minden, a pályázatban tervezett pályakarbantartási feladat elvégzésére. Így a mélylevegőztetést, a homokszórást, a só- és granulátum kijuttatást
segítő gépek is rögzíthetőek a traktorhoz, csakúgy mint a hótoló és a keretes permetezőgép is. Gyakorlatilag ez az eszköz lesz a pályakarbantartási
feladatok ellátásának lelke, beszerzése gazdaságos, hiszen így nem kell minden eszközhöz külön gépet vásárolni.

kiegészítők, tartozékok VERTI-DRAIN 1513 mélylevegőztető (árajánlat mellékelve). Talajlazítást tesz lehetővé a felső 15-25 cm vegetációs rétegben,segítve a csapadékvíz
gyorsabb elfolyását, egészségesebb gyökérképződést. Beszerzésével megoldódik és professzinálisabbá válik ez a folyamat is. Beszerzése indokolt,
mert évente jelentős költséget jelent ilyen típusú gép bérlése, ráadásul szükség esetén azonnal el lehet végezni a munkálatokat.

homokszóró RINK 1210 szóróberendezés (árajánlat mellékelve). A cél a felületi egyenetlenségek csökkentése azáltal, hogy a kijuttatott anyag segítségével
mélyedésekbe több anyag kerül, ezenkívül kedvező hatású a pályák vízháztartására, főként összetömörödött agyagos, kötött, kemény talajú
pályákon.Rendszeres homokszórás esetén a pálya teljesen sima lesz és csapadékosabb időjárás esetén is szárazabb felületet ad, ezáltal jobban
terhelhető, illetve hamarabb igénybe vehető esők után. Beszerzése indokolt, mert évente jelentős költséget jelent ilyen típusú gép bérlése, ráadásul
szükség esetén azonnal el lehet végezni a munkálatokat.

kiegészítők, tartozékok VERTI-COMB 1800 fűkefe (árajánlat mellékelve). A cél a felületi egyenetlenségek csökkentése azáltal, hogy a az eszköz a kijuttatott anyagot
egyenletesen eldolgozza a pályán, többszöri kezelés után egyenletessé válik. Beszerzése indokolt, mert évente jelentős költséget jelent ilyen típusú
gép bérlése, ráadásul szükség esetén azonnal el lehet végezni a munkálatokat.

kiegészítők, tartozékok SPR-H/M 250ST sószóró MATEV (árajánlat mellékelve). Az eszköz segítségével könnyedén ki lehet juttatni a különféle műtrágyákat, pétisót a pályára.
Eddig ezt a munkafolyamatot kézzel, vagy helyi emberek segítségével tudtuk csak elvégezni.

kiegészítők, tartozékok FOX 1400 lengőkéses kasza (árajánlat mellékelve). Az eszköz nem a fűnyírás során jelentene nagy segítséget, hanem a felső filcréteg
eltávolításában, a talaj felső rétegének lazításában. Eltávolítja például a mohás réteget, használata évente többször is javasolt.

kiegészítők, tartozékok L-SK 155 hótoló (árajánlat mellékelve). Minden évben nagy gondot jelent a téli időszakban érkező havazás, hiszen a pályáról az olvadással csak
lassan tud elszivárogni a víz, így a multifunkcionális traktor elé szerelhető hótoló lapáttal a kedvezőtlen időjárás beköszöntével, egyből le tudjuk durni
a havat a sportpályáról.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

kiegészítők, tartozékok 0030RA MCS580H fűgyűjtő (árajánlat mellékelve). A traktorhoz rögzíthető fűgyűjtő elengedhetetlen kellék, hiszen a levágott fű nem maradhat a pálya
testen.

kiegészítők, tartozékok FORRAS 100/8 permetezőgép (árajánlat mellékelve). A permetezés megszervezése minden évben nagy gondot okoz, hiszen csak külső segítséggel
tudtuk ezt eddig megvalósítani. Az árajánlatban szereplő permetezőgép is rögzíthető a multifunkcionális traktorhoz, így előre tervezett munkáknál,
illetve gyors felületi kezelésnél is nagy hasznára lehet ez az eszköz is egyesületünknek.

masszázságy Összecsukható masszázságy a gyúrási feladatok ellátásában jelentene nagy segítséget, minden csapat számára használható és fontos beszerzés
lenne.

hangosítás (nem kiépítéssel) A mérkőzések hangosítását szeretnénk egy két hangfalból és hangfalállványból , keverőpultból álló rendszerrel megoldani.

televízió Mérkőzések és különféle játékszituációk elemzéséhez már régóta szeretnénk beszerezni egy tv készüléket. Minden csapat és korosztály számára
fontos fejlesztésről van szó.

fényképezőgép Az egyesület életének, mérkőzéseinek legfontosabb pillanatainak archiválására szeretnénk beszerezni egy fényképezőgépet.

biztonsági kamera (kiépítés nélkül) A sportpálya teljes területén szeretnénk a jogszabályi feltételeknek megfelelően egy biztonsági kamerarendszert kiépíteni. Összesen 4 db speed
dome kamera és 10 db fix csőkamera kerülne kihelyezésre az Arany János utcai sportpályán.

mérközésgarnitúra Férfi felnőtt és újonnan alakult női felnőtt együttesünk számára szeretnénk beszerezni egy-egy, 17-17 db-ól álló mezgarnitúrát.

kamera A mérkőzések és a fontosabb egyesületi események megörökítése lenne a cél, de az eszköz alkalmas lenne az interaktív tájékoztatás jegyében rövid
interjúk vagy akár egyesületi tv csatorna készítéséhez is.

utazómelegítő Az idei bajnoki szezonban alakult női felnőtt focicsapatunk tagjai számára szeretnénk ilyen melegítőket beszerezni.

sporttáska Az idei bajnoki szezonban alakult női felnőtt focicsapatunk tagjai számára szeretnénk ilyen sporttáskákat beszerezni.

labda Az idei bajnoki szezonban alakult női felnőtt focicsapatunk tagjai számára, edzésekhez és mérkőzésekhez szeretnénk ilyen labdákat beszerezni.

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)

28 076 233 Ft 283 598 Ft 0 Ft 28 359 831 Ft 12 154 213 Ft 40 230 446 Ft 40 514 044 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)

0 Ft

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. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U9 Bordány SK U9 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program - Aktív

U7 Bordány SK U7 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program - Aktív

U19 BORDÁNY SK U19 16 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság - Aktív

U14 BORDÁNY SK U14 16 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság - Aktív

U13 Bordány SK U13 11 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program - Aktív

U11 Bordány SK U11 8 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

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

Bordány SK U9 (N) U9 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Bordány SK U7 (N) U7 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

BORDÁNY SK U19 (N) U19 16 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

BORDÁNY SK U14 (N) U14 16 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Bordány SK U13 (N) U13 11 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Bordány SK U11 (N) U11 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 6 000 000 Ft

 Férfi 6 000 000 Ft

Elvi támogatás 6 000 000 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 kapuháló 7x2 méter db 4 13 995 Ft 55 980 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 4 9 495 Ft 37 980 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter db 4 7 495 Ft 29 980 Ft

Sporteszköz labda db 60 4 955 Ft 297 300 Ft

Sporteszköz labdatartó háló db 15 1 500 Ft 22 500 Ft

Sporteszköz síp db 10 1 800 Ft 18 000 Ft

Sporteszköz stopperóra db 5 4 800 Ft 24 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 100 1 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés mérközésgarnitúra db 102 7 058 Ft 719 916 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 70 7 500 Ft 525 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 30 7 875 Ft 236 250 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 30 5 500 Ft 165 000 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 30 10 990 Ft 329 700 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 20 1 990 Ft 39 800 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 30 7 500 Ft 225 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 90 1 950 Ft 175 500 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 90 1 800 Ft 162 000 Ft

Sportfelszerelés cipőtartó táska db 30 990 Ft 29 700 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 50 890 Ft 44 500 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)

Bordányi Sportcsarnok Sportcsarnok 4 000 Ft 24 6 576 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Bordányi
Sportcsarnok

A késő őszi, téli, illetve a kora tavaszi időszakban szükségszerű az edzések megtartásához sportcsarnok bérlete. A Bordányi Sportcsarnok (6795 Bordány, Dózsa tér
1.) nem a Bordány Sportkör tulajdona.

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 Edző U19 Normál 40 12 37 500 Ft 8 250 Ft 549 000 Ft

Edző Edző U14 Normál 32 12 30 000 Ft 6 600 Ft 439 200 Ft

be/SFP-17130/2017/MLSZ

2017-05-02 19:17 16 / 27



2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

Edző U19 MLSZ Grassroots C U19 8 16

Edző U14 MLSZ Grassroots C U14 6 16

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 238 106 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 600 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 576 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 450 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 988 200 Ft

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

Összesen 5 852 306 Ft

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

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

5 261 760 Ft 53 149 Ft 0 Ft 5 314 910 Ft 590 546 Ft 5 852 306 Ft 5 905 455 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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Bordány, 2017. 05. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kiss-Patik 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: Bordány, 2017. 05. 02.
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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 Kiss-Patik Péter (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Bordány Sportkör (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Bordány Sportkör (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: 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: Bordány, 2017. 05. 02.

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

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: Bordány, 2017. 05. 02.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 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%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

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 28 076 233 Ft 283 598 Ft 0 Ft 28 359 831 Ft 12 154 213 Ft 40 230 446 Ft 40 514 044 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

28 076 233 Ft 283 598 Ft 0 Ft 28 359 831 Ft 12 154 213 Ft 40 230 446 Ft 40 514 044 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 261 760 Ft 53 149 Ft 0 Ft 5 314 910 Ft 590 546 Ft 5 852 306 Ft 5 905 455 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 33 337 993 Ft 336 747 Ft 0 Ft 33 674 741 Ft 12 744 759 Ft 46 082 752 Ft 46 419 499 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 (37 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)

alairasminta_kozjegyzo_altal_hitele_1493726337.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2017-05-02 13:58:57) a22c20a9b25c9b6a4e556d595fdcb41e92d7a5542c2a4d1476adc5bda0d2b49c

Egyéb dokumentumok

01_arajanlat_palyakarbantarto_gepek_1493743050.pdf (Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2017-05-02 18:37:30) 0456099bd145b546b93da71d85c52fcd19555feb32ebae950da2f0f678074acc

02_arajanlat_masszazsagy_1493743055.pdf (Szerkesztés alatt, 99 Kb, 2017-05-02 18:37:35) 07077af67a71ac9f83dfcb43490ef59c0a55b1d2807194d1eede57b9be550acc

03_arajanlat_hangositas_1493743060.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2017-05-02 18:37:40) 2874cb6370abf462f56d181261783c4529c4e7df5b1cdf5c866bf03a5a44f588

04_arajanlat_televizio_1493743065.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2017-05-02 18:37:45) 3ba6d34a0c9cf56dbd5c323c1d7f40c5f2e56c87bdd43e2a88da96c2537ac62e

05_arajanlat_fenykepezo_1493743071.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2017-05-02 18:37:51) b18af5a7851e9930f6e928af1bab6e5130f02ca81aaf26aaec2467409412531e

06_arajanlat_biztonsagikamera_1493743076.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2017-05-02 18:37:56) ae158e556836ca131cd631836e20b90d6537d41a196eda1ecf25a82ca1cd24b1

07_arajanlat_mezgarnitura_1493743080.pdf (Szerkesztés alatt, 137 Kb, 2017-05-02 18:38:00) 1d38525a7c80c018a9935f757ab14b86ec11282cf7326e83ec3e8c3c2c48b6ed

08_arajanlat_kamera_1493743085.pdf (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2017-05-02 18:38:05) 2a88bac4d5961fcd597a6a35ada7e88dfdc5610dc938d339917157a1eb20db4c

09_arajanlat_szabadidoruha_1493743090.pdf (Szerkesztés alatt, 128 Kb, 2017-05-02 18:38:10) d923b25b3d3630a2b559708215f8d98a8d61861fdfc166adffd5fc2b2cae895d

10_arajalnat_labda_1493743095.pdf (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2017-05-02 18:38:15) 2645ed1f120802b572d47fb84f4a5dab12f6a3f94b86f0f1712c396afd1b4437

11_arajanlat_taska_1493743101.pdf (Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2017-05-02 18:38:21) 346a4358413cc1abd94a8a0b1bcdf210d247132ba2eedf2180cada5b382d084a

12_arajanlat_kapuhalo7x2_1493743106.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2017-05-02 18:38:26) a7fb85ad07afd2e3b89ed55b190d51a9280727c3386eaf85e4bc8724c8e21b26

13_arajanlat_kapuhalo5x2_1493743111.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2017-05-02 18:38:31) 644963aaf1cc80e1743bd1a20bc3f922e49be793ae24045660493521c1a34705

14_arajanlat_kapuhalo3x2_1493743117.pdf (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2017-05-02 18:38:37) e978ecc98594534e980a5339952fb78e982bf801aa1b86d1405d0f02bef14c98

15_arajanlat_labda_1493743123.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2017-05-02 18:38:43) 82f36776109b788d39ad00ce870a60c486c20f9e0efee1dd606c4e481ef46a3e

16_arajanlat_labdatartohalo_1493743128.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2017-05-02 18:38:48) 71389dab5043b96ad43f97ea5092a55db5a938d142cfa252d66fbcea032d0baf

17_arajanlat_sip_1493743133.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2017-05-02 18:38:53) bbfc3ae6bcfa67c9b21443b4153300265929d4ced76c02e945abbd16d42df5ad

18_arajanlat_stopper_1493743137.pdf (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2017-05-02 18:38:57) 1438478d6742bf087a05a2e6d024ad00e9ee227a13f1ae0c9a26a7f1012b53da

19_arajanlat_sportszar_1493743142.pdf (Szerkesztés alatt, 99 Kb, 2017-05-02 18:39:02) 89d12ba1669e8465d79aed604643a4aafc18d81897d1880216c6ba3e7df9c1da

20_arajanlat_mezgarnitura_1493743147.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2017-05-02 18:39:07) 37f780c91de1bf48ae22c36aadd2d9eadd81b0326810ed8624b696f3cfffd4bd

21_arajanlat_stopliscipo_1493743151.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2017-05-02 18:39:11) 1ec31671565732fc77ee70030eea4973d25bcd2644c722a0b54d2c78eaa4f0df

22_arajanlat_szabadidoruha_1493743155.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2017-05-02 18:39:15) 22467bd7a3100ea0af545ac7630207fbbaa97301727bba94798aa195722ddaa9

23_arajanlat_szeldzseki_1493743162.pdf (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2017-05-02 18:39:22) 7e7508f2a021eadd8243ffd8aecd3958fbe83facb0fc9fab42541acb10789bf4

24_arajanlat_kabat_1493743168.pdf (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2017-05-02 18:39:28) ce6b9f28ab11316e61fccfd12284487201033f03dd473e9634ef85061d9ca09f

25_arajanlat_sipcsontvedo_1493743174.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2017-05-02 18:39:34) 3af7665cf7348be98296791e0d9084388534d2edd70e9837675ddacf46871aee

26_arajanlat_taska_1493743179.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2017-05-02 18:39:39) c7fe2d5befc6293ae0153075f2a29228bff0b3cfc6b3282b18be217d4a8b9dfb

27_arajanlat_edzopolo_1493743185.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2017-05-02 18:39:45) 44e21af096f9eb074386cf8e5b86cdee8ea8b1fe89416f92a23eb2bf7b57138d

28_arajanlat_edzorovidnadrag_1493743190.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2017-05-02 18:39:50) c1377db1611463600414c45c0119488d90ffce253e412d948e26cc30ec797c7a

29_arajanlat_cipotartotaska_1493743196.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2017-05-02 18:39:56) 148f710c879b265c7ec9f11bd5fdb6722ab7739eff3aaffd68a5775724a11192

30_arajanlat_jelzotriko_1493743201.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2017-05-02 18:40:01) 5ec8ef1e4774e4e9de60835c7de1d8104e079792b52ef304edff8d88a462bc7e

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_1493726599.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2017-05-02 14:03:19) 8e6cfed42a0389e3c9a22ab54b773b37a530184988a9ba9dbbe07181bfa20c4a

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

30_napnal_nem_regebbi_birosagi_kivo_1493726307.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2017-05-02 13:58:27) 3d912c2dcdeb33d6b37ccc4ef24686ddfe738884d2bfffb308dae5c8e33bc034

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

szolgaltatasi_dij_befizetese_mlsz_1493726386.pdf (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2017-05-02 13:59:46) 88bd9b505055ca0590772457b61d3cb58a0644a5168af9a5817bd63a54e74ce4

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

adoigazolas_koztartozasmentessegrol_1493726357.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2017-05-02 13:59:17) 53f1848a87c62d637297ec70d7aaff8c8023a7df513c623277f4965d0592b28b

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

nyilatkozat_nem_kivanunk_beruhazast_1493744879.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2017-05-02 19:07:59) c2d4beeec888d91ab0945a03f21fbb353d41ba7da34efe621349b6e86eac0161

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

nyilatkozat_muszaki_tartalom_1493744899.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2017-05-02 19:08:19) dfaaea9d48d157f9b939fdee1397857405fc2a6a41ddf6ceca8dfe34b0538fab

be/SFP-17130/2017/MLSZ

2017-05-02 19:17 27 / 27

file:///tmp/tools/ajax_handler.php?target=others&mode=download_emmi_nyilatkozat

		2017-05-02T19:17:58+0200
	Kiss-Patik Péter 0ca58e70c8db3f8ff8a5b55b145d550de4921c61


		2017-05-02T19:18:05+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




