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A pályázó. sportfejlesztési programja:. (kérjük a.szövegben. az idézőjelek mellőzését)

A sportegyesületek a spo r t é Le t. egyik legfontosabb. szereplői .. Településtinkön egyesületünk az. egyedüli. olyan s ae rveze t i ami a
fiatalság. számára. -'. az. iskolai sporton kívül. -. sportolási. lehetőséget. tud biztositani .. Egyesliletünk. életében szervezeti. vagy
strukturális. változás. az. elmúlt. időszakban nem történt .. Taglétszárnunk. nem változott,. támogatóink kö.r e. állandónak. mondható.
Teljesült. nagy. álmunk. é a. a. körzeti. bajnokságb61 sikerült. felkerülnünk és. benn is. maradnunk a megyei II", osztályba.
Befejeztük. az. évek óta tartó. pálya-felújitási. rekonstrukciót _. Elkészült. a pálya. egyharmadának megvilágítása. is.
További. terveink a jövőr-e. nézve;
-. a megvilágítást. a teljes. pályára s ze r et.né nk kiterjeszteni,
-. egy. már. meqLévö épületet. a sportpálya mellett szeretnénk átalakítani. ö Lt öz őne k, rn.i.veL jelenleg. az. iskolásokkal. közösen
használjuk. a. tornatermi öltözöket,
-. a pálya önt.öaéaének é s. karbantartásának. korszerűsítése,
-. e, nagypálya mel.Le t.t; -. az. utánpótlás. nevelés. érdekében - s ae r e t nén k kialakítani egy. kisebb. pályát.
Ebből. köve t kez Lk.. hogy. az. elkövetkező. évb en , . években legfontosabb. feladatunknak. tartjuk az. utánpótlás. nevelés. fejlesztését.
Jelenleg egyesületünk az. utánpótlás. bajnokságban 22. fővel. vesz. részt,. amiből. csak ll. fő. a korosztályos. sportoló .. t1ivel
településünk. az. 1000. fő alatti kistérségekhez. t a r t oz í k.. kénytelenek vagyunk a környező. községekból. pótolni. az. utánpótlás. keretet,
mivel. az általános. iskolában például. jelenleg. is. 100. fő, alatti. az. 1-8 .. osztály. hallgatói. létszáma .. Legközelebbi célkitűzésünk,
hogy. ezt. a. 11. főt. az. elkövetkező. egy. év. folyamán 20. főre. tudjuk. bővíteni .. Ehhez. kapcsolódóan szükségessé. válik az. utánpótlás. keret
felszerelésének korszerűsítése,. cseréje .. Jelenleg. ugyanis. -'. főleg. spórolási szempontból -,. a felnőtt. keret. által. már. nem használt
felszereléseket kapják meg. ezek a. sporto16k.
p.~nyári. ho Lt s aezonben.. illetve. a téli időszakban. rendszeresen részt. veszünk a környező. kistérségek által. szervezett. teremtornákon,
kupé kon .. Ni. is. évente. megrendezzük köz eéqünk nagy s z ü Lö t t éne k emlékére. a. Szemere. Bertalan kistérségi. labdarúgó. véndor kupé t ,
melynek. egyre. nagyobb. sikere. van .. Ez. a. r endez vényünk felnőtt. é a utánpótlás. szinten közel 120. sportolót. mozgat. meg. helyi, illetve
vendégsportolók s z í.nt j én i nem b~szél"e. a szurkoló. sportbarátokról.
Minden pályázati. lehetőséget. ki. kell. használnunk e hhoz , . hogy. az. egyesület. pénzügyi. gazdálkodását. szinten tudjuk tartani. p.~
gazdasági válságnak kö s z önhe t őe n csökkent. az. önkormányzati támogatásunk és. bizonytalanok a. szponzori. támogatások. összege. is. Így
nagy. segítséget. jelent. az. évente. megrendezésre. kerülő. Sport Bál bevétele. is .. Éves. s zLnt en 1101. több, hol. kevesebb. a személyi
jövedelemadó. Ls.-ébó I. befolyt. t ámoqe t é s i. összeg. is/o deo ez. is. egy. biztos. bevételi. forrás. dZ. egyesület .. gazdálkodásában, tehát. minden
tavasszal. újra. indít juk az. l-;-ot. gyűjtö. kampányunkat.
Jelenleg. a. községi honlapon adnak hírt. az. egyesület. életéről,. a mérkőzésekról,. munkánkról .. Ezért. rövidtávú terveink. között
szerepel egy. saját. honlap kialakítása,. amit. ebből a támogatási. forrásból. akarunk megvalósítani .
Egyesületlink jelenleg. csak. azokra. a jogcimekre. nyú j t be. pé Lyáz at ot , . aminek. megvalósítását. a. köze Lj övöben reálisnak Lé t.j a.. illetve
aminek d.. pénzügyi. fedezete. -. az. önrésze. -'. rendelkezésünkre. áll.

3 Az egyes.projektekre. igényelt támogatások jogcfmenkénti összege. (azon. jogcfmeknél,. melyekre. nem.pályázik,. kérjük írjon O-t!)

35 Tárgyi. eszköz. beruházás/o felújítás. összesen:

Onrész, (Ft) Támogatás (Ft) Összesen (Ft)

O.Ft OFt OFt

360. 000. Ft 840 000. Ft l200.000Ft

150.000. Ft l350000.Ft l500000.Ft------ ---------
O.Ft OFt O.Ft

OFt OFt O.Ft

OFt O.Ft O.Ft

510000. Ft 2190.000 ..Ft 2.700.000 Ft

Jogcímek

3 ~ Személyi. jellegű. ráfordítások összesen:

3 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása. összesen:

3 Altalános. képzéssel összefüggő. feladatok támogatása. összesen:

3 Szakképzéssel. összefüggő. feladatok támogatása. összesen:

3 Közreműködöi. költségek összesen:

Összeozés:

Összesen:

A program. teljes összevont költségvetése

Önrész. (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen. (Ft)

2011/12·es bajnoki évad 510.000. Ft 2. 190.000. Ft 2.700.000 Ft

Igazgatási szotqáltatást díj sportfejlesztési program jóváhagyására

IgazgatáSi szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

25000 Ft

7500 Ft----------------------
3. A Jogdmeket a társasági adóról és az osztalékadóról széló 1996. évi LXXXI. törvény 221C. §-a tartalmazza. A törvény a következö Hnken elérhető: http'/Inet jQqtar hylir/genlhieav doc cgj'dodd-9960Q081 Dl

4. Oe minimis támogatásként

5. Biztonságtechnika! célú infrastruktúra fejlesztésre
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Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását blztosító 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 köziqazqatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdésealapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási

igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen

kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt

módon igazolok.

Kelt: -,-V~at=ta,--- (helység), 2011 (év) ~ (hó) ~ (nap)

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírott K. Tóth János, mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogyakérelemben 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, hogya Kérelmező az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint -köztartozásmentes adózónak
minősül, és szerepel a köztartozásmentes adózól adatbázisban,;

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

5. kijelentem, hogyaKérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll
végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt,

6. kijelentem, hogya Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban,

7. kijelentem, hogya Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását bíztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás hatálya alatt, és

a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet
b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti

valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében - diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által
szervezett versenyeken - részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy

c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység
ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást - kivéve, ha a felsőoktatási
intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás =, és a
sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy
a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.

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

9. vállalom, hogya támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal szereplő természetes személyektől a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt beszerzem;

10. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben
beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyást végző-, illetve az ellenőrző szervezetet;

ll. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolqáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan
sportcélú. elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását Uogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom. valamint benvújtorn a
sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Allam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértéké ig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

b) 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

ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és

bb) évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,

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,

d) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékü tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok
ki és - figyelemmel a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4.§ (8)
pontjára - a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújitás megvalósítására.

12. kötelezem magam (a Kérelmező szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását
követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar
Állam részére történő megfizetése terhévei;

13. amennyiben a fenti sportfejlesztési programban szereplő beruházás vagy felújítás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjai nak megfelel, úgy vállalom hogyajogszabályban meghatározott jelzálogjognak a
Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséqes közokirat vágy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat
kiállításának költségét az ellenőrzést végző szervezet részére megfizetem.

14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben
beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;

15. vállalom, hogya Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan naprakész analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja azok teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez.

16. tudomásul veszem, hogya támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a 107/2011 (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: -'-Va'-'t..c.ta (helvséq), "" (év) ~ (hó) "-- ("'~16~
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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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 dmpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás
esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektöl is).

Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogyaNyilatkozatokl, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell
töltenem a M.ellékletekmenúpont megfelelö részéhez)

Igazolás arról, hogya kérelmező szervezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a bejelentés idöpontjában -
köztartozásmentes adózónak rrunősül, vagy nyilatkozat arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózóí adatbázisban.

Hosszú távú ingatlan bérbeadási vagy ingatlan hasznosítási szerződés (ha szükséges).

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot 2 példányban papíralapon is kérjük a szövetség részére postai

Kelt: v..::a:=;tta=-- (helység), 2011 (év) ~ (hó)]±- (nap)

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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4. számú melléklet
(Jelen melléklet kitöltése nem kötelező, de a jóváhagyó szervezet munkáját segíti.)

,- -- - -- - -- -
Sorszám Ka pcsolódó jogci m Tétel megnevezése Mennyiség Mennyiségi Egységár (Ft) Összesen

egység

Pálya öntöző
berendezés

1 Tárgyi eszköz beruházás telepítése 1 db 1200000 Ft 1200000 Ft..- "" " .. .... .._. _ .. ._..__ . _ ..

Személyszállítás

2 Utánpótlás-nevelés ráfordítása 12 db 37500 Ft 450000 Ft.. " , .. " _. --
Műfüves pálya
bérleti díja

3 Utánpótlás-nevelés ráfordítása 6 db 15000Ft 90000 Ft

Étkezés (20 fő x
1000 IT)

4 Utánpótlás-nevelés ráfordítása 12 db 20000 Ft 240000 Ft
.. .. _ .... --~.. -_ ..

Téli kispályás
labdarúgás ..

5 Utánpótlás-nevelés ráfordítása teremnevezés 2 db 25000 Ft 50000 Ft... ... .--_.- _ .. - --'-- - , __ o ..._---_ ...•_---" .._ ...-
Mez hosszú ujjú
garnitúra

6 Utánpótlás-nevelés ráfordítása 1 db 200000 Ft 200000 Ft

Kapusmez

7 Utánpótlás-nevelés ráfordítása 2 db 5 500 Ft 11000 Ft.." ,

Kapus alsónadrág
-

8 Utánpótlás-nevelés ráfordítása 2 db 7 500 Ft 15000 Ft
" .. ' ,

Kapus kesztyű

-
9 Utánpótlás-nevelés ráfordítása 4 db 6 000 Ft 24000 Ft.. , , ..

Sípcsontvédők

10 Utánpótlás-nevelés ráfordítása 20 db 3000 Ft 60000 Ft. ,

Football cipő

11 Utánpótlás-nevelés ráfordítása 20 db 10000 Ft 200000 Ft.. ..

-Megkülönböztető
garnitúra (20 db) "-

12 Utánpótlás-nevelés ráfordítása 2 db 20000 Ft 40000 Ft.. "-"' .. .. ----
Football labda

Utánpótlás-nevelés ráfordítása
..

13 20 db 6000 Ft 120000 Ft. " , '-"'-'- _ . -_ ..._._ .•... ,,- --_. '- -_.. _. - •... - .~--_..- --_ ... -,_ .. __ ....
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