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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Községi Sport Egyesület Földes

A kérelmező szervezet rövidített neve

NKSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

883

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei II. osztály

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs
Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19850597-1-09

Bankszámlaszám

61400131-13334064

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4177

Helység

Földes

Út / utca

Karácsony Sándor tér

Házszám

5

Irányítószám

4177

Helység

Földes

Út / utca

Piac utca

Házszám

18

Telefon

+36 20 556 07 57

Fax

+36 54 531 001

Honlap

www.ksefoldes.hu

E-mail cím

levi27@gmail.com

E-mail cím

dioevike@gmail.com

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Diószegi Antal

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök
Mobiltelefonszám

+36 20 481 27 39

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Szőllősi Levente

+36 20 556 07 57

E-mail cím
levi27@gmail.com

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

3 400 000 MFt

3 400 000 MFt

3 100 000 MFt

Állami támogatás

2 500 000 MFt

2 800 000 MFt

1 900 000 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

120 000 MFt

125 000 MFt

122 000 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1 373 586 MFt

1 384 601 MFt

2 100 000 MFt

Egyéb támogatás

867 000 MFt

974 000 MFt

520 000 MFt

Összesen

8 260 586 MFt

8 683 601 MFt

7 742 000 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

6 797 586 MFt

7 126 601 MFt

6 399 000 MFt

Anyagköltség

446 000 MFt

450 000 MFt

250 000 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

612 000 MFt

632 000 MFt

610 000 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

405 000 MFt

475 000 MFt

483 000 MFt

Összesen

8 260 586 MFt

8 683 601 MFt

7 742 000 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

4 956 352 MFt

5 210 161 MFt

4 645 200 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 973 811 MFt

3 126 097 MFt

2 787 120 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

2 051 927 Ft

41 000 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Sportegyesületünk öt szakosztállyal működik, melyből a legnépesebb és talán a legnépszerűbb is a futball. Egyesületünk már a korábbi években is nagy
hangsúlyt fektetett az utánpótlás nevelés feladatainak megvalósítására. Ehhez rendelkezünk a megfelelő végzettségű sportszakemberekkel, akik segítik az
utánpótlás korosztályos csapataink felkészülését és versenyeztetését. Az edzések és mérkőzések lebonyolításához is rendelkezésünkre állnak a megfelelő
helyszínek. Az önkormányzat tulajdonában álló füves nagypályát és mellette lévő, szintén füves kispályát, valamint a hozzá tartozó öltözőket, szociális
blokkokat, szertárat is egy korrekt óradíj ellenében béreljük. Az MLSZ rendszerén belül jelenleg 4 utánpótlás korosztályos csapatot tartunk fent és
versenyeztetünk: U-7, U-9, U-11 és U-19. Csapataink a Bozsik Programban vesznek részt, az U-19-es csapatunk pedig a Megye II. osztályban versenyez.
Minden UP csapatunk heti két edzésen vesz részt, évadonként 30 mérkőzést játszanak, ebből 15 hazai mérkőzés, plusz az edző mérkőzések, meghívásos
tornák...stb. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan az egyik legmeghatározóbb és minden évadban jelentkező költség a személyszállítás költsége, amit a
Tao támogatás terhére szeretnénk elszámolni ebben az idényben is. Az U-7-es korosztályban megjelenő új 8 játékosnak szeretnénk a sportfelszerelését a
támogatásból megvásárolni, amire a pályázat is lehetőséget biztosít. Ezen kívül kizárólag az utánpótlás csapatainkkal foglalkozó sportszakemberek, edzők
személyi jellegű kiadásait kívánjuk a támogatásból finanszírozni, figyelembe véve az elszámolhatóság feltételeit.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem valósítunk meg ingatlan beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projektet 2015.06.01. - 2016.05.31. között fogjuk megvalósítani. A futball utánpótlás neveléssel kapcsolatos események: heti rendszerességgel minden
csapatunk kettő edzésen vesz részt. Egy bajnoki évadban kb. 30 mérkőzést játszanak. Az edzések és mérkőzések helyszínei Földesen a füves nagypályán és
edzőpályán, téli időszakban az általános iskola tornatermében zajlanak.

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 korábbi évek sportfejlesztési programjaira szervesen épül a jelenlegi programunk is. Az utánpótlás nevelésben elkezdett edzésmódszerek és munka
jelenleg is folytatódik. A céljaink is hasonlók az előzőekhez: új belépőknél az alapok megtanítása, játék örömének az előtérbe helyezése mellett, a már
feljebb lépett korosztályos csapatoknál a technikai, taktikai és erőnléti szintek növelése, a korosztályi sajátosságok figyelembevétele mellett, e közben a
mérkőzéseken történő (tét helyzetben) eredményességet is szem előtt tartva. Továbbá célunk az is, hogy olyan utánpótláskorú futballistákat neveljünk,
akikkel egyesületünk felnőtt csapatát is eredményesen fejleszthetjük, illetve ha lehetséges magasabb szintű bajnokságban résztvevő egyesülethez vagy
futball akadémiához igazolhassanak. Az MLSZ utánpótlás neveléssel kapcsolatos stratégiáját mi is beépítettük már a korábbi Tao programjainkba melyek
megvalósítása során figyelmet fordítottunk arra, hogy minél nagyobb létszámú utánpótlás korosztályt tudjunk a futball edzésekre, mérkőzésekre csábítani.
A már leigazolt gyerekek részére az életkoruknak leginkább megfelelő edzésmódszereket alkalmaztuk, alkalmazzuk. Az U-7 és U-9-es korosztálynál
elsődleges szempontunk a játékérettség elérése, az U-11-es csapatunknál pedig a mérkőzés érettség megszerzése a célunk. Az U-19, ill. U-21-es
korosztálynál már a bajnoki és tétmérkőzéseken történő legjobb forma, a formaidőzítés a kiemelt célunk. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a gyerekekkel a
megfelelő képzettséggel és rátermettséggel rendelkező edző, vagy edzők foglalkozzanak. Ennek érdekében megteszünk mindent, hogy a jelenleg is
foglalkoztatott edzőnk, edzőink minél magasabb színvonalon végezhessék munkájukat és a szükséges szakmai továbbképzéseken részt vehessenek. Szem
előtt tartjuk, hogy a kiemelkedő tehetségeinket magasabb osztályba léptethessük, esetleg kiemelt futball akadémia felé tereljük.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A program folytatásától, illetve megvalósításától ezek után is azt várjuk, - tapasztalatainkra alapozva talán joggal - hogy a helyi társadalomban az
összetartást, a gyerekek egészségét, általános fizikai és lelki állapotát is magasabb, jobb szintre emeli. A kitűnő tehetségeknek lehetőséget biztosít a tovább
lépésre és esetenként a szegénységből való kitörésre. A program megvalósítása során nem minden áron akarunk a gyerekekből profi futball játékost
nevelni, de ha valakiben megmutatkozik egyfajta őstehetség és fogékonyság a tanítottakra, akkor azt lehetőségeinkhez mérten támogatjuk és különös
figyelmet fordítunk a fejlődésére. A program várt előnyei: gyermekek egészséges testi fejlődése, önbizalmuk növekedése, sikerélmények, szülők
elégedettsége, helyi társadalomban összetartó erő növekedése, kitörési lehetőség a szegény,de tehetséges gyerekek számára. Gazdasági hatásai: a kapott
támogatás valamelyest tehermentesíti a sportegyesületet, a szülőket, hiszen a támogatásból vásárolt eszközöket, sportfelszereléseket, valamint a
gyerekekkel foglalkozó edző, edzők díjazását a Tao támogatás terhére elszámolhatjuk, illetve nem a családok anyagi forrására kell támaszkodni. Ezáltal a
sportoló gyerekek családjainak több pénze maradhat a gyermekekkel kapcsolatos egyéb kiadásokra. A támogatás bizonyos mértékig és közvetett módon a
helyi önkormányzat számára is nyújt némi segítséget, pl. a használt létesítmény bérleti díján keresztül, ezáltal a helyi társadalomra is hatást gyakorol.
Egyesületünk immáron 5. éve pályázik Tao támogatásra, amit az előző 4 évben sikeresen el is nyertünk és az elfogadott sportfejlesztési programjainkban
vállalt feladatainkat szinte mindig 100%-osan megvalósítottuk és szabályosan elszámoltuk. Erre alapozva kijelenthetjük, hogy az utánpótlásra fordított pénz,
idő és energia, már ennyi idő alatt is látványos fejlődést mutat és már tudunk olyan játékosokat felmutatni, akik magasabb kategóriába léphettek
tehetségüknek és a programnak köszönhetően.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2015/16 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
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

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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Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U11

Bozsik egyesületi U11

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U21

FÖLDES KSE U21

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-27 11:48

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
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Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

futball cipő

pár

8

12 000 Ft

96 000 Ft

Sportfelszerelés

tréning ruha

db

8

20 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

nadrág

db

8

4 500 Ft

36 000 Ft

Sportfelszerelés

mez

db

8

5 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

8

3 500 Ft

28 000 Ft

Sporteszköz

futball

db

8

15 000 Ft

120 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Sportpálya

Kategória
Élőfüves pálya

Bérleti díj / óra (Ft)
1 600 Ft

Igénybevett órák száma / hó
43

Hónapok száma
6

Bérleti díj összesen (Ft)
412 800 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése
Sportpálya

Indoklás

Az utánpótlás sportolóink felkészülését és a mérkőzések lebonyolítását csak az önkormányzat tulajdonában lévő füves nagypályán
tudjuk elbonyolítani, melynek használatáért egy jelképes óradíjban sikerült megállapodni az önkormányzattal.

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Edző

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

TANC 1306-00318

Normál

Szerződés
szerinti havi
óraszám
43

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma
12

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

53 750 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
15 050 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
825 600 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC 1306-00318

Egyéb

U7

2

8

TANC 1306-00318

Egyéb

U9

2

8

TANC 1306-00318

Egyéb

U11

2

8

TANC 1306-00318

Egyéb

U19

3

16

2015-04-27 11:48
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2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

480 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

412 800 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

825 600 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

2 218 400 Ft

2015/16 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)

1 990 408 Ft

20 519 Ft

41 000 Ft

2 051 927 Ft

227 992 Ft

2 259 400 Ft

2 279 919 Ft

2015-04-27 11:48
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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

2015-04-27 11:48

15 / 24

be/SFP-9439/2015/MLSZ
Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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

2015-04-27 11:48
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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
Utánpótlás-nevelés

Közreműködő díjazása (Ft)
41 000 Ft

Maximum közrem. díj
41 039 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
20 519 Ft

Összesen

Összesen
61 519 Ft
61 519 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím
Utánpótlásnevelés

Feladat leírása

Közreműködés a Tao pályázat elkészítésében, szükséges ajánlatok bekérése, kapcsolattartás a sportegyesület vezetésével, MLSZ
illetékeseivel, sportegyesület tagságával, edzőkkel, a lehetséges beszerzési forrásokkal, segítség a beszámolók és elszámolás
elkészítésében.

2015-04-27 11:48

17 / 24

be/SFP-9439/2015/MLSZ
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: Földes, 2015. 04. 27.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Diószegi Antal (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már
meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Földes, 2015. 04. 27.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2015-04-27 11:48

20 / 24

be/SFP-9439/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-22 16:05:16

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-22 16:05:46

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 11:52:52

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 11:53:10

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Földes, 2015. 04. 27.
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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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

1 990 408 Ft

20 519 Ft

41 000 Ft

2 051 927 Ft

227 992 Ft

2 259 400 Ft

2 279 919 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

1 990 408 Ft

20 519 Ft

41 000 Ft

2 051 927 Ft

227 992 Ft

2 259 400 Ft

2 279 919 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-04-27 11:48

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft
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be/SFP-9439/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (4 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)
sealairascp_1429711546.pdf Beküldött, 365 Kb, 2015-04-22 16:05:46) ee78e1ecc9dcc540ed0b41255ef31dc0bc65bcc67341cdef025589641208d12f
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
nksekivonat_1429711516.pdf Beküldött, 806 Kb, 2015-04-22 16:05:16) 7d6bd7606bd48f1298278eff492af094d9a702cca9bf551a4978db66d0bd75bb
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mlszig.szolg.dij_1429782790.pdf Beküldött, 150 Kb, 2015-04-23 11:53:10) 4220cc32cc05733b5988b9ebe8f1ae00445fa180b7d85186411cb07d4c0dbcb5
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nkseadoig._1429782772.pdf Beküldött, 263 Kb, 2015-04-23 11:52:52) 8c369a0bfd0d7d5d67f33cee8229f0f2c5b6eff90ed7fc158383a3679c22c4c3

2015-04-27 11:48

24 / 24

