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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Téglás Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Téglás VSE

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19850865-1-09

Bankszámlaszám

60600156-13000062-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4243

Város

Téglás

Közterület neve

Stadion

Közterület jellege

utca

Házszám

4

Épület

0

Lépcsőház

0

Emelet

0

Ajtó

0

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

4243

Város

Téglás

Közterület neve

Stadion

Közterület jellege

utca

Házszám

4

Épület

0

Lépcsőház

0

Emelet

0

Ajtó

0

Telefon

0

Fax

0

Honlap

www.teglasvse.hu

E-mail cím

imreszabo73@gmail.com

E-mail cím

imreszabo73@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Szabó Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 358 58 08

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Hadháziné Karsai Katalin

+36 20 583 64 64

E-mail cím
karsaikata@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat
célja

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Baptista Ált. Isk. és AMI

Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy

Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy

26

Felkészülés

Újfehértó Város Sportcsarnok

Újfehértó Város
Önkormányzata

Újfehértó Város
Önkormányzata

1

Versenyeztetés

Téglás Városi Sporttelep

Téglás Város Önkormányzata

Téglás városi Sportegyesület

4

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1983-08-23
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1983-08-23

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

0

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 0

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 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

4,2 MFt

7 MFt

7 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0,45 MFt

0,45 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

8,7 MFt

8,8 MFt

8,8 MFt

Egyéb támogatás

0,06 MFt

0,06 MFt

0,06 MFt

Összesen

12,96 MFt

16,31 MFt

16,31 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3,8 MFt

6,5 MFt

6,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Anyagköltség

1,5 MFt

0,45 MFt

0,45 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5,5 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,5 MFt

4 MFt

4 MFt

Összesen

11,3 MFt

12,95 MFt

12,95 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

9,7 MFt

9,9 MFt

7,7 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,65 MFt

4,5 MFt

4,5 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

7 763 013 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-05-02 14:03
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Egyesületünk felnőtt női kézilabda csapata 2010. márciusában alakult meg, helyi,14-18 főve, a költségeket önerőből finanszírozták.Városunkban ekkor semmiféle
szervezett kézilabda oktatás nem folyt. A városban örömmel vették a csapat megalakulását, hiszen korábban már volt hagyománya a sportnak. Az ’50-es években
működött versenyszerűen sportoló népszerű kézilabda csapat, melyet főként a Hajdúsági Iparművek cégcsoport támogatott. A ’90-es évek közepéig kisebb-nagyobb
megszakításokkal működött a kézilabda csapat, de ezután helyben megszűnt a képzés és a versenyszerű kézilabdázás is. A változást a felnőtt kézilabda csapat
2010-es megalakulása jelentette, melynek célja a sportélet fellendítése, a helyi lányok összetartása, sportra nevelése volt. A 2012/13-as sikeres pályázatunk által
indítottuk az utánpótlás korú gyerekek képzését 2012 őszén.A 2013/14-es,2014/15-ös és a 2015/16-os megnyert TAO pályázatok által tudtunk biztosítani a gyerekek
folyamatos oktatását és a működéshez szükséges költségeket. Ezen pályázati támogatások nélkül sajnos anyagilag nem tudnánk biztosítani a működést az
utánpótlás korosztályok számára. Az eddig megvásárolt sporteszközök mind hozzájárulnak a gyerekek kondícionális, technikai, taktikai felkészítéséhez, ezek nélkül
az edzések lebonyolítása kivitelezhetetlen volna. Jelenleg az elmúlt évek pályázati lehetőségeknek köszönhetően öt utánpótlás korosztály felkészítését és
versenyeztetését tudjuk biztosítani, több mint 60 sportolóval. A gyerekeknek ezen versenyeztetési rend nagyon hasznos, rengeteg mérkőzést tudtak játszani, főleg az
osb és az u11-es korosztályban, ami nagyban segíti a fejlődésüket.A gyerekek egyre elkötelezettebbek a kézilabda és a sportolás iránt, ami képzésünknek
köszönhető. A városi és sporteseményeken rendszerint jelen vagyunk, jó kapcsolatot ápolunk a megyei, régiós csapatokkal is. A legifjabb korosztályaink tagjai játékos
formában ismerkednek a kézilabda szabályaival,és a versenyhelyzetekkel is. Egyéb, edzésen kívüli elfoglaltságokkal is folyamatosan próbálunk csapatainkból
összetartó közösséget formálni. A város, illetve az intézmények vezetői is támogatják munkánkat, minden téren együttműködünk velük. Az utánpótlás edzések
helyszínéül a helyi általános iskola tornatermei és a sporttelep is szolgál. Versenyeztetésre pedig az újfehértói H2O Szabadidőközpont sportcsarnokát vesszük
igénybe. Reményeink szerint tornacsarnok építési pályázatunk pozitív elbírálásban részesül a közeljövőben.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nincs ilyen jellegű beruházás.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama 2016.07.01-2017.06.30. A képzéseket időben egymáshoz képest eltolva kezdjük meg, a korosztályok eltérő versenyrendszere és a
rendelkezésre álló teremhasználat miatt. A serdülő és az u8 lány csapat júliusban kezdi meg a felkészülést Balázs Gergő edzővel. U 11 lány csapat Hadháziné Karsai
Katalin edző keze alatt, míg az u11-es fiú csapat továbbra is Bakos Károly edző keze alatt dolgoznak. A beszerzéseket a befolyó TAO-s támogatásokból
folyamatosan szeretnénk megvalósítani, az aktuális kifizetési kötelezettségek teljesítése mellett.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az egyesületünk és az MKSZ alapvető célja a gyerekek sportolási aktivitásának növelése,létszámuk dinamikus emelése. Fontos a fizikai aktivitásuk növelése, hiszen
napközben, az iskolai foglalkozások alatt sajnos nincs lehetőségük a többletenergiájuk levezetésére. A rendszeres testmozgás segíti őket a koncentrációban,
rendszerszeretetre, kitartó, lelkes munkavégzésre neveli őket. Valamint önmagát a mozgást serkentő tevékenységek végzésére is ösztönözzük őket. Célunk, és idáig
is sokat tettünk azért, hogy minél népszerűbbé tegyük a kézilabdát és minél szélesebb utánpótlás bázist tudjunk kialakítani a képzésekhez. Városi és iskolai
rendezvényeken is megjelenik a kézilabda, mint önálló program és örömmel vesszük hogy mennyire népszerű a fiatalok körében. Már 2.osztályos kortól részt
vesznek a gyerekek az edzéseinken mind fiúk mind a lányok. Igyekszünk az ő érdeklődésüket, sport iránti elkötelezettségüket is fenntartani és erősíteni. Szeretnénk
ha a szivacskézilabda dinamikusan fejlődne tovább, és ebben a korban is a gyerekbázis kiszélesítése az alapvető cél. U9-ben van fiú és lány csapatunk is, illetve
újabb u8-as csapatot indítanánk a megfelelő utánpótlás képzés miatt, illetve mert folyamatos az érdeklődés. Sportolóink sikeresen részt vesznek az MKSZ által kiírt
versenyrendszerben, ami szintén illeszkedik az MkSZ stratégiájához. Serdülő: 11Gy,9V, 2D, u13: 11Gy, 17V, U11: 6gy, 8v, U9l: 4Gy, 2D, 2v U9F: 2Gy, 1D, 5V. Az
előző négy támogatási időszakban megvásárolt eszközök jelenleg is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek színvonalas képzésben vehessenek részt, az edzők
számára az eszközök széles tárháza áll rendelkezésükre. Fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlással foglalkozó szakembereinknek anyagi elismerést biztosítsunk,
valamint, hogy a szakemberek továbbképzése is biztosított legyen, ami szintén szerepel az MKSZ stratégiai tervében. Szívesen részt veszünk a fakultatív szakmai
előadásokon,napokon,mivel az ott elhangzottak segítik munkánkat. Az eddigi és a jelenlegi pályázatok szoros összefüggésben vannak,mivel egymásra épülnek, így
csak ennek a pályázatnak az elnyerésével biztosított az utánpótlásképzésünk megvalósítása. Mint ahogy az kiderült az egyesületünk által korábban beadott négy,
illetve a jelenlegi pályázati program célkitűzései is szoros kapcsolatban állnak a szakszövetség stratégiájával.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Célunk,hogy a gyerekek saját korosztályukban sikereket érjenek el, élményeket gyűjtsenek, ezáltal önbizalommal teli, sportszerető, kiegyensúlyozott, fiatalok
legyenek, akik tisztelik a társaikat, sportot és a szabályokat, és ezen értékeket az életben is hasznosíthatnak. A Téglás VSE korábbi és jelenlegi sportfejlesztési
programjai pozitív hatásokat váltanak ki társadalmi, illetve gazdasági viszonylatban is. A szabadidő tartalmas és eredményes eltöltése az edzéseken, örömöt jelent
sportolóink számára. Fontos az egészséges életre való nevelés, a rendszeresség, és a csoporthoz való tartozás, távol tartva őket napjaink függőséget is okozó
tevékenységeitől. A rendszeres kézilabdázás hatására a kialakult szabályos életritmus már nem engedi meg az órákon keresztüli számítógépezést, alkoholizálást,
drogozást. Eddig azt tapasztaltuk, hogy egy csapat sportolói az edzéseken kívül is szoros barátságban vannak, sok időt töltenek el együtt, ami szakemberként,
elismerő érzés. Mint egyesületi vezetők, igyekszünk közös programokon még jobban összekovácsolni a gyerekcsoportjainkat pl. közös főzésekkel, bowlingozással,
Nb I. meccs látogatással. Sportolóink rendelkeznek kötelességtudattal, az iskolai eredményeik is jók, tudják a feladataikat. Edzőként igyekszünk őket úgy nevelni,
hogy az élet minden területén megállják a helyüket. Megtanítjuk nekik, hogy az elvégzett munkának mindig meg van az eredménye, csak kitartás kell hozzá. Fontos
továbbá, hogy ezáltal a szemlélet által önbizalmat is adjunk nekik, illetve, hogy érezzék saját képességeik határát, erejét. Csapatjátékokon keresztül ismertetjük meg
velük az együttműködés szabályait, a szabályok betartását, tiszteletét, a fair play fogalmát. További pozitív eredménye lehet továbbá a pályázatnak, hogy bevételt
eredményez a közeli, helyi sportüzleteknek, illetve többletbevételt jelent szakembereinknek, ezáltal a gazdasági helyzetre is jótékony hatást gyakorol. A fiatalabb
korosztálynál megnehezíti a gyerekek (szülők)sport felé való terelését, iskolai ill. egyéb elfoglaltságok sokasága. A pozitív hatások mellett fontos megemlíteni néhány
kockázatot, mint például a csapatokon belül uralkodó hangulatot, légkört. Ha ez nem megfelelő, akkor nagyon megnehezíti az edzők munkáját és a csapat
összteljesítményére is negatív hatással lehet. Negatív tényezőként jelentkezik ,ha az elvárt, tervezett eredmények nem következnek be akkor az is negatívan hathat a
gyermekekre.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének 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
2016/17 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 megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2016/17 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
2016/17 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

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

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

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 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

0

0

0

Nincs

U8

6

0

15

Országos

U9

0

0

0

Nincs

U10

0

0

0

Nincs

U11

10

5

15

Országos

U12

8

8

15

Országos

U13

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

Serdülő/ifjúsági

13

0

10

Országos

Junior

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

37

13

55
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

15

12 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

20

4 000 Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidő melegítő (alsó-felső)

db

10

12 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

wax

db

4

6 000 Ft

24 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

5

13 000 Ft

65 000 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

3

6 000 Ft

18 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

4

8 000 Ft

32 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Cohefix kék

csom

5

2 500 Ft

12 500 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

4

2 500 Ft

10 000 Ft

Gyógyszer

kinesio tape

tekercs

10

2 500 Ft

25 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Újfehértó Városi
Sportcsarnok

Serdülő/ifjúsági, U11,
U12

6 360 Ft

6

8

48

305 280 Ft

II. Rákóczi Ferenc Baptista
Ált Isk és AMI

Serdülő/ifjúsági, U11,
U12, U8

4 000 Ft

10

8

80

320 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név

Kategória

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Balázs Gergő

Technikai vezető

Normál

2

12

87 500 Ft

24 500 Ft

1 344 000 Ft

Hadháziné Karsai Katalin

Edző

Normál

8

10

110 000 Ft

30 800 Ft

1 408 000 Ft

Bakos Károly

Edző

Normál

4

10

62 400 Ft

17 472 Ft

798 720 Ft

Balázs Gergő

Edző

Normál

6

12

91 500 Ft

25 620 Ft

1 405 440 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Balázs Gergő

1983-05-26

C

Serdülő/ifjúsági, U11, U12, U8

Hadháziné Karsai Katalin

1988-10-24

C

U11

Bakos Károly

1989-01-06

C

U12

Balázs Gergő

1983-05-26

C

Serdülő/ifjúsági, U8

2016-05-02 14:03
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

519 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

47 500 Ft

Személyszállítási költségek

2 000 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

625 280 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 956 160 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

8 547 940 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

7 685 383 Ft

77 630 Ft

0 Ft

7 763 013 Ft

862 557 Ft

8 547 940 Ft

8 625 570 Ft
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés 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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11 / 20

be/SFP-04032/2016/MKSZ
Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés 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

2016-05-02 14:03
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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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-05-02 14:03
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Téglás, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Szabó Imre (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 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Téglás, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-05-02 14:03
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-26 10:52:54
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-26 10:51:32
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-26 10:52:02
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 12:20:01
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:04:48
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 10:41:39
Feltöltés / Megtekintés

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 23:14:57
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 23:15:22
Feltöltés / Megtekintés

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0

Kelt: Téglás, 2016. 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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Teljes szakember állomány

fő

0

5

3

-40%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

3

3

0%

Edzőtáborok száma

db

0

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0%

Output indikátorok

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

0

0

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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be/SFP-04032/2016/MKSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
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

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

7 685 383 Ft

77 630 Ft

0 Ft

7 763 013 Ft

862 557 Ft

8 547 940 Ft

8 625 570 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

7 685 383 Ft

77 630 Ft

0 Ft

7 763 013 Ft

862 557 Ft

8 547 940 Ft

8 625 570 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-05-02 14:03

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft
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be/SFP-04032/2016/MKSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (15 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)
alairasicimp._1461660692.pdf (Szerkesztés alatt, 246 Kb, 2016-04-26 10:51:32) ca29dbbd0d5aa1443dedfa470828cdc117ae5906190ab0f57b53874a943a1705
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
tornaterem.berlet.feherto_1462050798.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-30 23:13:18)
3330fc88ac37931da209d4042e5411e4e02181af385ebbee0adfbbe7d37b2a46
rakoczi_1462178499.pdf (Szerkesztés alatt, 309 Kb, 2016-05-02 10:41:39) b2942da45c366a9087f0124e808a42a983cbcc86a9c7354f2c612a434212bc09
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagi_1461660774.pdf (Szerkesztés alatt, 735 Kb, 2016-04-26 10:52:54) 6426d4eeb6e15c5b2ef1c601c709cb77b52582a12a3528704365433c05a4315f
(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig.szolg.kezi16_1461925201.pdf (Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2016-04-29 12:20:01) 31fba4f59789772625cc8a049f66872b3bd03ba69e05c4472bbf99c30fa62f9c
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav_1461660722.pdf (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2016-04-26 10:52:02) da229c688f0eab5ea8f8dd207f49be4bc22f5322a7a36b155b58df3db5e99553
Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
rendezesselkapcsolatosktsgek_1462050922.docx (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2016-04-30 23:15:22)
ff57f85dc720f3b847bb2debff810ea73a5db0ef70c6339c4404b34cbd966017
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
bakos.karoly._1462024465.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 15:54:25) ae2cf85220e55806fc63efad344592378344aa1cf7d672a135c35a1b29a112e7
balazs.gegro.technikai_1462024506.pdf (Szerkesztés alatt, 759 Kb, 2016-04-30 15:55:06)
a90296531f8932738e4711eb69d29ae6b6c1eac4c7402394a43a90902a34edab
hadhazine.karsai.katalin.edzo_1462024580.pdf (Szerkesztés alatt, 745 Kb, 2016-04-30 15:56:20)
6a1c94e968fc924baa227356c596e10f43e25a787e058c89628b6b44dae293b6
balazs.gergo.edzo_1462028688.pdf (Szerkesztés alatt, 745 Kb, 2016-04-30 17:04:48)
9e9b97d1ddbd993d5309d763a937374c57c4645e038f0f1fed1c956cf1bdb900
balazs.gergo.licensz_1461842841.jpg (Szerkesztés alatt, 820 Kb, 2016-04-28 13:27:21)
82d3a1a80f447cf4466842ce7127feb00bed3706bc0e6f491d7a11d2180034f2
hadhazine.karsai.katalin.licensz_1461842880.jpg (Szerkesztés alatt, 884 Kb, 2016-04-28 13:28:00)
350947d5452ef21d4433d55373ab6aacc4c775b8032134bc520aaf582b8743c8
bakos.karoly.licensz_1461772874.jpg (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2016-04-27 18:01:14)
f07f590eaeca760f74d25754b328dd826323a26ac391b40190c3b8ed81e905b5
Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
utazas.tervezet_1462050897.xls (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-30 23:14:57) 4e80afa829fcd6468c97338127c5957d8977de6e8a66cd07824d2ea1ce78480f
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