be/SFP-05032/2017/MKSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Téglás Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Téglás VSE

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

19850865-1-09

Bankszámlaszám

60600156-13000062-00000000

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

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
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

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
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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

Újfehértói Szabadidőközpont
Tornacsarnok

Újfehértó Város Önkormányzata

Újfehértó Város Önkormányzata

1,5

Felk. és
versenyeztetés

I. Rákóczi Ferenc Baptista Ált Isk
és AMI

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi
Jogi Személy

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi
Jogi Személy

2,5

Felkészülés

Téglás Városi Sporttelep

Téglás Város Önkormányzata

Téglás városi Sportegyesület

2

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
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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

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

7,9 MFt

Egyéb támogatás

0,06 MFt

0,06 MFt

0,06 MFt

Összesen

12,96 MFt

16,31 MFt

15,41 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

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

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége
Kiadás
Működési költségek
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2015
7,7 MFt

2016
6,89 MFt

2017
6,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

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 támogatá
s

7 237 598 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-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 fővel, akik a kiadásokat 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.Azóta minden évben sikeresek Az MKSZ felé beadott pályázataink, ami által tudjuk biztosítani a gyerekek
folyamatos oktatását és a működéshez szükséges költségeket. Ezen pályázati támogatások nélkül sajnos anyagilag nem tudnánk fennmaradni és kézilabda
csapataink megszűnnének. Az eddig megvásárolt sporteszközök mind hozzájárulnak a gyerekek kondicionális, technikai, taktikai felkészítéséhez, ezek nélkül az
edzések lebonyolítása kivitelezhetetlen volna. Jelenleg az elmúlt évek pályázati lehetőségeknek köszönhetően négy utánpótlás és egy felnőtt korosztály felkészítését
és versenyeztetését tudjuk biztosítani, több mint 60 sportolóval. A gyerekeknek ezen versenyeztetési rend nagyon hasznos, rengeteg mérkőzést tudtak játszani, főleg
az osb,az u11-es és u12-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 a tornacsarnok megépülése is megvalósul.

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

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 gyerekeknek a mozgás, hiszen
napközben, az iskolai foglalkozások alatt kevés lehetőségük a többletenergiájuk levezetésére. A rendszeres testmozgás segíti őket a koncentrációban, rendszer
szeretetre, kitartó, lelkes munkavégzésre neveli őket. Hisszük, hogy ha gyerekkorban megszerettetjük velük a sportolást akkor hosszú távon, felnőttként is fontos lesz
számukra a sportolás. 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. A
helyi általános iskola, edző kollégánkkal és az MKSZ-el együttműködve részt vesz az kézilabda az iskolában programban. Már 1.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. Sportolóink sikeresen részt vesznek az MKSZ által
kiírt versenyrendszerben, ami szintén illeszkedik az MKSZ stratégiájához. Serdülő: M: 22 Gy:5, D:1, V:16, Fu12: M: 24 Gy:1, D:1, V:22, LU11: M: 24 Gy:14, D:0, V:10,
LU8: M: 2 Gy:1, D:0, V:1, Az előző támogatási időszakokban 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, 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 hasznosíthatják 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 át tartó számítógépezést, alkoholizálást,
drogozást. Eddig azt tapasztaltuk, hogy egy csapat sportolói az edzéseken kívül is szoros barátságban vannak, sok időt töltenek el együtt, ami vezetőként 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 negatívan hathat a gyermekekre,
kudarcként élik meg.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
0 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

2017/18 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
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 megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

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)

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 - 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 - 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
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Bajnokságban szereplő csapatok

U7

1

0

0

U8

2

0

0

U9

6

2

1

U10

4

2

0

U11

9

0

0

U12

0

17

1

U13

25

0

1

U14

0

1

0

serdülő

22

0

0

ifjúsági

21

0

1

90

22

4

egyetemi/főiskolai
diákolimpia
ÖSSZESEN
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Fagyasztó spray

Ifjúsági, U12, U13,
U9

db

3

2 500 Ft

7 500 Ft

Gyógyszer

Tape

Ifjúsági, U12, U13

db

10

1 500 Ft

15 000 Ft

Gyógyszer

lemosó spray

Ifjúsági

db

3

3 500 Ft

10 500 Ft

2017/18 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)

Újfehértói Szabadidőközpont Tornacsarnok

Ifjúsági, U12,
U13

8 350 Ft

6

12

72

601 200 Ft

I. Rákóczi Ferenc Magyar NAgol Két Tanítási
Nyelvű Baptista Ált Isk és AMI

Ifjúsági, U12,
U13, U9

4 500 Ft

10

8

80

360 000 Ft

Edzők elszámolása
Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni:

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

897

Balázs Gergő

EKHO

4

12

112 500 Ft

22 500 Ft

1 620 000 Ft

Edző

2094

Bakos Károly

Normál

2

12

60 000 Ft

13 800 Ft

885 600 Ft

Edző

967

Boros Ferenc

EKHO

2

12

49 000 Ft

9 800 Ft

705 600 Ft

Balázs Gergő

EKHO

2

12

60 000 Ft

12 000 Ft

864 000 Ft

Technikai vezető

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Balázs Gergő

1983-05-26

C

Nem rel.

U13

Bakos Károly

1989-01-06

C

Nem rel.

U12

Boros Ferenc

1968-03-10

C

Nem rel.

U9

Balázs Gergő

1983-05-26

Nem rel.

Nem rel.

U12, U13, U9

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

900 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

33 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 600 000 Ft

2017-04-29 11:49
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

961 200 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 075 200 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 969 400 Ft

2017/18 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)

7 165 222 Ft

72 376 Ft

0 Ft

7 237 598 Ft

804 178 Ft

7 969 400 Ft

8 041 776 Ft

2017-04-29 11:49
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Általános Képzés
2017/18 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

2017/18 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

2017-04-29 11:49
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Szakképzés
2017/18 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

2017/18 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

2017-04-29 11:49
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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

2017-04-29 11:49
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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, 2017. 04. 29.
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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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. 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;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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);
13. 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;
14. 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;
15. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak 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.
g. 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;
16. 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.
17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
19. 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, 2017. 04. 29.
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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 Szabó Imre (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Téglás Városi Sportegyesület (kedvezményezett
neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Téglás Városi Sportegyesület (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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: Téglás, 2017. 04. 29.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos 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

2017-04-29 11:49

17 / 25

be/SFP-05032/2017/MKSZ
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Szabó Imre (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Téglás, 2017. 04. 29.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: 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.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Téglás, 2017. 04. 29.
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Szabó Imre
elnök
Téglás Városi Sportegyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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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:
2017-04-26 07:04:49
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:
2017-04-26 07:02:21
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:
2017-04-26 07:03:29
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:
2017-04-26 08:50:13
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 07:01:48
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 07:00:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 06:58:44
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 16:53:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 15:51:44
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 16:19:52

Kelt: Téglás, 2017. 04. 29.
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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%

2017-04-29 11:49

23 / 25

be/SFP-05032/2017/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

7 165 222 Ft

72 376 Ft

0 Ft

7 237 598 Ft

804 178 Ft

7 969 400 Ft

8 041 776 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

7 165 222 Ft

72 376 Ft

0 Ft

7 237 598 Ft

804 178 Ft

7 969 400 Ft

8 041 776 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (16 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozatkezi_1493182908.pdf (Szerkesztés alatt, 277 Kb, 2017-04-26 07:01:48)
6fc5fcdbe37e535f1ecf9a4365585c7725c958a78428907abc8cc8588d7328b1
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._1493182941.pdf (Szerkesztés alatt, 482 Kb, 2017-04-26 07:02:21) 574cf290766f69c929bf4af72c1dd1d6f87fe3b046f3a5ad0923e95abc9da55a
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
img024_1493215338.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-26 16:02:18) 8df05d5529188c7febd45a69a1fabb388c7ec82b3e2305534a8625027b17ce9d
teremberleti.szerz.ujfeherto_1493389192.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-04-28 16:19:52)
945bd9805bd6cb393e57209f7a87a905207557b46444fdc4ad9c79208e754de2
Egyéb dokumentumok
utazas.tervezet_1493391222.xls (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2017-04-28 16:53:42) ba9ac5ddccc08fc8d31c72ced4f481b784afa6570ab45c0d56a375dd833c7e46
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozatkezi_1493182814.pdf (Szerkesztés alatt, 887 Kb, 2017-04-26 07:00:14)
6f3918b6ac17dbda5de2c7d19d8c87b6e86d7b8deac01c56b5d84f149dbccb5f
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat_1493183089.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 07:04:49) 5d5e33dd0313d4321438d4d06b506fddf90360de807e40aac14e6e2818a45903
(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig.szol.dijkezi_1493189413.docx (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2017-04-26 08:50:13) ea75e2ddd9eb63958e9d7f1f43e38de0cd1468263d239c1b33e896b1b56cd5c5
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentesseg_1493183009.pdf (Szerkesztés alatt, 484 Kb, 2017-04-26 07:03:29)
0268e95402e46ba90de8bfd0ea59d9131dfbdf1bdbdfb57b1e54da67f87baec4
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2.nyilatkozat_1493182724.pdf (Szerkesztés alatt, 946 Kb, 2017-04-26 06:58:44) b70e71b008bda4d9525d226cc46cf74baec2c084e16cd2a1dcbb86dbc77c674b
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
bakos.karoly_1492775270.jpg (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2017-04-21 13:47:50) ec870d5d1bcf408c85b7e9167b135a2432c608253dc756a389ff5d9ed0ed8246
balazs.gergo._1492775276.jpg (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2017-04-21 13:47:56) 476c8261abac96f4fde1e5a47caffa5367eaed7b67dbf36122c4dbee84f6f927
bakos.karoly.szerz._1493387267.pdf (Szerkesztés alatt, 842 Kb, 2017-04-28 15:47:47)
7791a49f39e97b3c12ad916e7e49d0108c96450056fd1007a45dd9e5051221cc
balazs.gergo.edzo.szerz_1493387367.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 15:49:27)
35f9a77b46e6b98f42adce1987f5c9351a15e196b1c0eaee658e16ffe275d09f
balazs.gergo.technikai.vez.szerz_1493387440.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-28 15:50:40)
66b54a2fb09054e06fa19b758847fe5175a2ec606776fea90958f66793786d9f
boros.ferenc.szerz_1493387504.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 15:51:44) 7e08dec9bfd86cbbaf490a9ebd435acf7dffc380f2b2245120af40cf8a880bc3
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