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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Köröstarcsai Községi Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve

Köröstarcsai KSK

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19977063-1-04

Bankszámlaszám

53200039-10000582-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

5622

Helység

Köröstarcsa

Út / utca

Kossuth tér

Házszám

7

Irányítószám

5622

Helység

Köröstarcsa

Út / utca

Puskin u.

Házszám

23/C

Telefon

+36 30 395 90 25

Fax

+36 30 395 90 25

Honlap

www.korostarcsa.hu

E-mail cím

szeplaki.z@freemail.hu

E-mail cím

lipcsei.z@bekes.dealernet.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Lipcsei Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

SK elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 742 73 18

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Széplaki Zoltán

E-mail cím

+36 30 399 90 25

szeplaki.z@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Arany Gusztáv Ált.Isk.

Köröstarcsai Önkormányzat

KLIK

4

Felk. és versenyeztetés

Molnár Miklós Sportcsarnok

Városi Önkormányzat Mezőberény

Önkormányzat

1

Versenyeztetés

Köröstarcsai Sportpálya

Köröstarcsai Önkormányzat

Önkormányzat

6

Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1947-05-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1968-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

0,9 MFt

0,9 MFt

2,79 MFt

Állami támogatás

0,1 MFt

0,1 MFt

1,644 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,4 MFt

0,5 MFt

0,569 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

10 MFt

6,9 MFt

8,044 MFt

Egyéb támogatás

0,6 MFt

0,6 MFt

1,37 MFt

Összesen

12 MFt

9 MFt

14,417 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,7 MFt

1,2 MFt

2,046 MFt

Működési költségek (rezsi)

3,1 MFt

0,7 MFt

1,055 MFt

Anyagköltség

2,3 MFt

2,5 MFt

6,098 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3,2 MFt

3 MFt

3,54 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,08 MFt

0,1 MFt

1,678 MFt

Összesen

9,38 MFt

7,5 MFt

14,417 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

10 MFt

7,5 MFt

7,234 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,1 MFt

0,7 MFt

7,183 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)

436 159 Ft

8 723 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 188 263 Ft

123 765 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-06-08 14:07
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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:
A sportszervezet 1947. május 01-én alakult. Alapításától kezdve Köröstarcsa közigazgatási területén folyamatosan működik. Köröstarcsán 1968 óta működik
kézilabda szakosztály, amelyben több évtizede sportolnak férfiak. Korábban a Mezőberényi sportkörökkel együtt működve a nemzeti bajnokság másodosztályában is
szerepeltek játékosaink. Köröstarcsát évtizedek óta utánpótlás nevelő bázisnak ismerik a szakemberek. Jelenleg is többen szerepelnek nemzeti bajnokságokban azok
közül, akik Köröstarcsán ismerkedtek meg a kézilabdázás alapjaival, majd az általános iskola befejezése után elkerültek magasabb osztályba sportolni. A
Köröstarcsán nevelkedett játékosok közül többen maradtak a helyi csapatnál is. Évtizedek óta így biztosítjuk a szakosztály utánpótlását, és a folyamatos versenyzést
is. Mérkőzéseinket az Arany Gusztáv Általános Iskola (5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 6.) rendezzük meg. Pénzügyi helyzetünkre jellemző, hogy fő támogatónk
Köröstarcsa Önkormányzata. Az önkormányzat által nyújtott támogatásból játékvezetői, bérleti, nevezési díjakat, szövetségi tagdíjat, versenyeztetéshez szükséges
engedélyeket finanszírozzuk. A fejlődés érdekében célunk a környező falvakkal és iskolákkal való kapcsolat felvétel és a meglévő kapcsolatok erősítése. Az
egyesületnek jelenleg 48 sportolója van, akik közül 17 fő felnőtt korú, 31 fő pedig utánpótlás korú játékos. Jelen adatok alapján elmondhatjuk, hogy megfelelő és
eredményes utánpótlásbázissal rendelkezünk, akik helyi, Illetve térségi illetőségűek, kötődésűek. A kitűzött szakmai szempontjainknak és az MKSZ stratégiai
iránymutatásainak megfelelő utánpótlás nevelés biztosítja a felnőtt csapat folyamatos feltöltését és előrelépését. A tehetséges fiatalok bevonása érdekében nem csak
az egyesület székhelytelepülésén (Köröstarcsán), hanem a környező településeken is toborzást folytattunk. Ennek keretében megkerestük a helyi önkormányzatok
képviselőit, az általános iskolák igazgatóit, valamint testnevelő tanárait. Köztudott viszont az is, hogy már az általános iskolából több gyereket, a nagyobb települések
iskoláiba íratnak a szülők. Ennek fő okai között szerepel a településen nem megfelelően biztosított sportolási körülmények megléte. Mi szeretnénk elérni, hogy minél
kevesebb tanuló hagyja el településünket, mert nem biztosítjuk a sportolási feltételeket. Az elszármazottak vissza „csalogatása” sajnos szinte lehetetlen. Az egyesület
kiemelt célja a térség kézilabda sportot kedvelő fiataljainak versenysporthoz keretet biztosítani.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk építési beruházást nem tervez.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt megvalósításának időtartama: 2015.07.01-2016.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó
összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Felkészülés és azzal összefüggő költségek 2015. július 1
– 2016. szeptember 15. Tornákhoz, kupákhoz kapcsolódó utazás és étkezés 2015. július 1 – 2016. június 30. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2015. január
1 – 2016. június 30. Bajnoki mérkőzésekhez kapcsolódó utazás és étkezés 2015. szeptember 1 – 2016. május 31.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk kizárólag utánpótlás feladatok ellátására tervez támogatást igénybe venni a Szövetség stratégiájának (2.1.2 pont) megfelelően. A Köröstarcsai Községi
Sportkör legfontosabb célja a minőségi és a versenysport további szélesítése, színvonalának emelése, a szakmai feltételek biztosítása az utánpótlás serdülő és
utánpótlás ifjúsági korosztályra építve, megerősíteni a felnőtt csapat férfi kézilabda szellemét. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, a példamutatást,
a fiatalok és velük együtt nem utolsó sorban családjuk, egyéb szinten történő bekapcsolását a sportágba. Célunk, hogy továbbra is fent tartsuk az edzési lehetőséget
azoknak a fiatal tehetségeknek, akik egyrészt nem csak érdeklődnek ez iránt a sport iránt, de már életük részét képezi. Az utánpótlás-nevelési feladatokkal
összefüggő célok: • Az egyesület utánpótlás játékos létszámának növelése, a gyermekek megismertetése a kézilabdázással. • A kézilabda sporttal való első
megismertetés, sport élményének biztosítása. • Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának növelése. • Az MKSZ képzési
stratégiájának megfelelően az edzők rendszeres, folyamatos továbbképzése. • Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek
megteremtése: o pályabérleti díjak biztosítása o csoportos utazás biztosítása o edzőtábor finanszírozása o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása • A játékosok
megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény eléréséhez szükséges gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök
biztosítása sportolóink részére. . Továbbra is két utánpótlás csapatot kívánunk felkészíteni és versenyeztetni. A serdülő csapat részt vesz az Országos
gyermekbajnokság U-14es bajnokságában, valamint a megyei serdülő bajnokságban, melyekhez a projekt megvalósítása során vonzóbb edzési feltételek és
körülmények motiválhatják tovább a gyermekek, fiatalok edzését, felészülését. A sportban végzett munkánkkal elősegítjük az oktatási intézmények tanulóinak,
valamint a helyi lakosság széles rétegeinek testnevelési és sporttevékenységét a kézilabda sportágán belül. Korábban már nyújtottunk be sportfejlesztési programot,
így a mostani programunk annak folytatása lenne.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, az egyesület előkelő helyet vívhat ki a
megye utánpótlás-nevelő egyesületei között. A felnőtt csapatokat helyi játékosokkal tölthetjük meg (MKSZ stratégia 2.1.2.),, és a megvalósuló körülmények és
feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindennek következménye képen a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a
vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. Programunk költségvetésének kialakítása előzetes árajánlatok és konzultációk
alapján történt, amely a jelenlegi létszámhoz igazodik.Kockázati tényezőként meg kell jelölnünk a térség hátrányosabb gazdasági helyzetét, a kevés
munkalehetőséget mely a családok elvándorlását vetítheti elő.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 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

2015/16 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
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
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

16

35 000 Ft

560 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

610 000 Ft

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

Indoklás

kézilabda cipő

Sportegyesületünk felnőtt játokosai számára kézilabda cipők beszerzését terveztük a felkészüléseken illetve a mérkőzéseken
való minél jobb szereplés érdekében.

Nyomtató

Az egyesület gördülékeny ügyintézése szempontjából elengedhetetlen egy nyomtató beszerzése az idei szezonban.

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)

423 075 Ft

4 362 Ft

8 723 Ft

436 159 Ft

186 925 Ft

618 723 Ft

623 085 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

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 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
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U7

0

0

0

Nincs

U8

0

0

0

Nincs

U9

0

0

0

Nincs

U10

0

0

0

Megyei

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U13

9

0

1

Országos

U14

10

5

1

Országos

Serdülő

8

6

1

Megyei

Ifjúsági

9

0

1

Megyei

Junior

0

0

0

Nincs

Összesen

36

11

4
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Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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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

kézilabda cipő

pár

25

35 000 Ft

875 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

30

10 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

20

7 000 Ft

140 000 Ft

Sporteszköz

wax

doboz

8

7 000 Ft

56 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló

pár

1

30 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

Térdvédő

pár

5

4 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

Könyökvédő

pár

5

4 000 Ft

20 000 Ft

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

Megnevezés

Diagnosztikai eszköz

Újraélesztő készülék (auto. / félauto.)

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

2015/16 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)

Terem

Ifjúsági

2 000 Ft

16

7

112

224 000 Ft

Sportpálya

Ifjúsági,
Serdülő

2 800 Ft

24

6

144

403 200 Ft

Sportcsarnok

Ifjúsági

5 400 Ft

20

1

20

108 000 Ft

2015/16 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)

Molnár Zoltán

Edző

EKHO

4

12

75 000 Ft

15 000 Ft

1 080 000 Ft

Lipcsei Zoltán

Technikai vezető

EKHO

4

12

35 000 Ft

7 000 Ft

504 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Molnár Zoltán

1971-12-23

C

Ifjúsági, Serdülő, U13, U14

Lipcsei Zoltán

1975-01-17

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U13, U14

2015-06-08 14:07
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 601 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

500 000 Ft

Személyszállítási költségek

900 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

180 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

90 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

735 200 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 584 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

6 690 200 Ft

2015/16 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)

6 002 615 Ft

61 883 Ft

123 765 Ft

6 188 263 Ft

687 585 Ft

6 813 965 Ft

6 875 848 Ft
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Általános Képzés
2015/16 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

2015/16 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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Szakképzés
2015/16 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

2015/16 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

2015-06-08 14:07
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 723 Ft

8 723 Ft

4 362 Ft

13 085 Ft

Utánpótlás-nevelés

123 765 Ft

123 765 Ft

61 883 Ft

185 648 Ft

Összesen

198 732 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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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: Köröstarcsa, 2015. 06. 08.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Lipcsei Zoltán (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: Köröstarcsa, 2015. 06. 08.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-21 13:28:43

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:
2015-04-21 13:27:15

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:
2015-04-20 18:31:00

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:
2015-04-25 10:06:05

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2015-06-08 08:23:43

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2015-06-08 08:22:57

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 0

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-25 12:50:40

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-25 12:57:46

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-25 12:57:56

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-25 12:58:06

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Kelt: Köröstarcsa, 2015. 06. 08.
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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

3

4

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

2

100%

Edzőtáborok száma

db

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%
2

2

0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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

U15

fő

8

10

25%

6

9

50%

U11

9

10

11%

U12

11

14

27%

Felnőtt

29

30

3%

U14

Egyéb indikátorok
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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

423 075 Ft

4 362 Ft

8 723 Ft

436 159 Ft

186 925 Ft

618 723 Ft

623 085 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

423 075 Ft

4 362 Ft

8 723 Ft

436 159 Ft

186 925 Ft

618 723 Ft

623 085 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

6 002 615 Ft

61 883 Ft

123 765 Ft

6 188 263 Ft

687 585 Ft

6 813 965 Ft

6 875 848 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

6 425 690 Ft

66 245 Ft

132 488 Ft

6 624 422 Ft

874 510 Ft

7 432 688 Ft

7 498 933 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-06-08 14:07

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (22 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairas_1429615635.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-21 13:27:15) f2e7bb5adbfbc6bf746e6f1e984283be26ab4d2176f2b9465e63c8a712f3228c
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
berletisz.2_1_o_1433744533.jpg Hiánypótlás melléklet, 606 Kb, 2015-06-08 08:22:13)
7bb3f91d1c058fb6e9aa24da0a66108a1a3425f2c17c76da3a4bd6bf24be5914
berletisz_2_2_o_1433744539.jpg Hiánypótlás melléklet, 782 Kb, 2015-06-08 08:22:19)
268737823655ef7707cf73ae03196ddfcaa3279d992c3b62b73a495ecf5be1b8
berletisz_2_3_o_1433744550.jpg Hiánypótlás melléklet, 398 Kb, 2015-06-08 08:22:30)
ea9b84b7dbd03337d657061866d340343825ff0ac3516bf199b91da210ccb8d7
berleti_molnar_m_1_1433744557.jpg Hiánypótlás melléklet, 463 Kb, 2015-06-08 08:22:37)
1f9a422189576aa4bc9dcdb9193dc45574e63419d4ea26c2bcd1525c66868cef
berleti_molnar_m_2_1433744563.jpg Hiánypótlás melléklet, 619 Kb, 2015-06-08 08:22:43)
3c171bbbbc5bf743e4d5298f20a0345f43af914cac18e8c8b4bc76a5c5c848eb
berleti_molnar_m_3_1433744568.jpg Hiánypótlás melléklet, 489 Kb, 2015-06-08 08:22:48)
b8905916e5df11165be9bfa92cde9b380996564d8bae4babbebeb1724fba23b6
szandeknyilatkozat_1433744573.jpg Hiánypótlás melléklet, 432 Kb, 2015-06-08 08:22:53)
87c3740c87e779211c5220ced51e68421db794fc1ca7d4af5793539b295062fe
edzeskimutatas_1433744577.jpg Hiánypótlás melléklet, 466 Kb, 2015-06-08 08:22:57)
90debb809fc735ec26a25703b0381443b25e340a0f20238850a658b832d5e073
Egyéb dokumentumok
001_1433744599.jpg Hiánypótlás melléklet, 511 Kb, 2015-06-08 08:23:19) 03cc45e9a73351962e5a4d5b21c3e510c15b973e1dcbdff71f33b8c166c12839
002_1433744604.jpg Hiánypótlás melléklet, 356 Kb, 2015-06-08 08:23:24) 9cf68ad9703f8335ad968132d1795ee49d14bb7858d0151f18830318ab9cfbd1
003_1433744610.jpg Hiánypótlás melléklet, 395 Kb, 2015-06-08 08:23:30) 8c3ada1781ca5bb68f9ddf7078c1ec097281f9b5ae3497e3f41154783bdd35ba
004_1433744618.jpg Hiánypótlás melléklet, 389 Kb, 2015-06-08 08:23:38) 3e6ec81cab1d5e0570d507e57a6bc6e4b55ddfdef783509ce59b18c851040b7e
005_1433744623.jpg Hiánypótlás melléklet, 420 Kb, 2015-06-08 08:23:43) 2b2bb2fea56d7f2cc9052264702076411cb74c66be917e1cf57f97e4fa877fa0
Nyilvántartó hatóság igazolása
kivonat1_1429615714.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-21 13:28:34) 1293158ae10b65c2515397f45d31d4ed1b0f2c3c056c47169e343c6a9080ac65
kivonat2_1429615723.jpg Szerkesztés alatt, 764 Kb, 2015-04-21 13:28:43) 45fa1ce5f4ffe60c91cec57ab335e83fe4621d9e499c3646b9593b0bf6c3fc7c
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bankiatutalas_1429949165.pdf Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2015-04-25 10:06:05) 3bf1186ade424bdb2ea41fce2c4de7d4ab3ba43794527146d8f941ebcdcce9f3
Köztartozásmentes adózó
korostarcsa-lekerdezes_1429547460.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-20 18:31:00)
105228d8d68c321e15213b8ea3762c133602061be55b8c9c11a23f4677e9695d
Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
nevezesikoltsegek_1429959466.pdf Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2015-04-25 12:57:46)
af71a2f73bb200f098131072bd4c96b825c44938cd005b38dd36ca37c8902e9a
Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
rendezesikoltsegek_1429959476.pdf Szerkesztés alatt, 188 Kb, 2015-04-25 12:57:56)
287a785976beeaaf14327cbd86437f4aa449398dd8c3ee751f0b3456a9de60d3
Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
szemelyszallitasikoltsegek_1429959040.pdf Szerkesztés alatt, 189 Kb, 2015-04-25 12:50:40)
f39c947e3b6d36480910534b0ed379ef9f4e08f3784a81246bef17e22081288d
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
szallasetkezeskoltsegek_1429959486.pdf Szerkesztés alatt, 191 Kb, 2015-04-25 12:58:06)
0728bf4860f609399f11b2c86dae034a7c7997e77ee3a50e64d4fa6ec789918c
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