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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Köröstarcsai Községi Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve

KSK

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

3167

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei III. oszt. v. alatta

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

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

Kossuth tér

Házszám

7

Telefon

+36 30 248 81 24

Fax

-

Honlap

www.korostarcsa.hu

E-mail cím

lipcsei.zoltan@hovany.hu

E-mail cím

lipcsei.zoltan@hovany.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

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 742 73 18

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Puskás László

+36 30 995 63 07

E-mail cím
pusilaci@szucsnet.hu

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 MFt

Állami támogatás

0,1 MFt

0,1 MFt

1,6 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,8 MFt

0 MFt

0,56 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

5,6 MFt

10,1 MFt

11 MFt

Egyéb támogatás

1,2 MFt

0,8 MFt

1,36 MFt

Összesen

8,6 MFt

11,9 MFt

16,52 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,1 MFt

1,1 MFt

2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

2,5 MFt

2,7 MFt

Anyagköltség

4,1 MFt

3,6 MFt

4,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3,2 MFt

1 MFt

2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,1 MFt

1 MFt

2,1 MFt

Összesen

8,5 MFt

9,2 MFt

13 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

5,6 MFt

7,7 MFt

7,7 MFt

Működési költségek (rezsi)

3,1 MFt

5 MFt

7,1 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

3 839 945 Ft

76 800 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-10-29 11:54
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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 a kezdetek óta működik
labdarúgó szakosztály, amelyben több évtizede sportolnak férfiak. Köröstarcsát évtizedek óta utánpótlás nevelő bázisnak ismerik a szakemberek. Jelenleg is többen
szerepelnek nemzeti bajnokságokban azok közül, akik Köröstarcsán ismerkedtek meg a labdarúgás 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. A K.S.K labdarúgó szakosztálya az önkormányzat tulajdonában lévő sporttelepen (Köröstarcsa, Zalka Máté út, Helyrajzi
szám: 1378/1.) tartja edzéseit és játssza bajnoki mérkőzéseit. A labdarúgó szakosztály ingatlan tulajdonnal és létesítménnyel nem rendelkezik. A szakosztály
pillanatnyilag a megye másod osztályban szerepel, ott a bajnokság végeztével a 9-11. helyet fogja várhatóan elérni mind felnőtt mind utánpótlás kategóriában.
Pénzügyi helyzetünkre jellemző, hogy fő támogatónk Köröstarcsa Önkormányzata. Szakosztályunk szűkös anyagi lehetőségekkel bír, legjelentősebb kiadásaink közé
csapataink mérkőzésre történő utaztatása tartozik. A kitűzött szakmai szempontjainknak és az MLSZ stratégiai iránymutatásainak megfelelő utánpótlás nevelés
biztosítja a felnőtt csapat folyamatos feltöltését és előrelépését. Az egyesület kiemelt célja a térség labdarúgó sportot kedvelő fiataljainak versenysporthoz keretet
biztosítani, továbbá a település lakosságának, különösen az ifjúságnak a szabadidős tevékenységéhez, sport tevékenységéhez hátteret biztosítani, valamint a
tervszerű utánpótlás nevelés. Célunk továbbá, a fiatalok testkultúrájának fejlesztése, az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat, egészséges életmód
megismertetése, ennek érdekében felvilágosító tevékenységet folytatása.

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 kapcsolódó ütemezést a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és
finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2014.07.01-2015.06.30. Toborzás, igazolás, nevezés 2014.07.012014.09.01. Bajnokságban való részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2014.09.01-2015.06.30.
Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2014.07.01-2015.06.30.

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 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 labdarúgás 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 labdarúgással. • A a labdarúgó sporttal való első megismertetés, sport élményének biztosítása. • Az
MLSZ képzési stratégiájának megfelelően az edzők rendszeres, folyamatos továbbképzése. • Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető
követelményeinek megteremtése: o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása o csoportos utazás biztosítása • Saját rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás
versenyeken való részvétel biztosítása. A projekt megvalósítása során vonzóbb edzési feltételek és körülmények motiválhatják tovább a gyermekek, fiatalok edzését.
A sportban végzett munkánkkal elősegítjük az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a helyi lakosság széles rétegeinek testnevelési és sporttevékenységét a
labdarúgó sportágán belül.

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, 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 (MLSZ stratégia), 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
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

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

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

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

Közvetlen
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
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U13

Bozsik egyesületi U13

0

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

0

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

0

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

0

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U20

KÖRÖSTARCSA KSK U20

23

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U14

KÖRÖSTARCSA KSK U14

17

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-29 11:54

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

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

Létszám

Csapat szintje 15/16

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

Cipő élőfüves

pár

20

13 614 Ft

272 280 Ft

Sportfelszerelés

Kapus felszerelés

szett

2

13 225 Ft

26 450 Ft

Sportfelszerelés

Kapus kesztyű

pár

2

5 835 Ft

11 670 Ft

Sportfelszerelés

Sportszár

pár

20

1 323 Ft

26 460 Ft

Sportfelszerelés

Sípcsontvédő

pár

20

1 400 Ft

28 000 Ft

Sportfelszerelés

Megkülönböztető trikó

db

30

1 323 Ft

39 690 Ft

Sporteszköz

Leszúrható karó

db

15

1 556 Ft

23 340 Ft

Sporteszköz

Koordinációs létra

db

2

7 780 Ft

15 560 Ft

Sportfelszerelés

Melegítő alsó/felső

szett

20

14 781 Ft

295 620 Ft

Sportfelszerelés

Rövidnadrág

db

20

5 835 Ft

116 700 Ft

Sportfelszerelés

Mez

db

20

5 835 Ft

116 700 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Községi sporttelep

Bérleti díj / óra (Ft)

Élőfüves pálya

2 178 Ft

Igénybevett órák száma / hó
32

Hónapok száma
10

Bérleti díj összesen (Ft)
696 960 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése
Községi sporttelep

Indoklás

A megfelelő minőségű edzések és mérkőzések lebonyolítása szempontjából, elengedhetetlen a pálya bérlése az utánpótlás
korosztályaink számára.

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

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

7584

EKHO

80

10

62 236 Ft

12 447 Ft

746 832 Ft

Egyéb

Intéző

EKHO

160

10

31 118 Ft

6 224 Ft

373 416 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
Intéző

Indoklás
Hazai és vidéki mérkőzéseken a csapat koordinálása Mérkőzés jegyzőkönyveinek elkészítése Kapcsolattartás az MLSZ-szel
Szülői értekezlet megtartása évi két alkalommal, az UP korú gyerekek szülei részére Felelőssége: Felel a labdarúgó szakosztály
törvényes keretek között történő, zökkenőmentes működéséért.

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

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

7584

UEFA B

U19

6

23

7584

UEFA B

U14

4

17
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13 / 24

be/SFP-08915/2015/MLSZ
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

972 470 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

801 602 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

696 960 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

560 126 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 120 248 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

4 151 406 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 724 745 Ft

38 399 Ft

76 800 Ft

3 839 945 Ft

426 661 Ft

4 228 206 Ft

4 266 605 Ft

2015-10-29 11:54
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-10-29 11:54
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-10-29 11:54
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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)

Utánpótlás-nevelés

76 800 Ft

Összesen

76 800 Ft

Maximum közrem. díj
76 799 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
38 399 Ft

Összesen
115 199 Ft
115 199 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím
Utánpótlásnevelés

Feladat leírása

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.

2015-10-29 11:54
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Köröstarcsa, 2015. 10. 29.
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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 az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Köröstarcsa, 2015. 10. 29.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 19:20:36

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:
2015-04-24 19:20:03

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:
2015-04-21 17:43:54

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:
2015-04-27 10:43:27

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Köröstarcsa, 2015. 10. 29.

2015-10-29 11:54

21 / 24

be/SFP-08915/2015/MLSZ
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

2

3

50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

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

19

19

0%

U18

fő

8

8

0%

U17

fő

8

11

38%

U16

fő

20

24

20%

U15

fő

10

10

0%

40

45

13%

Egyéb indikátorok
U7-13

0%
0%
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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

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

3 724 745 Ft

38 399 Ft

76 800 Ft

3 839 945 Ft

426 661 Ft

4 228 206 Ft

4 266 605 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

3 724 745 Ft

38 399 Ft

76 800 Ft

3 839 945 Ft

426 661 Ft

4 228 206 Ft

4 266 605 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 (6 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)
alairas_1429896003.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-24 19:20:03) f2e7bb5adbfbc6bf746e6f1e984283be26ab4d2176f2b9465e63c8a712f3228c
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat1_1429896017.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-24 19:20:17) 1293158ae10b65c2515397f45d31d4ed1b0f2c3c056c47169e343c6a9080ac65
kivonat2_1429896027.jpg Szerkesztés alatt, 764 Kb, 2015-04-24 19:20:27) 45fa1ce5f4ffe60c91cec57ab335e83fe4621d9e499c3646b9593b0bf6c3fc7c
vegzes_1429896036.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-24 19:20:36) 181156edbcb3f36bf675bf72771179baab86fa49188f77a05c46d8c17fc1d1a9
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igszolgdij01001_1430124207.jpg Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2015-04-27 10:43:27) caef6fea16f67f2432940060ea53fc1e114e951b228001a4173786b55047413f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
korostarcsafoci-lekerdezes_1429631034.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-21 17:43:54)
2f11135ea450533e1c1d9c40a8dff7d910ddf3c082fae45d95c1d075b1ea4ea6
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