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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Söréd Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

-

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2627

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

Nincs

Adószám

19098313-1-07

Bankszámlaszám

11736044-20005368-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8072

Város

Söréd

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

utca

Házszám

54

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8072

Város

Söréd

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

utca

Házszám

39

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 431 85 55

Fax

Honlap

www.sored.hu

E-mail cím

takiferenc@freemail.hu

E-mail cím

takiferenc@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Takács Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 431 85 55

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Kovács Ferenc

Mobiltelefonszám
+36 30 619 04 77

E-mail cím
kovacs.ferenc.09@kodo.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

2016-08-04 15:46

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0,5 MFt

0,8 MFt

1,4 MFt

Állami támogatás

0,5 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,3 MFt

0,35 MFt

0,45 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

1,3 MFt

1,15 MFt

1,85 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,25 MFt

0,25 MFt

0,25 MFt

Anyagköltség

0,4 MFt

0,4 MFt

0,35 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,4 MFt

0,4 MFt

0,65 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,1 MFt

0,1 MFt

0,35 MFt

Összesen

1,15 MFt

1,15 MFt

1,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,25 MFt

0,25 MFt

0,25 MFt

2016-08-04 15:46
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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

150 754 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

929 033 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

0 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-08-04 15:46
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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
Söréd település 600 lakossú kistelepülés. Évtizedek óta nagy hagyománya van a labdarúgásnak. Felismerettük azt, hogy az utánpótlás sport területén összefogásra
van szükség. Előtte évekig próbáltunk különböző korosztályos csapatokat kiállítani, azonban kevés gyermeklétszám miatt ez rendre meghíusult. Mára elmondhatjuk,
hogy a Maroshegyi Ifjúsági Egyesület jóvoltából 15 Sörédi gyermek kap lehetőséget a különböző korosztályokban, ezzel lehetőséget teremtve felnőtt csapatunk
utánpótlására. Bízunk benne, hogy munkánk és összefogásunk eredményeképpen a kiöregedett sörédi játékosok helyébe fiatal helyi játékosok kerülnek. MIE
utánpótlás nevelő munkájának eredményeképpen nem csak fiatal játékosokat kapunk, hanem képzett, eredményorientált labdarúgásra képes futballistákat. Nagy
szerepe van létesítményünknek a fenti eredmények elérésében, mert edzéslehetőséget ad a fiatalok számára, illetve felnőtt csapatunk edzéseket, mérkőzéseket
játszik rajta. Söréd Sportegyesületének gazdálkodása szükős keretek közt folyik, de mindig megoldjuk jó közösségünk révén. Faluban központi szerepe van a
sportlétesítménynek, 2-3 kispályás tornát rendezünk egy évben. Nyári labdarúgótábor helyszínéül szolgál. Büszkék vagyunk, hogy 10 sörédi lakos játszik felnőtt
csapatunkban és 15 gyermek játszik MIE színeiben. Gondozzuk a pályát lehetőségeink szerint, locsolóberendezés adott, azonban a továbbfejlődés érdekében
szükségünk lenne munkagépekre és kisgépekre. Természetesen nem több milliós költségekben gondozunk, a részletes igényünket lejjebb indokoljuk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ingatlan beruházást régóta tervezünk, hiszen Egyesületünk az Önkormányzati Óvoda épületében biztosít öltözési és zuhanyzási lehetőséget a hazai és vendég
játékosoknak. Öltöző épületünknek kívűl az állaga kielégítő, belül viszont némi felújításra szorul. Célja a bútorzat fejlesztése, szerény költségvetéssel.
Önkormányzatunk biztosított minket az önrész megszerzéséről. Szakmai tartalma, a játékosok kényelmesen készülhetnek edzésekre és mérkőzésekre.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A támogatási időszak teljes ideje alatt 2016.07.01-2017.06.30-ig folyamatosan tárgyi eszközök beszerzése és az öltöző felújítása. A támogatási időszak teljes ideje
alatt 2016.07.01-2017.06.30-ig folyamatosan személyi jellegű költségek kifizetése.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk költségvetése szerény és csak a legszükségesebb igényeket tartalmaza. Tervezett beruházásaink a következők: - Sportöltöző bútor
készítése - Önjáró sportpálya karbantartó gép vásárlása - Kis szegélynyíró gép vásárlása. MlSZ sportfejlesztési koncepciójával minden pontban megegyezik.
Településünk vezetése, képviselőtestület és helyi vállalkozók biztosítottak minket arról, hogy a szükséges önrészt mind a tárgyi eszköz, mind a személyi jellegű
ráfordítások soron felvállalják. Ez számukra nagy segítséget jelent, hiszen elindult valami településünkön, amely növeli a sportélet színvonalát. Azt gondoltuk, hogy a
felnőtt csapatunk edzőjét egy jelképes összeggel támogatjuk, hiszen tisztességesen megtartja az edzéseket, heti 2 alkalommal.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési koncepciónk társadalmi hatásai Söréden és a környező településeken: - Több irányba mutató pozítiv folyamatok indultak el a labdarúgás terén
településünkön. - Fontos számunkra, hogy a Maroshegyi Ifjúsági Egyesületben 15 gyermek futballozik, emellett felnőtt csapatunk is nagy részt helyiekre támaszkodva
helytáll a bajnokságban. Nincsenek kiállási gondjaink. - Kulturált sporttelep fogadja az itt élőket. - Közösség alakul ki a futball által. Gazdaság várható előnyei: - Idáig
fizetett munkásokkal és gépekkel nyírtuk és gondoztuk pályánkat. Az új gépek által ez sokkal gazdaságosabbá válik. Saját beosztásunk szerint gondoskodhatunk a
ránk bízott javakkal. Sportfejlesztési programunk várt előnyei: - Tömegesítés - Infrastruktúra fejlesztés - A falu lakosságának vonzóvá válik a labdarőgás, mint
tömegsport. - Egészséges életmód és közösségépítés Támogatás pályázatára, azért vállalkozunk, mert biztossak vagyunk vállalásaikban. A gépeket gazdaságosan
tudjuk üzemeltetni. Öltözépületünket pedig rendben tudjuk tartani a fejlesztés által, így a kockázat szinte nullára csökken.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Felnőtt edző

Kategória

Edző

Képesítés

MLSZ
Grassroots
C

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO

40

10

25 000 Ft

5 000 Ft

300 000 Ft

40

10

25 000 Ft

5 000 Ft

300 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!
Pozíció megnevezése

Oklevél azonosítója

Felnőtt edző

Beszerzés folyamatban

TANC1427-01208

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése
Felnőtt edző

Indoklás

Felnőtt csapatunkat fontos, hogy összefogja egy lelkes szakember, akit idősek és fiatalok elfogadnak egyaránt. Nyilván nem a fizetés az
elsődleges szempont számára, hanem Söréd település labdarúgásának fenntartása. Egyesületkén mégis örülnék, ha honorálhatnánk munkáját.
Felnőtt csapat felkészítése a mérkőzésekre és a bajnokságra. Mérkőzéseken a csapat trenírozása.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

149 246 Ft

1 508 Ft

0 Ft

150 754 Ft

150 754 Ft

300 000 Ft

301 508 Ft

2016-08-04 15:46
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályakarbantartó
gép

fűnyírótraktor tartozékkal

db

1

769 900
Ft

769 900 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűkasza

db

1

129 999
Ft

129 999 Ft

Berendezési
eszköz

öltöző szekrény

szett

2

125 000
Ft

250 000 Ft

Berendezési
eszköz

öltöző pad

szett

2

84 000 Ft

168 000 Ft

1 317 899 Ft

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

Indoklás

fűnyírótraktor tartozékkal

Idáig bérelt géppel nyírtuk a pályát, nem minden esetben tudták időben szakszerűen gondozni sportpályánkat és környékét. A
pályán kívűl jelentős füves területtel rendelkezünk,ezért nagy segítséget jelentene, ha a társadalmi munkában Egyesületünk
tagjai egy megfelelő minőségi pályakarbantartó géppel tudnának dolgozni.

fűkasza

Indoklásunk hasonló, mint a fűnyírótraktor esetében, nagy területen helyezkedik el a sportlétesítmény, azonban jelentős azon
területek nagysága, amelyet csak fűkasszával tudunk megfelelően gondozni. Gondolunk itt a következő területekre: - öltözők
melletti szegélyek nyírása - korlátok környéke - fix nagykapuk környéke - kispadok környéke - fűves terület, amely rézsű jellegű

öltöző szekrény

Öltözőnk adottságai miatt hazai öltöző valamivel nagyobb, minta vendég öltöző, ezért szettként jelöltük meg és az árajánlatban
tételesen szerepeltetjük a különböző elemeket. Nagy szükségünk lenne mindkét öltözőben szekrényekre, mert játékosaink
jelenleg műanyag székeken öltöznek a vendég játékosokhoz hasonlóan.

öltöző pad

Öltözőnk adottságai miatt hazai öltöző valamivel nagyobb, minta vendég öltöző, ezért szettként jelöltük meg és az árajánlatban
tételesen szerepeltetjük a különböző elemeket. Nagy szükségünk lenne mindkét öltözőben padokra, mert játékosaink jelenleg
műanyag székeken öltöznek a vendég játékosokhoz hasonlóan.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

919 742 Ft

9 290 Ft

0 Ft

929 033 Ft

398 157 Ft

1 317 899 Ft

1 327 189 Ft

2016-08-04 15:46
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-08-04 15:46

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-08-04 15:46

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-08-04 15:46

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-08-04 15:46

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-08-04 15:46

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2016/17 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)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

2016/17 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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-08-04 15:46
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-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

2016-08-04 15:46
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-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

2016-08-04 15:46
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-08-04 15:46

Feladat leírása
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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: Söréd, 2016. 08. 04.

2016-08-04 15:46
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Nyilatkozat 2
Alulírott Takács Ferenc (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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Söréd, 2016. 08. 04.
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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: 3
Utolsó feltöltés:
2016-07-26 07:38:02
Feltöltés / Megtekintés

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 21:16:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-07-26 07:38:51
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-26 07:39:21
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:
2016-07-26 07:42:40
Feltöltés / Megtekintés

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 21:24:36
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 21:25:09

Kelt: Söréd, 2016. 08. 04.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0

1

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

1

0%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

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

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

149 246 Ft

1 508 Ft

0 Ft

150 754 Ft

150 754 Ft

300 000 Ft

301 508 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

919 742 Ft

9 290 Ft

0 Ft

929 033 Ft

398 157 Ft

1 317 899 Ft

1 327 189 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

919 742 Ft

9 290 Ft

0 Ft

929 033 Ft

398 157 Ft

1 317 899 Ft

1 327 189 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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

1 068 988 Ft

10 798 Ft

0 Ft

1 079 787 Ft

548 911 Ft

1 617 899 Ft

1 628 697 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-08-04 15:46

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFPHPM01-13868/2016/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (31 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)
scan1_1462216560.jpg (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2016-05-02 21:16:00) 09399a19a5500af9f65f89033076a6823dc97f1159bd3a4b3225a715cb932a14
Egyéb dokumentumok
fukasza0001_1469511602.pdf (Hiánypótlás melléklet, 236 Kb, 2016-07-26 07:40:02) 710f9a40d38267f896899988cc5f3c190338f63148d174dfb4e45c4fd844deee
fukasza0002_1469511621.pdf (Hiánypótlás melléklet, 405 Kb, 2016-07-26 07:40:21)
2cd92f9f7ac9497749a6ab190dfd5ba65986047b680b047a49ee4040123e6a96
fukasza0003_1469511631.pdf (Hiánypótlás melléklet, 340 Kb, 2016-07-26 07:40:31)
7bb40e548b4e599954163e5d1859ef9bfbd7cb70fe985151f1b092168a69138f
fukasza0004_1469511645.pdf (Hiánypótlás melléklet, 389 Kb, 2016-07-26 07:40:45) d7561147d53f645c95afffcc7b20ed0f50cd4232af386c78583d918868385b4e
fukasza0005_1469511663.pdf (Hiánypótlás melléklet, 264 Kb, 2016-07-26 07:41:03)
4f262994dea851ac6a6339f0f2d0a8c15d58b414e5e09164abc9453ac8325f46
funyirotraktor0001_1469511674.pdf (Hiánypótlás melléklet, 247 Kb, 2016-07-26 07:41:14)
22500a6b47583389848f651c21b8dccdccfbedbf2dc21f47148cc22fa52e5b99
funyirotraktor0002_1469511684.pdf (Hiánypótlás melléklet, 537 Kb, 2016-07-26 07:41:24)
6aff2fe243fda0b21340eebd13a5c8ce3b3ec6f99063acb2fbf2ec7245ec08a4
funyirotraktor0003_1469511693.pdf (Hiánypótlás melléklet, 374 Kb, 2016-07-26 07:41:33)
ab84b16a1dea081513d863b3cc797d968dcf4e80ced6c734c94c76b2ab62aace
funyirotraktor0004_1469511702.pdf (Hiánypótlás melléklet, 291 Kb, 2016-07-26 07:41:42)
3e8c89362828fe67137327cf48fa2ebe9a64273dcaa745bb100f4faa89b0212b
funyirotraktor0005_1469511714.pdf (Hiánypótlás melléklet, 387 Kb, 2016-07-26 07:41:54)
37e47ed11cd9701d5b2474100905a1f6fcf59a1e28b8dfd7f4871c0301487196
funyirotraktor0006_1469511733.pdf (Hiánypótlás melléklet, 383 Kb, 2016-07-26 07:42:13)
545173d4ae031cdeb94932b2af88d9b11f8c8058376d12ece352ae5093ded088
funyirotraktor0007_1469511742.pdf (Hiánypótlás melléklet, 402 Kb, 2016-07-26 07:42:22)
6fbb002647bae635bbca0483d45134f4b4ba098303db1b49cd655ef433432dcd
funyirotraktor0008_1469511752.pdf (Hiánypótlás melléklet, 195 Kb, 2016-07-26 07:42:32)
0f6c0da36f29d7a937ea46dc47fed9e35829ff3c0819d37c032365d899864c02
oltozobutor_1469511760.pdf (Hiánypótlás melléklet, 220 Kb, 2016-07-26 07:42:40) ac837f5306c7c7de02b31c07afcffda0ea71d59c916c74082eb635fccca580d3
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
soredbirosagikivonat_1462216742.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-05-02 21:19:02)
ddba23aa34bab31165b88fc5038eaebcb5d46afbc6aab04843a5c2b9624db685
birosagikivonat0001_1469511465.pdf (Hiánypótlás melléklet, 413 Kb, 2016-07-26 07:37:45)
a0f3e81bd47f7185b29741081b9cf03727b0b2c4a7f4ffc33ffa75a8218f8abd
birosagikivonat0002_1469511482.pdf (Hiánypótlás melléklet, 243 Kb, 2016-07-26 07:38:02)
2c0f84e64c856f2139a20bb67c4b043ccf9b776ad7f5872535b434cfe5c27808
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
eljarasidij_1469511561.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-07-26 07:39:21) d7a16b3c21517075fe936ee90b4ebd1c7ae9c3f50ddf4268a2daf1c0b7436fa3
bizonylatsored_1462217527.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-05-02 21:32:07) 842f4932557432373b78d3cc1f85cd08d10f9ea96e409cb28f0f99db4a3f4c7e
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentes0001_1469511522.pdf (Hiánypótlás melléklet, 321 Kb, 2016-07-26 07:38:42)
ba05a864e9cd532d050db91eb4dc5f3b5965b8cd72409c9996116caae65d0749
koztartozasmentes0002_1469511531.pdf (Hiánypótlás melléklet, 185 Kb, 2016-07-26 07:38:51)
a5d1b8e0f26986a7b297e7275d3fa8370e39bf7031436de08a2743c56766f5ef
apeh0sored_1462217332.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-05-02 21:28:52) 4c28a1d887d02698f6cd178ebd3a9802a17dc0039e7fa1fa7090b3694fd9bf20
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
oltozobutorzat_1462216867.jpg (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2016-05-02 21:21:07) 09399a19a5500af9f65f89033076a6823dc97f1159bd3a4b3225a715cb932a14
onjaro_1462217056.jpg (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-02 21:24:16) 7f5ffb797760952504b490014ea110627ce80c3f04979c20f1ee3bc4bf378ca3
fukassza2_1462217069.jpg (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2016-05-02 21:24:29) 17fc3ce9e7bc915cc10ed4908d52312f0e7fb6119aa9ab9a12feab763b32a860
fukassza1_1462217076.jpg (Szerkesztés alatt, 249 Kb, 2016-05-02 21:24:36) bad2cb40d0aa4d83101fbab3a5778e770d4407a9ece195e79052e6ab2090c916
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
oltozobutorzat_1462216878.jpg (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2016-05-02 21:21:18) 09399a19a5500af9f65f89033076a6823dc97f1159bd3a4b3225a715cb932a14
onjaro_1462217094.jpg (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-02 21:24:54) 7f5ffb797760952504b490014ea110627ce80c3f04979c20f1ee3bc4bf378ca3
fukassza2_1462217102.jpg (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2016-05-02 21:25:02) 17fc3ce9e7bc915cc10ed4908d52312f0e7fb6119aa9ab9a12feab763b32a860
fukassza1_1462217109.jpg (Szerkesztés alatt, 249 Kb, 2016-05-02 21:25:09) bad2cb40d0aa4d83101fbab3a5778e770d4407a9ece195e79052e6ab2090c916
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