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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Sásd Városi Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve

Sásd Városi Sportkör

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

89

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

Bozsik program

Adószám

19941149-1-02

Bankszámlaszám

71800099-11006512-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

7370

Helység

Sásd

Út / utca

Dózsa Gy.

Házszám

32

Irányítószám

7370

Helység

Sásd

Út / utca

Dózsa Gy.

Házszám

32

Telefon

+36 30 636 33 30

Fax

+36 72 475 184

Honlap

www.sasd.hu

E-mail cím

sasdrobi@freemail.hu

E-mail cím

laca6363@freemail.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Buzási László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 366 86 59

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kovács Róbert

+36 30 636 33 30

E-mail cím
sasdrobi@freemail.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

0,4 MFt

0,4 MFt

0,4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,5 MFt

0,7 MFt

1,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0,9 MFt

1,2 MFt

5 MFt

Egyéb támogatás

0,2 MFt

0,2 MFt

0,8 MFt

Összesen

2 MFt

2,5 MFt

7,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0,1 MFt

1,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,4 MFt

0,5 MFt

1 MFt

Anyagköltség

0,6 MFt

0,8 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,3 MFt

0,2 MFt

0,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,4 MFt

0,3 MFt

0,5 MFt

Összesen

1,7 MFt

1,9 MFt

5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

1,2 MFt

1,2 MFt

3,8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,5 MFt

0,7 MFt

1,2 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

701 285 Ft

14 026 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

986 722 Ft

19 735 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

3 978 770 Ft

79 574 Ft

Általános képzés

50 761 Ft

1 015 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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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
2011-ben tavasszal az önkormányzat nehéz helyzete miatt egyesületünk gyakorlatilag kilátástalan helyzetbe került. Megszűntek az ifi,serdülő és felnőtt csapatok is,
emellett az ügyintézői feladatok ellátására sem maradt erőforrás. 2 éven keresztül csak az U7, U9 és U11-es csapatok maradtak egy-két társadalmi munkában
dolgozó edző segítségével. Két év elteltével valamifajta önszerveződés létrejött újra az egyesületen belül, ez lehetővé tette a TAO-s pályázatok elkészítését is sok
más teendő elvégzése mellett. Az egyesület helyzete az elmúlt két évben jelentősen javult a TAO-s pályázatoknak köszönhetően. A felnőtt csapat is újraindult,
valamint ahogy a meglévő korosztályok "öregedtek", úgy vált szükségessé egy U13-as csapat léte is. Az U13-as csapat meg is alakult, sok mérkőzésen és edzésen
bizonyíthattak a fiatalok. A 2015/16-os bajnokságra tervezzük az IFI csapat elindítását is, ez még több tényező függvénye. Egyesületünknél a fő célkitűzés
mindenképpen az utánpótláscsapatok minél előbbi újraindítása az összes korosztályban. Az elmúlt két évben a TAO-s pénzek (más egyesületekhez képest relatíve
kevés)begyűjtése sem volt egyszerű. Ígéretekkel az egész keret le volt fedve, de valamely oknál fogva (köztartozásmentesség hiánya, könyvelő tájékozatlansága) a
keretet mindig csak részben tudtuk lehívni. Sásd és környéke nem tartozik a fejlettebb régiók közé, a nyereséges cégek száma korlátozott. Egyesületünknél az
ügyintézés társadalmi munkában folyt, ez is nagyban nehezítette a helyzetet. Ennek ellenére az elmúlt két év tapasztalata alapján és a támogatási rendszer cégek
általi megismerése és elfogadása miatt kijelenthetjük, hogy évről-évre nagyobb keretösszeget tudunk majd lehívni. Az ügyintézés lehetősége is folyamatosabbá vált
egyesületünknél az elmúlt időszakban, ez is segíti majd helyzetünket. Bízunk benne, hogy egyesületünk az ÖNÖk támogatásának köszönhetően ismét régi fényében
ragyoghat a közeljövőben!!

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ingatlan beruházással kapcsolatos tervei egyenlőre nincsenek egyesületünknek.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama 2015.07.01-2016.06.30 dátumok közötti időszak. A tárgyi eszköz jogcím alatt és az utánpótlás jogcím alatti támogatások elköltésének nagyobb
részét is (főleg az sportszer, sporteszközvásárlást) a tavaszi időszakra tervezi egyesületünk. A cégek döntő többsége 2015 decemberében fog utalni
egyesületünknek. Emiatt 2015. november végéig csak a legszükségesebb tételeket fizetjük ki, azaz a felmerülő utazási, nevezési, terembérleti, étkezési költségeket
az UP jogcímen. A személyi jellegű ráfordítások közül a 2015-ös éviekkel kapcsolatos kiadások(beleértve az UP edzők megbízási díjait is) 2016.01. hóban fognak
jelentkezni, féléves megbízási díjak kerülnek akkor kifizetésre egy összegben, már a szerződéseket is így kötjük. 2016-ban a kifizetések már havi rendszerességgel
történnek. A képzéssel kapcsolatosan egy képesítéssel rendelkező edzőre mindenképpen szüksége van még egyesületünknek, itt a költségek a tanfolyami
beiratkozás lehetőségével alakulnak.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünknél a kisebb korosztályokban folyamatos a létszámnövekedés. A gyerekek és szüleik értékelik az erőfeszítéseket, egyre többen keresik fel edzéseinket.
Az U13 újraindítása is sikeres volt, szép eredményekkel dicsekedhetünk. A felnőtt csapat is újraindult a 2014/15-ös bajnokságban, s csoportja legjobbjai közé tartozik.
Mindez az előző két év erőfeszítéseinek köszönhető, amelyben meghatározó szerepe volt anyagi téren a TAO-s támogatásoknak. A felnőtt csapat hazai mérkőzéseit
sok szurkoló látogatja, megtelik élettel a pálya. A Bozsik programok esetében ugyanez a helyzet. Kisvárosunkban érezhetően több a mozgás mérkőzések idején.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sport a sportolónak jelentős idejét köti le. Főleg a fiataloknál fontos ez. A nyilvánvaló egészségügyi, erőnléti állapotjavuláson kívül a sportnak számos egyéb pozitív
hatása is van. A helyes életmódra tanítja a fiatalokat, s kizár számos egyéb nem ennyire pozitív vagy egyenesen negatív lehetőséget. A gyerek érzi, hogy tartozik
valahová, az egyesületi élet hozzásegíti ahhoz, hogy a társadalomban is jobban megtalálja a helyét. Az edzések és mérkőzések társadalmi eseményt jelentenek,
szélesítik és elmélyítik a sportolók, edzők, kilátogató barátok, rokonok egymással és a környezetükkel való kapcsolatát. Erősödik városunk és a környező települések
viszonya is, a személyes találkozások mindig mély benyomást hagynak az emberekben. A labdarúgó pályán olyanok találkoznak egymással, akik akár már évek óta
munkakapcsolatban vannak egymással cégeik révén, de még személyesen sohasem találkoztak. A pályák és környékük a csapatszám és azon belül a létszám
növekedésével egyre rendezettebb képet mutatnak, létesítményünk újra Sásd egyik központja lett. Mérkőzések idején hatalmas a mozgás, családok látogatnak ki
hétvégén rendszeres jelleggel.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

ügyintéző

Egyéb

Nem
releváns

gazdasági ügyintéző

Egyéb

felnőtt edző

Edző

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Egyéb

40

12

30 783 Ft

8 311 Ft

469 128 Ft

Nem
releváns

Egyéb

40

12

30 783 Ft

8 311 Ft

469 128 Ft

UEFA B

EKHO

40

12

30 783 Ft

6 157 Ft

443 275 Ft

120

36

92 349 Ft

22 779 Ft

1 381 531 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

ügyintéző

A csapatok számának emelkedése, azon belül a létszámemelkedés és a meccsek, edzések és az elvégzendő feladatok számának emelkedése
megköveteli egy részmunkaidős (heti 10 órás) ügyintéző alkalmazását egyesületünk életében. Egyesületünk toborzónapokat is szervezne,
ebben is fontos szerepe lenne az ügyintézőnek.

gazdasági
ügyintéző

Az egyesület pénzügyi területének ellátásához szükséges a részmunkaidős (heti 10 órás) gazdasági ügyintéző alkalmazása. Szokásos feladatait
növelik a TAO-s pályázattal kapcsolatos teendők, a pályázat önrészének összeszedéséhez is segítséget jelent.

felnőtt edző

A felnőtt csapat edzői feladatainak ellátására egy megfelelő végzettségű szakembert kell alkalmazni. Itt cél a bajnokság megnyerése, s a felsőbb
osztályban szereplés. A felsőbb osztály a megye II-t jelenti, ami egy város számára azért minimális elvárás kell, hogy legyen. A felnőtt
csapatunkban csak helyi és a környező települések lakói játszanak.

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)

680 246 Ft

7 013 Ft

14 026 Ft

701 285 Ft

701 285 Ft

1 395 557 Ft

1 402 570 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
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszközök

labda

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszközök

bólyák,létra,egyéb

szett

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelések

labdarúgócipő

pár

20

15 000 Ft

300 000 Ft

Pályatartozék

kapukra hálók, labdafogó háló

pár

3

80 000 Ft

240 000 Ft

Öltözőfelszerelés

mosógép

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Pályatartozék

kapuk

pár

1

500 000
Ft

500 000 Ft

Pályatartozék

szögletzászlók

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft
1 380 000 Ft

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

Indoklás

labda

Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges a megfelelő sporteszköz, sportfelszerelés

bólyák,létra,egyéb

Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges a megfelelő sporteszköz, sportfelszerelés

labdarúgócipő

Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges a megfelelő sporteszköz, sportfelszerelés

kapukra hálók, labdafogó
háló

A pályákon megfelelő minőségű és állapotú hálók megléte feltétlenül szükséges az edzések és mérkőzések megrendezéséhez.

mosógép

A szerelések, sportruházat mosásához szükségünk volna egy új mosógépre, a régi már többször volt szervizelve, hamarosan
működésképtelenné válik.

kapuk

Egy pár hordozható kapu minimálisan szükséges az edzések megtartásához. A pálya gyepének egyenletes terheléséhez is nagy
segítséget nyújt.

szögletzászlók

Ez a pályatartozék elengedhetetlen a mérkőzések megtartásához. Mind a felnőtt csapat, mind az utánpótlás meccsein
használnánk őket.

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)

957 119 Ft

9 867 Ft

19 735 Ft

986 722 Ft

422 881 Ft

1 399 735 Ft

1 409 602 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

Létszá
m

Csapat szintje
14/15

Csapat szintje
15/16

Megjegyzés

U13

Bozsik egyesületi
U13

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

2014/15-ös bajnokságban indítottuk először

U11

Bozsik egyesületi
U11

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Ennél a korosztálynál nagyon látszik a folyamatos, évek óta tartó
szakmai munkatos

U9

Bozsik egyesületi
U9

14

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

A két fiatal korosztályban mindíg nagy a létszám és a lelkesedés

U7

Bozsik egyesületi
U7

14

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

A két fiatal korosztályban mindíg nagy a létszám és a lelkesedés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

U19

Csapat
neve
ifi csapat

Létszá
m
20

Csapat szintje
15/16
egyéb ffi UP

Megjegyzés

tervezet, több tényezőtől is függ a létrejötte, kiírás szerint némileg módosulhat is a korosztály
(u20,21)

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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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)

Sporteszköz

labda

db

60

4 104 Ft

246 240 Ft

Sportfelszerelés

lábszárvédő, mezek,edzőpólók

db

60

12 313 Ft

738 780 Ft

Sportfelszerelés

labdarúgócipő

pár

60

9 851 Ft

591 060 Ft

Sporteszköz

kapuhálók

pár

3

57 462 Ft

172 386 Ft

Sporteszköz

bólyák, megkülönböztetők, egyebek

szett

2

65 671 Ft

131 342 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

Sásd ÁMK

Bérleti díj / óra (Ft)

Sportcsarnok

2 463 Ft

Igénybevett órák száma / hó
40

Hónapok száma
6

Bérleti díj összesen (Ft)
591 120 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése
Sásd ÁMK

Indoklás

Az U7-U13-as csapataink edzéseinek és mérkőzéseinek,kupáinak egy részét ( a késő őszi, téli és kora tavaszi)a helyi általános iskola
csarnokában végzi

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

30002805

EKHO

40

12

30 783 Ft

6 157 Ft

443 275 Ft

Edző

Tanc1320-00557

EKHO

40

12

30 783 Ft

6 157 Ft

443 275 Ft

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

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

30002805

UEFA B

U7

4

14

30002805

UEFA B

U9

4

14

Tanc1320-00557

Egyéb

U11

5

15

Tanc1320-00557

Egyéb

U13

5

15

2015-12-01 16:18
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 879 808 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

246 265 Ft

Nevezési költségek

246 265 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

591 120 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

369 397 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

886 550 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

82 088 Ft

Összesen

4 301 493 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)

3 859 408 Ft

39 788 Ft

79 574 Ft

3 978 770 Ft

442 086 Ft

4 381 067 Ft

4 420 855 Ft

2015-12-01 16:18
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése
MLSZ Grassroots "C"

Képzésben résztvevők száma (fő)
1

Oktatás várható költségei (Ft)
100 000 Ft
100 000 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)

49 239 Ft

508 Ft

1 015 Ft

50 761 Ft

50 761 Ft

101 015 Ft

101 523 Ft

2015-12-01 16:18
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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

2015-12-01 16:18
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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

Személyi jellegű

14 026 Ft

14 026 Ft

7 013 Ft

21 039 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

19 735 Ft

19 734 Ft

9 867 Ft

29 602 Ft

Utánpótlás-nevelés

79 574 Ft

79 575 Ft

39 788 Ft

119 362 Ft

Általános képzés

1 015 Ft

1 015 Ft

508 Ft

1 523 Ft

Összesen

114 350 Ft

171 525 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Könyvelési díj: a pályázat által megkövetelt teendők többletkiadást jelentenek a könyvelésben. Ezt a költséget számolnánk el a
pályázatban.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Könyvelési díj: a pályázat által megkövetelt teendők többletkiadást jelentenek a könyvelésben. Ezt a költséget számolnánk el a
pályázatban.

Utánpótlás-nevelés

Pályázat írás, módosítás, elszámolás, tanácsadással kapcsolatos teendők elvégzésével kapcsolatosan felmerülő költségek

Általános képzés

Könyvelési díj: a pályázat által megkövetelt teendők többletkiadást jelentenek a könyvelésben. Ezt a költséget számolnánk el a
pályázatban.
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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: Sásd, 2015. 12. 01.

2015-12-01 16:18
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Nyilatkozat 2
Alulírott Buzási László (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: Sásd, 2015. 12. 01.
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be/SFP-10094/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-10094/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:15:26

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:23:39

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: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:08:41

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:
2015-04-30 15:12:26

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:43:04

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: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:43:25

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Sásd, 2015. 12. 01.
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be/SFP-10094/2015/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

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

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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be/SFP-10094/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

680 246 Ft

7 013 Ft

14 026 Ft

701 285 Ft

701 285 Ft

1 395 557 Ft

1 402 570 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

957 119 Ft

9 867 Ft

19 735 Ft

986 722 Ft

422 881 Ft

1 399 735 Ft

1 409 602 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

957 119 Ft

9 867 Ft

19 735 Ft

986 722 Ft

422 881 Ft

1 399 735 Ft

1 409 602 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

3 859 408 Ft

39 788 Ft

79 574 Ft

3 978 770 Ft

442 086 Ft

4 381 067 Ft

4 420 855 Ft

Képzés

49 239 Ft

508 Ft

1 015 Ft

50 761 Ft

50 761 Ft

101 015 Ft

101 523 Ft

- ebből általános képzés

49 239 Ft

508 Ft

1 015 Ft

50 761 Ft

50 761 Ft

101 015 Ft

101 523 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

5 546 012 Ft

57 176 Ft

114 350 Ft

5 717 538 Ft

1 617 013 Ft

7 277 375 Ft

7 334 550 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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be/SFP-10094/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (8 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)
hitelesitettalairasikarton_1430399966.pdf Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2015-04-30 15:19:26)
9d405d30486a42aad9ca97eeac6a3291a286df14be2325fb0691a226785d1b27
s__sd_v__rosi_sportk__rhiteles__tet_1430400219.pdf Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2015-04-30 15:23:39)
dfc72643beae7ef999281e3c3301127afd56afecb31eaf3b850356443921d84e
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1430399726.pdf Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2015-04-30 15:15:26) 0d190609ea1593759aae33cee4748a25c768d24c46768851f3dd9733720803d3
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
1349_0001_1430399546.pdf Szerkesztés alatt, 476 Kb, 2015-04-30 15:12:26) 7ec5216304b78313a000ff592c4be6b45c1711df2a98c54658cf824803231705
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_sasd_varosi_sportkor_19941149_413_1430399311.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-30 15:08:31)
ca48a6adbb7e0f9f74fd10db3b7ef8275dc25e56d29742db7246d79a599d0122
1348_0001_1430399321.pdf Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2015-04-30 15:08:41) 4c2f456337486ddf1d43dbeafd6c60e932a6fe3d346bda65ee1d8a399befb4fd
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
targyieszkozok_1430401384.doc Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-30 15:43:04) 953bbc2903d98950a3b7ec18b9935940da1f1161e2fdd4e793a0d7c6a6c7fc5c
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
targyieszkozok_1430401405.doc Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-30 15:43:25) 953bbc2903d98950a3b7ec18b9935940da1f1161e2fdd4e793a0d7c6a6c7fc5c
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