
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Újszilvás Központi Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Újszilvás KSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Jogosult

Tagsági azonosítószám  3443

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  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  18274006-2-13

Bankszámlaszám  65200029-10006818-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2768  Város  Újszilvás

Közterület neve  Szent István  Közterület jellege  utca

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2768  Város  Újszilvás

Közterület neve  Szent István  Közterület jellege  utca

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 384 98 39  Fax  

Honlap  www.ujszilvas.hu  E-mail cím  adams001@t-online.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Ádám József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 384 98 39  E-mail cím  adams001@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Ádám József +36 30 384 98 39 adams001@t-online.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 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 2,8 MFt 7,5 MFt 87 MFt

Állami támogatás 8 MFt 0 MFt 7 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,1 MFt 1,1 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 8,2 MFt 32,5 MFt 208 MFt

Egyéb támogatás 14,9 MFt 8,9 MFt 9 MFt

Összesen 35 MFt 50 MFt 313 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2 MFt 2,5 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0,753 MFt 0,8 MFt

Anyagköltség 0,6 MFt 0 MFt 0,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,4 MFt 16,775 MFt 3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,7 MFt 0,617 MFt 305 MFt

Összesen 5,7 MFt 20,645 MFt 312,4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0,8 MFt 1,692 MFt 9 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0,753 MFt 0,7 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)

2 459 520 Ft 49 123 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 4 199 996 Ft 75 366 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 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

Az Újszilvás Központi Sport Egyesületet 2011. január 18-án alapítottuk, a Tóth László Sportegyesület Újszilvás utódjaként és annak tevékenysége folytatásaként. A
szervezet célja a labdarúgás, vízilabda, kézilabda, kosárlabda, röplabda, motocross, testépítés, lábtenisz, asztalitenisz, aerobik,tömgesport fejlesztésében való teljes
mértékű közreműködés és támogatás, a hazai sportszervezetek tevékenységének segítése, az abban való részvétel,utánpótlás nevelés, rokon sportszövetségekkel
közös versenyek, hivatalos verseny kiírást követően való lebonyolítása, tömegsport jellegű rendezvények biztosítása, lebonyolítása, tagjai és sportágai érdekeinek
képviselete, az egészséges sport népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltése. Önkormányzati tulajdonú sportpályán tudjuk tevékenységünket folytatni. A kialakított
Sportcentrum ad helyet a kondicionáló és a fitness teremnek. Emellett a 2015-ös évben elkészült a 40 x 20 m-es műfüves pálya is. Az utánpótlás nevelésben a Bozsik
programban veszünk részt. Az U7, az U9, az U11, az U13, az U14 korosztályban 1-1 csapattal rendelkezünk, illetve egy csapat felnőtt játékossal. Január közepén
elkezdődött a felnőtt csapat felkészülése a tavaszi idényre, ami elég hosszú lesz, hiszen elindult február 28-án és az utolsó mérkőzéssel június 4-vel zárul a
bajnokság. A sorsolás alapján 6 hazai és 9 idegenbeli mérkőzést kell lejátszani és megpróbáljuk a dobogó valamelyik fokát megcélozni. Az utánpótlás korú
labdarúgóink is elkezdték a felkészülést januárban a tavaszi bajnokságra és a Bozsik tornákra. A gyerekek lelkesen végzik az edzéseket, reméljük a tornákon majd jó
eredményekkel párosul a hozzáállás. A Bozsik tornák március 19-én kezdődtek el az U-11-es, U-13-as korosztály számára Tápiószentmártonban. Újszilváson is
megrendezésre került két Bozsik torna, április 17-én 9.00 órától az U-7-es és U-9-es csapatoknak, április 23-án 9.00 órától pedig az U-11-es és U-13-as csapatok
mérkőztek meg egymással. Felnőtt csapatunk a tabella 5. helyén áll jelenleg, míg az U14-es csapat a 2. helyen. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Nem releváns! 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projektet 2017. június 30-ig megvalósítjuk. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Újszilváson is megfigyelhető a lakosság egy szűkebb részének fokozatosan növekvő érdeklődése a testedzés egyes divatos formáinak szolgáltatásszerű
igénybevételére. A testnevelési és sporttevékenységnek jelentős egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai és kulturális előnyei is vannak. Településünk sportpolitikai
koncepciójának egyik központi eleme, hogy polgárai egészségesen éljenek és minél többet sportoljanak. Ez a tény és a fenti megállapítások szükségessé teszik, hogy
az egészséges életmódot, a sportolást az eddigieknél nagyobb hangsúllyal kell népszerűsíteni Újszilváson. Mindezek miatt a következő fejlesztési irányelvek váltak
szükségessé: Szükséges a sporttal, szabadidő szervezéssel foglalkozó szakemberek és civilszervezet vezetők összehangolása a települési sportigények
felmérésében. Folyamatossá kell tenni az oktatási, nevelési intézmények fedett és szabadtéri sportlétesítményeinek tervszerű és fontossági sorrendet követő
felújítását. A szakszövetségi stratégiához igazodva célunk az "utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése". Ezért is alakítottuk meg az utánpótlás csapatokat,
veszünk részt tornákon, keressük a játékosokat és pályázunk. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind
nagyobb számban tudunk fiatalokat a sportolással és az egészséges életmóddal megismertetni, valamint a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása
kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a megbízási jogviszonyos szerződésekre
való átállással egyúttal az állami adóbevételek is emelkednek. Erősödik a gazdasági aktivitás, növekszik a produktivitás, a sportot kiszolgáló vállalkozások piaci
jelenléte, és a település ismertsége is növekszik. Az előző sportfejlesztési programokban megvalósult a sportépület felújítása, bővítése, a 2014/2015-ös évadban
pedig már elkészült a kerítés, kiépült az öntözőrendszer, a napelemek kerültek felszerelése a sportcentrum tetejére, a sportpálya felújításra került, illetve a
2015/2016. évadban megvalósul az élőfüves kispálya és labdafogó háló megépítése, bútorzat, mikrobusz beszerzése. Mindezzel a térség egyik legjobban felszerelt,
igazi sportkomplexuma lesz az újszilvási Sportcentrum. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Magyar Köztársaság polgárainak alkotmányos alapjoga a testkultúra, a sporttevékenység gyakorlása. A sport egyfelől az egyetemes kultúra része, másfelől az
egészségvédelem fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének hasznos módja, jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség
formálásában. Az egészséges életmód tömeges elterjesztése, az egészségtudatos magatartás, a rekreáció és a sportolás ösztönzése a településeken az egyik
legfőbb feladat. Meg kell teremteni annak feltételét, hogy minél többen érezzenek belső késztetést a testmozgás, a sport iránt. Minden életszakaszt magában foglaló
képzésre, és önképzésre épülő társadalom elvét át kell vinni a sportolásra is. Olyan rétegeknek is biztosítani kell a részvétel lehetőségét, akik nem tudnak fizetőképes
kereslettel megjelenni a sportpiacon. Családi sport- és szabadidős programokkal kell ösztönözni a tudatformálást. Lehetővé kell tenni valamennyi életszakaszban a
sportolást. Be kell vonni a sportolásba a nőket, az egyedülállókat, az idősebbeket, a fogyatékos embereket,kisebbséget, a szociális szempontból hátrányos
helyzetűeket. A beruházás a lakosság számára életminőséget javító hatással jár, sőt a pénzügyi előnyöket is kínál a betegségek kezelésével kapcsolatos kiadások
terén elérhető megtakarítások révén. Továbbá közösségfejlesztő hatása is van, az egyesületi munka eredményességre pozitív hatást gyakorol. Erősödik a gazdasági
aktivitás, növekszik a produktivitás, a sportot kiszolgáló vállalkozások piaci jelenléte, és a település ismertsége is növekszik. Kockázati tényezőként főképpen azt
emelhetjük ki, ha a létrehozott sportkomplexumot nem látogatják megfelelő számban a település lakói. Sikeres pályázat esetén olyan többletforráshoz jutna
egyesületünk, mely elengedhetetlen feltétele a fent részletezett szakmai program megvalósításának, hiszen ezek finanszírozását egyesületünk más forrásból nem
tudná előteremteni.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFPHPM01-11381/2016/MLSZ

2016-08-29 11:47 5 / 23



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

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Pályakarbantartó gép fűnyírótraktor tartozékkal db 1 1 252 632
Ft

1 252 632 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

defibrillátor db 1 350 000 Ft 350 000 Ft

Pályakarbantartó gép pályavonalzó kocsi db 1 270 000 Ft 270 000 Ft

Pályatartozék labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül) méter 80 19 000 Ft 1 520 000 Ft

Egyéb 6 db-os kulacstartó rekesszel db 2 10 890 Ft 21 780 Ft

Egyéb Szereléshordó táska db 3 8 490 Ft 25 470 Ft

3 439 882 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

fűnyírótraktor tartozékkal 1 db Husqvarna típusú fűnyírótraktor szerzünk be tartozékokkal. 2014/2015 évadban felújított sportpálya karbantartásához
elengedhetetlen egy fűnyírótraktor. A sportpálya edzésekre, mérkőzésekre alkalmas állapotba hozása, a fű megfelelő gondozása
szintén csak egy ilyen géppel és tartozékokkal lehetséges.

defibrillátor Egyesületünk számára fontos szempont, hogy a sportprogramokon, labdarúgó mérkőzéseken, edzéseken megjelenő sportolók,
vendégek biztonságban érezhessék magukat egy váratlanul előforduló szívleállás, eszméletvesztés estén is.

pályavonalzó kocsi A pálya kímélése érdekében, illetve a labdarúgók egészsége érdekében a mészhidrát helyett áttérünk a környezetbarát
felfestésre.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

Az épülő élőfüves edzőpályához szükséges a labdafogó háló. Ez a pálya lakott területtel van körülvéve, ezért fontos, hogy a
labda az edzések alkalmával ne repüljön át a környező házakhoz.

6 db-os kulacstartó rekesszel A mérkőzések alkalmával a kulacsban tudunk rendelkezésre bocsátani energetizáló italt.

Szereléshordó táska A felnőtt és utánpótláskorú mérkőzésekre a megkülönböztető mellényeket és mezeket szállítjuk ebben.

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)

2 385 802 Ft 24 595 Ft 49 123 Ft 2 459 520 Ft 1 054 080 Ft 3 489 005 Ft 3 513 600 Ft
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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

U14 Újszilvás KSE U14 12 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 10 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 12 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 12 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

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 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 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 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 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 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)

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 20 1 274 Ft 25 480 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 25 4 891 Ft 122 275 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 40 942 Ft 37 680 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 25 7 981 Ft 199 525 Ft

Sporteszköz sorfal db 1 34 284 Ft 34 284 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)

Edző TANC1514-01738 Egyéb 123 10 86 671 Ft 21 856 Ft 1 085 270 Ft

Edző 2850 Egyéb 123 10 86 671 Ft 21 856 Ft 1 085 270 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1514-01738 MLSZ Grassroots
C

U7 2 8

TANC1514-01738 MLSZ Grassroots
C

U9 3 10

TANC1514-01738 MLSZ Grassroots
C

U11 3 12

TANC1514-01738 MLSZ Grassroots
C

U13 3 12

2850 UEFA B U14 3 12

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 419 244 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 753 658 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 75 366 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 130 488 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 170 540 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 4 549 296 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)

4 082 630 Ft 42 000 Ft 75 366 Ft 4 199 996 Ft 466 666 Ft 4 624 662 Ft 4 666 662 Ft
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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
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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
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

49 123 Ft 49 191 Ft 24 595 Ft 73 718 Ft

Utánpótlás-nevelés 75 366 Ft 84 160 Ft 42 000 Ft 117 366 Ft

Összesen 124 489 Ft  191 084 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázat előkészítése, benyújtása, jelentések, beszámolók elkészítése, kapcsolattartás.

Utánpótlás-nevelés Pályázat előkészítése, benyújtása, jelentések, beszámolók elkészítése, kapcsolattartás.
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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: Újszilvás, 2016. 08. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Ádám József (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: Újszilvás, 2016. 08. 29.
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Feltöltés / Megtekintés
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 13:32:34

Mellékletek

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

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)

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

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

Egyéb dokumentumok

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Újszilvás, 2016. 08. 29.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 2 2 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 1 0%

Edzőtáborok száma db 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 270 270 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 0 0 0%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 0 0 0%

U15 fő 0 0 12 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

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 2 385 802 Ft 24 595 Ft 49 123 Ft 2 459 520 Ft 1 054 080 Ft 3 489 005 Ft 3 513 600 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 385 802 Ft 24 595 Ft 49 123 Ft 2 459 520 Ft 1 054 080 Ft 3 489 005 Ft 3 513 600 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

4 082 630 Ft 42 000 Ft 75 366 Ft 4 199 996 Ft 466 666 Ft 4 624 662 Ft 4 666 662 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 6 468 432 Ft 66 595 Ft 124 489 Ft 6 659 516 Ft 1 520 746 Ft 8 113 667 Ft 8 180 262 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 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_1461242271.pdf (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2016-04-21 14:37:51) 18b4ef025a3521b1df230770df9fcacca379c4f8a960e21de30f176410edc532

Egyéb dokumentumok

afanyilatkozat_1471950632.pdf (Hiánypótlás melléklet, 897 Kb, 2016-08-23 13:10:32) 1b0a25de7e0df12e653b230dbfee8106ff5f09c5aaf1cc002d6dd7decbdaed8d

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

20160411143248003_1461242239.pdf (Szerkesztés alatt, 457 Kb, 2016-04-21 14:37:19)
3559f858c6ae8af378f24ee511dfbded0385b1842e35dfd383287399d4c4b722

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

befizetes_1461757739.pdf (Szerkesztés alatt, 152 Kb, 2016-04-27 13:48:59) 0482c27ade9c591ecf4e725a47b651db800b4bc825893e5b9ce3858345e63c92

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

adatbazis-lekerdezes_1461242287.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-21 14:38:07)
456b4b36954011a30f1e6b9a330f98a4f4c479db1b66b2fe0675a6b1174481ef

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

arajanlat-traktor_1461755145.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 13:05:45) ca0e9c5e6d269d1fda979283d2114f375a32f4c977ef6a1a82ae7a6f09bd768a

lifepointproaeddefibrillator_1461755152.pdf (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2016-04-27 13:05:52)
f6be79d5f267dbf72fef6a66ad0581c6c9779b4aa27d9560b15391a1d95953ab

sportruhazatiarajanlat_1461755287.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2016-04-27 13:08:07)
53101c3eb67dc4d554e906a407cbc1c0d6879791a6a0e5bba211ac2ea5911785

labdafogo_1461756703.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2016-04-27 13:31:43) ca52666fda343c437797b75af0d4a226c4ebf39c521930d1998c3dc96cb264b2

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

defibrillator_1461756728.docx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2016-04-27 13:32:08) 8b24090b512c4f4a9156e9f2ba7442a3387f12eecdae705daa295b24b1823f23

funyirotraktorhusqvarnariderr214_1461756733.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-27 13:32:13)
3a39fd3cf769f9e7197b69ef8ee9668ea8b19871d03fff407550e9286e2176ed

linorollpalyavonalazo_1461756740.docx (Szerkesztés alatt, 117 Kb, 2016-04-27 13:32:20)
6bd88aa58a6cefacc16207c2adbe441315931353e0bdf39ef74f093ec869415c

muszakileiraslabdafogo_1461756746.doc (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2016-04-27 13:32:26)
2403c2492ee46a1bc185aa9c7da4c7cbb8da94f712a3651703801f7988368c68

sweeper_1461756754.docx (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2016-04-27 13:32:34) fbc73a358c334b255ce2834c5ecb54286b096c20553957bbc4b4ba30a8dfc27b
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