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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Pácin Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Pácin Sportegyesület

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

147

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19915854-1-05

Bankszámlaszám

11734138-20017345-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3964

Helység

Pácin

Út / utca

Táncsics M.

Házszám

11

Irányítószám

3964

Helység

Pácin

Út / utca

Táncsics M.

Házszám

11

Telefon

+36 20 215 66 99

Fax

+36 47 342 033

Honlap

www.pacin.hu

E-mail cím

pacinsportegyesulet@gmail.com

E-mail cím

czinkecsaba@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Csatlós Árpád

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

SE elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 539 69 99

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Czinke Csaba

Mobiltelefonszám
+36 70 523 54 17

E-mail cím
czinkecsaba@gmail.com

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

0,138863 MFt

0,6 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,1711 MFt

0,0142 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

5,168957 MFt

10,892329 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

5,47892 MFt

11,506529 MFt

0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0,4 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,415 MFt

0,395 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,0315 MFt

0,034 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,311 MFt

0,6 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

3,058 MFt

0 MFt

Összesen

0,7575 MFt

4,487 MFt

0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

1,6 MFt

3,659914 MFt

0,045 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,415 MFt

0,395 MFt

0 MFt

2015-09-02 11:53

2 / 24

be/SFPHPM01-09121/2015/MLSZ
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)

6 323 263 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

4 222 426 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-09-02 11:53
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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 utóbbi évek sportfejlesztési programjainak köszönhetően az egyesület helyzete javult, sikerült a több éves lemaradásunk jelentős részét pótolni. A
sportlétesítményünk - az évek során történt használat során - kisebb-nagyobb felújításra, renoválásra szorul, amire a tavalyi évebn elnyert pályázat keretében kerül
sor. Óriási gondot jelent viszont a mérkőzésekre való utaztatás. Sajnos az egyesületnek és a községnek sincs erre alkalmas járműve. Az elmúlt szezon több vasárnap
délelőttje is azzal telt számunkra, hogy valahogyan biztosítani tudjuk a csapataink mérkőzésre való eljutását.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ezen sportejlesztési programunk révén nem kívánunk ingatlan beruházást megvalósítani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2015.07.01 - 2016.06.30. Tárgyi eszköz beruházás jogcímen kettő kisbusz beszerzését ütemezteük, valamint öktöző padok és egy szekrény szerepel a pályázatban.
Ezen projektelem megvalósításának üteme jelentősen függ a támogatás ütemétől. Terveink szerint szeretnénk már 2015 decemberéig kivitelezni. Utánpótlásfejlesztés jogcímen sportfelszerelések, sporteszközök, személyi jellegű költésgek, szállítási költség szerepelnek a pályázatban, melyek megvalósítását 2016.06.30.ával bezáróéag tervezzük.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Igazodva a szakszövetség stratégiájához továbbra is az utánpótlás nevelése, megtartása a fő célkitűzésünk. ennek megfelelően: - Az utánpótlás-nevelés területén az
MLSZ Bozsik programjában való aktív részvétel. - A Bozsik programban részt vevő csapatok számának bővítése. - A sportszervezetben sportolók sportegészségügyi
ellátásának biztosítása. - Sportszervezetünk tömegbázisának megteremtése, és az utánpótlás korú játékosaink létszámának növelése - Több és magasabb
színvonalú edzési lehetőség biztosíása sportolóink számára, mint pl. terembérlés. - Szoros együttműködés a helyi alapfokú oktatási intézményekkel, így az iskolások,
óvodások bevonása a sportéletbe

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Községünkben, és a térségbenegyaránt a lakosság körében jelentős arányt képvisel a kissebbség. Ezen sportfejlesztési programunk szoros része az elmúlt évben
beadott programunknak, melyek hatása évről évre érezhető, de hosszú évek kellenek még teljes realizálódásához. Jó úton járunk, melyet alátámasztanak ez idei
szezonban tapasztaltak, a fiatalok egyre nagyobb létszámú érdeklődése az egyesületi tagság, a foci iránt. Befektetett munkánk, valamint az szövetség támogatása,
mely a sportfejlesztési programok adta lehetőségekben van látványos erdményt hozott az elmúlt évek során. Utánpótlás csapatunk jelenleg stabilan a 2. helyen áll! Az
idei szezonban tövább gyarapodott az UP csapatunk létszáma, ismét ötbb fiatal gyereket sikerült leigazolnunk. Ez azért is bír nagy jelentőséggel, mivel az új igazoltak
között vannak a szomszéd településről - ahol megszűnt a sportegyesület - is gyerekek. Örülünk, hogy mi biztosítani tudjuk számukra továbbra is a sportolási
lehetőséget. Mindez azt mutatja számunkra, hogy nem szabad abba hagyni a megkezdett munkát. Még akkor sem, ha ez elég nagy feladatot ró ránk. Tovább kell
vinnünk ezt a társadalomba való integrálási, nevelő jellegű sportprogramunkat. Nincs más esélyünk az egyesület fenntartására, a bajnokságban való részvételre, az
utánpótlás biztosítására. Hisszük, hogy a felzárkóztatás és a sport összekovácsoló ereje nagyon fontos. - Folytatni kívánjuk elkezdett utánpótlás-nevelési rendszer
révén az együttműködést az oktatási intézményekkel egyre több gyereket szeretnénk bevonni a sportéletbe, példamutató magatartásra, sportéletre nevelni. Ennek
érdekében 2015.09.12.-én egész napos sportnapot rendezünk az iskolások számára. - A labdarúgást megszerető, azt gyerekkorban életformának választó fiatalok
számára képzést és megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani - Azoknak a gyerekeknek is tudjunk lehetőséget adni a sportolásra, akik a hivatásos sportolói pályára
nem alkalmasak. - A felszerelések (egy részének) biztosításával a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani, ha a családi
anyagi helyzete ezt nem engedi meg. - Ifjúsági labdarúgó tornák szervezése, mely a júliusban megrendezésre kerülő Barati Attila eléktornában testesül majd meg.
Programunk megvalósításában számolunk a szurkoló, szülők, óvodai és iskolai nevelők, valamint a polgármesteri hivatal támogatására, mely nagy mértékben
elősegíteni a térség társadalmi egyensúlyának megtartását.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-09-02 11:53
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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

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Öltözőfelszerelés

egyoldalas öltözőpad

db

5

90 000 Ft

450 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Kisbusz / használt /

db

2

4 200 000
Ft

8 400 000 Ft

Öltözőfelszerelés

Szekrény

db

2

60 000 Ft

120 000 Ft
8 970 000 Ft

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

Indoklás

egyoldalas öltözőpad

A 2014/2015-ös sportfejlesztési programban elnyert öltöző felújítási támogatás révén ez évben megvalósításra fog kerülni egy
nagymértékű renoválás. ezt követően már cak egy-két felszerelésre van szükségünk, hogy egy hangulatos minden igényt - a mi
osztályunk szintjén - kielégítő kiszolgáló létesítményt kapjunk, ahová szívesen járnak a fiatalok és jól érzik magukat.

Kisbusz / használt /

Jelenleg nincs sem a község sem pediglen az egyesület tulajdonában olyan személyszállítási eszköz, amivel meg tudnánk oldani
a csapataink mérkőzére való eljutását. Ezen feladat megoldása minden idegenbeli mérkőzés előtt óriási gondot jelent
számunkra. Sok esetben vasárnap délelőtt az utolsó pillanatokban sikerül járművet keríteni az elutazáshoz. Volt azonban az őszi
szezonban arra is példa - sajnos nem is egyszer -, hogy az utánpótlás csapatunkat a vezetőség és a szülők együttesen vitték
személyautókkal a mérkőzésre. Ez nem megoldás, amit az UP játékosaink szülei is már nagyon kifogásolnak, és nehezen
engedik így a gyerekeket el. A Bozsik programban részt vevő gyerekek szállítása sem megoldott. Itt szintén személyautókkal
vagyunk kénytelenek vinni a gyerekeket. Ezek óriási terhet rónak az egyesületre. Továbbá egy-egy edzőmérkőzésre is csak
személyautókkal tudunk eljutni, amit sok esetben a játékosoknak kell bevállalniuk. Mindezen problémák megoldására szolgálna
két 8+1 fős mikrobusz. A kisbuszok amellett, hogy megoldaná a mérkőzésekre való utazást nagyobb lehetőséget adna a
felkészülési időszakokban több edző mérkőzésre való eljutásra is.

Szekrény

Jelenleg nincs normális tárolási lehetőség a sportfelszerelések, mezek stb. tárolására. Ezt szeretnénk megoldani egy szekrény
beállításával, ahol is rendezetten, áttekinthetően tárolhatnánk ezen felszereléseinket.

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)

6 260 030 Ft

63 233 Ft

0 Ft

6 323 263 Ft

2 709 970 Ft

8 970 000 Ft

9 033 233 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
Fűves pálya

Ingatlan
típusa

Nagy f.p.

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

3964
Pácin
Kossuth kert
1

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

1/2

100x55

Egyéb

12

0 Ft

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

9

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U11

Bozsik egyesületi U11

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U19

Pácin U19

24

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U7

Bozsik egyesületi U7

3

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

9

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
U13

Csapat neve
Bozsik egyesületi U13

Létszám
13

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Bozsik egyesületi

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-09-02 11:53

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

10 / 24

be/SFPHPM01-09121/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

Mérkőzéslabda

db

10

14 000 Ft

140 000 Ft

Sporteszköz

Edzőlabda

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

Stoplis cipő

pár

40

16 000 Ft

640 000 Ft

Sportfelszerelés

Teremcipő

pár

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

Röviduj. mez+nadrág

szett

40

7 000 Ft

280 000 Ft

Sportfelszerelés

Hosszúuj mez+nadrág

szett

40

8 500 Ft

340 000 Ft

Sportfelszerelés

Sportszár

pár

40

1 800 Ft

72 000 Ft

Sportfelszerelés

Edző melegítő

szett

40

12 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

Edző trikó

db

40

2 000 Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelés

Kapus mez+nadrág

szett

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Sportfelszerelés

Kapus kesztyű

pár

2

5 900 Ft

11 800 Ft

Sportfelszerelés

Kapus térdvédő

pár

2

10 000 Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés

Kapus nadrág rövid

db

2

6 000 Ft

12 000 Ft

Sportfelszerelés

Kapus nadrág hosszú

db

2

9 000 Ft

18 000 Ft

Sportfelszerelés

Melegítőszett

szett

40

15 000 Ft

600 000 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

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

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

Edző

Normál

52

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

Egyéb

Pályagondnok, szertáros

Normál

30

9

28 000 Ft

7 840 Ft

322 560 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
Pályagondnok, szertáros

Indoklás
A szertáros munkakörébe a következő feladatok ellátása tartozik: - a sportlétesítmény és annak környékének a tisztán tartása,
gondozásával, - a sportfelszerelések tisztítása, leltári nyilvántartása - a sportpálya mérkőzésekre való előkészítése

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

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

Edző

Egyéb

U19

6

24

Edző

Egyéb

U11

3

12

Edző

Egyéb

U9

2

9

Edző

Egyéb

U7

2

3

2015-09-02 11:53
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 058 800 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 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

1 090 560 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

4 649 360 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)

4 180 202 Ft

42 224 Ft

0 Ft

4 222 426 Ft

469 158 Ft

4 649 360 Ft

4 691 584 Ft

2015-09-02 11:53
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-09-02 11:53
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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

2015-09-02 11:53
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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

2015-09-02 11:53
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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: Pácin, 2015. 09. 02.

2015-09-02 11:53
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Nyilatkozat 2
Alulírott Csatlós Árpád (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: Pácin, 2015. 09. 02.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2015-09-02 11:53
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Mellékletek
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-26 20:03:23

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-03-24 20:41:25

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-22 11:45:20

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:
2015-04-20 13:12:03

(25 000 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:
2015-04-26 20:41:43

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:
2015-08-09 21:48:01
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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

1

1

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

2

100%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

24

24

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

3

0%

U13

fő

0

12

0%

U11

fő

12

14

17%

U7-9

fő

12

13

8%

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

6 260 030 Ft

63 233 Ft

0 Ft

6 323 263 Ft

2 709 970 Ft

8 970 000 Ft

9 033 233 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 260 030 Ft

63 233 Ft

0 Ft

6 323 263 Ft

2 709 970 Ft

8 970 000 Ft

9 033 233 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

4 180 202 Ft

42 224 Ft

0 Ft

4 222 426 Ft

469 158 Ft

4 649 360 Ft

4 691 584 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

10 440 232 Ft

105 457 Ft

0 Ft

10 545 689 Ft

3 179 128 Ft

13 619 360 Ft

13 724 817 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (10 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)
alairasicimpeldany_1427226085.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-03-24 20:41:25) e10eefa027a03d0f1169156c7d7349b444f133dce7644d334f8d10430f180931
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
miskolci_torvenyszek_1430071388.pdf Szerkesztés alatt, 777 Kb, 2015-04-26 20:03:08)
f6bd1713bac2b1361ed2af610bfb02f53cd29cc7ef384495939216dcbf3e45ed
miskolci_torvenyszek1_1430071403.pdf Szerkesztés alatt, 447 Kb, 2015-04-26 20:03:23)
d90620fc8c64c57447a6f1746bc1f26d9b2635a337fe40a72068745ca222183d
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig_szolg_dij_1429528323.xls Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-20 13:12:03) 24e4fbc40b76ad5bd09f0dbed8201e7c4e54d40741c12743b9ca49286b571ae7
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentessegpse_1429695920.pdf Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2015-04-22 11:45:20)
a3ae7b6a142bed49843ed4856c82bb378b3fb8d6955c1a595450375a9053b48a
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
beruhazasfelujitas_1430073703.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-26 20:41:43)
1def82f40762c72b988cfbd7405894c38504a1038711c20c2e69676217c60018
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileiras_oltozopad_1429529979.docx Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-20 13:39:39)
f7406737aebdebadb0d60393a4d8328e2c9982927c980e06876b075fe857f73e
muszakileiras_szekreny_1429529993.docx Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-20 13:39:53)
5bddf7290c787decfc2dc306cada3ae1e2d9686f9475fc8e1d6966ba4d0d4c66
elominositeses_kisbusz_ajanlat_1439149659.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-08-09 21:47:39)
36e5ecc409b78364e4d301c2d010859b5d10500d229922ad976f9805c33bd90c
elominositeses_kisbusz_ajanlat_1_1439149681.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-08-09 21:48:01)
5f1889e542b26c57b0a674b682e7419beb446dcdf42f4846423629f8fd798141
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