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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Szerencs Város Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

SZVSE

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18406906-1-05

Bankszámlaszám

11734145-20010568-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3900

Helység

Szerencs

Út / utca

Rákóczi út

Házszám

89

Irányítószám

3900

Helység

Szerencs

Út / utca

Rákóczi út

Házszám

89

Telefon

+36 20 944 86 21

Fax

+36 47 349 287

Honlap

www.szerencs.hu

E-mail cím

suskoviktor@vipmail.com

E-mail cím

suskoviktor@vipmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kiss Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 944 86 21

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Suskó Viktor

E-mail cím

+36 20 944 86 21

suskoviktor@vipmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Kukcsár Anita Városi
Sportcsarnaok

Létesítmény
tulajdonosa
Szerencs Város

Létesítmény üzemeltetője

Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft.

Átlagos heti használat
(óra)
4

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1993-06-10
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1993-06-10

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Szerencs Város Sportegyesülete

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1993-06-10

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

2015-09-24 11:41

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

6,5 MFt

6,5 MFt

6,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,2 MFt

1,6 MFt

1,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

23,4 MFt

32,5 MFt

38,5 MFt

Egyéb támogatás

1,6 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

32,7 MFt

41,6 MFt

47,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,35 MFt

1,6 MFt

1,8 MFt

Működési költségek (rezsi)

10,6 MFt

13,2 MFt

15,1 MFt

Anyagköltség

6,4 MFt

7,8 MFt

8,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

10,3 MFt

11,8 MFt

12,7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,4 MFt

2,6 MFt

2,8 MFt

Összesen

31,05 MFt

37 MFt

40,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

8,3 MFt

8,5 MFt

8,7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,9 MFt

1,2 MFt

1,5 MFt

2015-09-24 11:41
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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)

2 250 821 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-09-24 11:41
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A városi sportegyesület 1993. évben alakult, az egyesület keretein belül a 2000. évben jött létre a női kézilabda szakosztály. A nehéz anyagi helyzetben lévő
szakosztály gerince jelenleg is egy lelkes NB III –Megyei I. osztályban szereplő női csapat, mely csapat játékosállománya az elmúlt 1 évben bővült a környező
településeken élő és a helyi iskolákba tanuló 18 év alatti korosztályos játékosokkal. Az iskolákban jellemzően a kosárlabda és a labdarúgás van jelen a látványcsapatsportok közül a testnevelés órákon. A felnőtt csapat népszerűségének és sikerének segítségével kívánjuk elérni az iskolák testnevelő tanárainál, hogy az iskola
keretein belül kezdjék meg a kézilabda alapjainak oktatását. A város sportcsarnoka megfelelő helyszínt biztosít minden korosztály felkészüléséhez és
versenyeztetéséhez egyaránt. Fontosnak tartjuk, hogy az SZVSE. szakmai stábjának irányítás mellett végezzék ezen tevékenységüket a testnevelő tanárok, azért,
hogy a gyermekekben a játék szeretete és ne a kényszer érzete alakuljon ki a kézilabda iránt. Az MKSZ. és a Megyei Szövetség - a közeljövőben várhatóan a
szakmai régiós központok - által szervezett edzői tanfolyamokra, továbbképzésekre, tréningekre a legalkalmasabb személyeket kell delegálnia az SZVSE. női
kézilabda szakosztályának, hiszen az utánpótlás nevelést jelentős mértékben befolyásolja a jó szakmai stáb munkája, mely stábot 2012 év végére össze kell állítani.
2015.-2016. évben a meglévő utánpótláskorú játékosok versenyeztetését meg kell kezdeni a korosztályos versenyrendszerben, az ehhez szükséges anyagi
feltételeket a kézilabda népszerűsítésének céljából fesztivál jelleggel megtartott rendezvények lebonyolításába bevont gazdasági élet szereplőitől kell összegyűjteni
szponzori hozzájárulásként. Ezen az éven is folytatódott és folytatódik heti egy edzésnappal a serdülő és junior korú lányokból álló - csapat felkészítése, akik a
kézilabda alapjaival ismerkednek, versenyeztetésük anyagi okok miatt ebben az évben nem kezdődött meg. Középtávú stratégiai cél a férfi kézilabda életre hívása a
városban. Tanulva a megelőző időszak hibájából, ezt meg kell, hogy előzze egy junior korú csapat kinevelése, versenyeztetése, mely 2016.-2017. év végére tehető.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A jelenlegi pályázatban szereplő feladatok megvalósításának időszaka 2015. július 1. és 2016. június 30. Az eszközök beszerzésének ütemezése 2016. januárja és
májusa közötti időszak.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A 2012-2016 évekre megfogalmazott sportfejlesztési program megvalósításán dolgozunk a 2015/2016-as pályázati időszakban is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk teljes mértékben igazodik a város és a sportegyesület terveihez és lehetőségeihez. A fentiekben felvázolt sportfejlesztési program a
városban és környékén - a női kézilabda csapat segítségével - reményeink szerint egyre több fiatallal fogja megszerettetni a kézilabdázáson túlmenően a sportolás, a
mozgás élményét, mellyel hozzájárulhatunk egy egészségesebb társadalom megteremtéséhez.

2015-09-24 11:41
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének 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

2015-09-24 11:41
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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
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

20

33 000 Ft

660 000 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

40

1 300 Ft

52 000 Ft

Sportfelszerelés

labda

db

20

18 000 Ft

360 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

20

11 000 Ft

220 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

20

9 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

20

5 500 Ft

110 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

2

14 500 Ft

29 000 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés

db

2

15 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés

db

3

4 950 Ft

14 850 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés

db

3

4 500 Ft

13 500 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés

db

3

10 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

20

5 400 Ft

108 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

10

14 500 Ft

145 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

2

14 500 Ft

29 000 Ft

Sporteszköz

síp

db

2

2 000 Ft

4 000 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

2

9 000 Ft

18 000 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

2

13 800 Ft

27 600 Ft

Sporteszköz

bordásfal

db

5

25 000 Ft

125 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló

db

4

51 000 Ft

204 000 Ft

Sporteszköz

kapu

db

2

200 000
Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

wax

kg

3

8 900 Ft

26 700 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

liter

3

5 800 Ft

17 400 Ft

Informatikai
eszközök

Televízió

db

1

148 900
Ft

148 900 Ft

3 192 950 Ft

2015-09-24 11:41
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kézilabda cipő

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

zokni

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

labda

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

kézilabda mez (meccs)

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

kézilabda nadrág (meccs)

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

aláöltözet

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

edzőpóló

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

kapusnadrág

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

védőfelszerelés

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

védőfelszerelés

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

védőfelszerelés

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

védőfelszerelés

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

szabadidőpóló

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

sporttáska nagy

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

kapusmez

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

síp

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

labdazsák

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

stopperóra

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

bordásfal

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

kapuháló

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

kapu

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

wax

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

wax lemosó

Mivel amatőr egyesületről van szó, ezért az egyesület minden felszerelést,eszközt igyekszik biztosítani, ami a sporttevékenység
megfelelő szintű végzéséhez szükséges a sportoló számára.

Televízió

A meccsek visszanézése nagyban hozzájárulhatna a hibáink kijavításához és ezáltal a minél eredményesebb szerepléshez.

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)

2 228 313 Ft

22 508 Ft

0 Ft

2 250 821 Ft

964 637 Ft

3 192 950 Ft

3 215 458 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

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 sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének 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

2015-09-24 11:41
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U7

0

0

0

Nincs

U8

0

0

0

Nincs

U9

0

0

0

Nincs

U10

0

0

0

Nincs

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U13

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

Serdülő

0

0

0

Nincs

Ifjúsági

0

0

0

Nincs

Junior

0

0

0

Nincs

Összesen

0

0

0

2015-09-24 11:41

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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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)

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

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

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

Kategória

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége 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

2015-09-24 11:41
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés 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

2015-09-24 11:41
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés 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

2015-09-24 11:41
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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

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2015-09-24 11:41

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Szerencs, 2015. 09. 24.

2015-09-24 11:41
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kiss Attila (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 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Szerencs, 2015. 09. 24.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2015-09-24 11:41
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 17:18:33

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 17:17:40

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:
2015-04-28 17:15:53

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:
2015-04-28 17:10:10

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-09-09 13:02:38

Egyéb dokumentumok

Kelt: Szerencs, 2015. 09. 24.
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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

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

1

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%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2015-09-24 11:41
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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

2 228 313 Ft

22 508 Ft

0 Ft

2 250 821 Ft

964 637 Ft

3 192 950 Ft

3 215 458 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 228 313 Ft

22 508 Ft

0 Ft

2 250 821 Ft

964 637 Ft

3 192 950 Ft

3 215 458 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

2 228 313 Ft

22 508 Ft

0 Ft

2 250 821 Ft

964 637 Ft

3 192 950 Ft

3 215 458 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-09-24 11:41

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairas_minta_kiss_attila_1430234260.pdf Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2015-04-28 17:17:40)
4cf8aacf5ab9182d8b25303d936f82eaa8218ed9377888cfe416e58ec7f4aa52
Egyéb dokumentumok
eszkozlista2015-16_1430235577.pdf Szerkesztés alatt, 109 Kb, 2015-04-28 17:39:37)
e4d45c0a69fb4f35c986dfc6d89cfc09a2c47ea05e5e05194cb7b2bd0393eb0d
nyilatkozathianypotlashoz_1432883606.pdf Hiánypótlás melléklet, 313 Kb, 2015-05-29 09:13:26)
e11688120a366f724edb014f0f75a3325e748de9b54a6803ff225beb8b8c62c5
nyilatkozat_kezilabda_visszavonas_1441796558.pdf Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2015-09-09 13:02:38)
ef015289488f77daea36c448ea45200a486530f8a1b1a16bbfca754e8b0d8226
Nyilvántartó hatóság igazolása
kivonat_2015_aprilis_1430234313.pdf Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2015-04-28 17:18:33)
1984af7702dab9e94a6cb200baedcbe818ccbff91c5360b9c8a5622fd37c9216
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
atutalas_igazgatasi_dij_mksz_1430233810.pdf Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2015-04-28 17:10:10)
e665d424465a2df58cc66843dc70554fc777161f8a51be3feb8ba3eec2976d54
Köztartozásmentes adózó
nav_igazolas_2015_aprilis_1430234153.pdf Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2015-04-28 17:15:53)
717148404a613269db0d58d56a771275a09db8b62021dc7a3fa795a7a6adae23

2015-09-24 11:41
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