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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Szerencs Város Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

SZVSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Gazdálkodási formakód

521

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

Város

Szerencs

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

út

Házszám

89

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

3900

Város

Szerencs

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

út

Házszám

89

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 47 565 208

Honlap

www.szerencsikosar.euoldal.hu
E-mail cím

Fax

+36 47 565 210
szerencsvse@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Nyiri Tibor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 530 98 94

E-mail cím

nyiritibor58@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Nagy Lajos

+36 20 328 98 68

E-mail cím
nagylaj2@freemail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat
célja

Kulcsár Anita Sportcsarnok

Szerencs Város
Önkormányzata

Szerencsi
Városüzemeltető Nonprofit Kft.

20

Felk. és
versenyeztetés

Bocskai István Katolikus Gimnázium

Szerencs Város
Önkormányzata

Egri Főegyházmegye

16

Felkészülés

Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szerencs Város
Önkormányzata

Tiszáninneni Református
Egyházkerület

16

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1993-03-04
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1993-03-04

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

2016-04-27 13:49

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

8 MFt

8 MFt

8 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,2 MFt

1,2 MFt

1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

13,6 MFt

13,6 MFt

13,6 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

23,8 MFt

23,8 MFt

23,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Anyagköltség

5 MFt

5 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

12 MFt

12 MFt

12 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3 MFt

3 MFt

3 MFt

Összesen

22 MFt

22 MFt

22 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

15,1 MFt

15,1 MFt

15,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,5 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

2016-04-27 13:49
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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)

2 752 809 Ft

55 056 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

11 862 580 Ft

233 619 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

758 479 Ft

15 170 Ft

Közreműködői díj

2016-04-27 13:49
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Szerencs egy 9000-es lélekszámú kisváros, ahol a kosárlabda kiemelt szerepet játszik a helyi sportéletben. Jelenleg még mindig mi vagyunk az egyetlen olyan
sportág, ami a legkisebb versenyképes kortól a legidősebbekig szervezett keretek között sportolási, képzési, versenyeztetési lehetőséget kínál egy adott sportág
berkein belül. Ebben a helyi önkormányzat, három helyi iskola és a város polgárainak támogatását is bírjuk. Edzéseinket 4 edzői végzettséggel bíró kosárlabda
edzőtestnevelő végzi, ebben nagyon fontosnak érezzük azt a tényt, hogy edzőink testnevelőként is jelen vannak a helyi iskolákban, így kvázi belülről támogatják
munkánkat. Ezen iskolák tornatermeibe is könnyebben bej utunk be ez által, mert fizetni nekünk is kell ugyan, de igényeink elsőbbséget élveznek, így az edzéseink
szervezése lényegesen könnyebb így. A következő évadban 5 utánpótlás csapatot kívánunk versenyeztetni, nem kevés szervezést és egyéb munkát igényel ez
különösen annak tudatában, hogy gyakorlatilag edzőink látnak el mindennemű szervezési feladatot is. A tavalyi évben kapott TAO s támogatás nagyon jól jött, az
önrész előteremtésében városunk vezetése partner ez azért is érdekes, mert a családok anyagi teherbíró képessége erősen korlátozott, így minimális tagdíjjal tudunk
csak számolni. Reményeink szerint a következő pályázatban más feladatokra is kapunk támogatást, mert enélkül nagyon nehezen oldhatók meg mifelénk a vállalt
feladataink. Célul tűztük ki továbbá, hogy az MKOSZ stratégiájához igazodva már a minőségi kosárlabda irányába forduljunk, tekintve, hogy városunk lélekszámbéli
korlátai már nemigen teszik lehetővé a létszámbővítést. Idei eredményeink derűlátásra adnak okot ebben a tekintetben is, hiszen U12 korosztályban ismét országos
dzsemboriba jutottunk, az U11 éppen lemaradt róla, u14-ben régiós döntőt játszunk, U16-ban bejutottunk a Régiós Bajnokok döntőjébe.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem tervezünk ingatlan beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Projektünk időtartama az MKOSZ versenyrendszeréhez igazodik A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2016/2017-es évad második félévében. Az
utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016. augusztus 15-től 2017. június 15-ig terjedő időszakban.
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016. július Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016. augusztus 15-től 2017.
június 15-ig terjedő időszakban. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj a kifizetésének tervezett ideje: A 2016/2017-es évad 2. és 4 negyedévének végén.
Edzőtáborozás tervezett ideje:2016. augusztus vagy 2017. január Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2016. augusztus 15-től
2017. június 15-ig terjedő időszakban.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk teljes mértékben az MKOSZ céljaival hangolta össze terveAz idén ait. Sportfejlesztési koncepciónk az előző években beadott és elfogadott koncepció
folytatása. Lássuk a részleteket! 1. A múlt A kosárlabda sportág közel 60 éves hagyományokkal rendelkezik Szerencsen. 1993-ban alakult jelenlegi klubunk,
amelyben folytatta a jogelődben elkezdett munkáját a kosárlabda szakosztály is. A modernkori történetében új fejezet kezdődött a 2000 es évek elején, amikor is a
középiskolás Diákolimpiai sikerek újra életet leheltek a sportágba helyi szinten. Az MKOSZ programjához illeszkedve a minőségi kosárlabda felé nyitottunk. Idei
eredményeink azt mutatják jó úton járunk. Úgy tűnik, összeállt az a szakembergárda is, akivel már megvalósíthatjuk terveinket. 2. A jelen I. Helyzetkép Szerencs
Város Önkormányzata 2010 novemberében tárgyalta a város új sportkoncepcióját, a városi stratégia kialakításának tervezetét, az új célok, feladatok meghatározását,
valamint az ehhez szervesen kapcsolódó középtávú utánpótlás nevelési program felülvizsgálatát, módosítását. Ebben a meglévő versenysportok mellett különös
hangsúlyt kíván fektetni a tömegsportra, ezen belül a diáksportra. Ehhez igazodva készítettük el az utánpótlás nevelés középtávú szakmai programunkat. II.
Feltételrendszer a, Az SZVSE kosárlabda szakosztály státusza, működési sajátosságai: Az SZVSE kosárlabda szakosztálya a város által finanszírozott önálló
egyesületen belül működik, saját üzleti tervének mértékéig önállóan gazdálkodik. Feladatkörét és tevékenységét, az egyesületi közgyűlés által elfogadott alapító
okiratában fogalmazta meg. Így többek között: az egyesület felnőtt és utánpótlás korú kosárlabda csapatainak működtetése, versenyeztetése, menedzselése b,
Személyi feltételek A szakosztályon belül a szakmai, módszertani munka közvetlen irányításáért és az utánpótlás nevelés szakmai vezetéséért egy ember, az
utánpótlás szakágvezető a felelős . Ő koordinálj a az edzők munkáját és tartja számukra a szakmai megbeszéléseket, értekezleteket. Az utánpótlás nevelés
gazdasági jellegű tevékenységét a szakosztály vezetője és az egyesület ügyvezetője végzi, valamint gazdasági vezetője felügyeli. c, Tárgyi feltételek Az SZVSE nem
rendelkezik saját épülettel, csarnokkal,ezért a helyi iskolák csarnokait, illetve a városi sportcsarnokot béreljük

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az SZVSE számára kiemelt jelentőséggel bír elképzeléseink, terveink valamennyi érintett szereplőjének a megelégedettsége, ezért az összes lépésünknek olyannak
kell lennie, hogy azok pozitív hatással bírjanak a helyi közösségekre. Továbbá intézkedéseket kell tennünk a negatív hatások minimalizálása érdekében. A kosárlabda
széleskörűvé válása városunkban nem szabad, hogy erőszakosan történj en. Semmiképpen nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy az iskola, a szülők vagy a
gyerekek úgy érezzék, hogy egy túlzottan akaratos marketing stratégiával találkoznak és nem akarnak hozzá csatlakozni. Pozitív kisugárzású, befogadó közegként
kell fellépnünk. Az iskolákkal és a szülőkkel partneri kapcsolatra törekszünk. Afféle fenntartható fejlődést szeretnénk megvalósítani, amely megfelel a társadalom
szabadidősport rekreáció, iskolai testnevelés és sport, versenysport élsport iránti elvárásainak. A sport a műveltségünk alapjait biztosító kultúra szerves része,
ráadásul a fiatalok egyik legfontosabb szocializációs színtere, tehát szinte megkerülhetetlen a nevelésben. Ezt a teret szeretnénk minél szélesebben úgy „bejátszani”,
hogy a kosárlabda és a társadalom általános igényei találkozzanak és erősítsék egymást.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (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

2016-04-27 13:49
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Egyéb

Sportpadló

négyzetm.

300

9 000 Ft

2 700 000 Ft

Sporteszközök

Palánk

db

2

150 000
Ft

300 000 Ft

Sporteszközök

Gyűrű

db

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Egyéb

Árnyékolástechnika

négyzetm.

125

6 000 Ft

750 000 Ft
3 850 000 Ft

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

Indoklás

Sportpadló

A bázisiskolánk tornatermének padlója 25 éve nem volt felújítva. Egy régi típusú műanyag padló burkolja, ami az ott dolgozó lekgisebb
korosztályok izületeit nagyon megterheli. Szeretnénk ezen változtatni és egy korszerű burkolatot lerakni.

Palánk

A fent említett tornateremben egy repedt, régi típusú palánkpárt használunk. Megérett a cserére.

Gyűrű

Az új palánkhoz új rugós gyűrűt szeretnénk felszerelni.

Árnyékolástechnika

Az említett terem déli fekvésű, napsütéses napokon a fény és a hőmérskleti viszonyok meglehetősen mostohák. Szeretnénk egy
szabályozható árnyékoló rendszert felszerelni, amely megoldaná a problémát.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 670 225 Ft

27 528 Ft

55 056 Ft

2 752 809 Ft

1 179 775 Ft

3 905 056 Ft

3 932 584 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

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

2016/17 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
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

15

0

Nincs

U11

28

0

2

Országos

U12

13

0

1

Országos

U14

15

0

1

Országos

U16

5

0

0

Nincs

U18

15

0

1

Országos

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

76

15

5

2016-04-27 13:49

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2016/17 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)

Bocskai Katolikus Gimnázium
tornaterme

U11, U18

3 000 Ft

40

10

400

1 200 000 Ft

Rákóczi Zs. Á.I. tornaterme

U11, U12, U14

3 000 Ft

40

10

400

1 200 000 Ft

Hunyadi Sportcsarnok

U11, U12, U14,
U16, U18

6 000 Ft

40

10

400

2 400 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember
beosztása

Sportszakember
neve

2015/16 idény működősi
engedély száma

Koro.

Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Edző

Nagy Lajos

20155375001

U11,
U14

Edző

Jakab László

20154376002

Edző

Endrész Tamás

Egyéb

Endrészné Nagy
Renáta

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

Megbízási

56

10

140 000 Ft

34 020 Ft

1 740 200 Ft

U12,
U18

Megbízási

56

10

140 000 Ft

34 020 Ft

1 740 200 Ft

20154092001

U11

Megbízási

24

10

60 000 Ft

14 580 Ft

745 800 Ft

201044

U18

Megbízási

8

10

40 000 Ft

9 720 Ft

497 200 Ft

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

980 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

100 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 500 000 Ft

Nevezési költségek

225 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

4 800 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 723 400 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

12 828 400 Ft

2016/17 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)

11 510 336 Ft

118 626 Ft

233 619 Ft

11 862 580 Ft

1 318 064 Ft

13 062 019 Ft

13 180 645 Ft

2016-04-27 13:49
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Általános Képzés
2016/17 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
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 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

2016-04-27 13:49
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 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

2016-04-27 13:49
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Versenyeztetés
2016/17 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

800 000 Ft

a pályahitelesítés díja

20 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

820 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

735 725 Ft

7 585 Ft

15 170 Ft

758 479 Ft

84 275 Ft

835 170 Ft

842 755 Ft

2016-04-27 13:49
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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

55 056 Ft

55 056 Ft

27 528 Ft

82 584 Ft

Utánpótlás-nevelés

233 619 Ft

237 319 Ft

118 626 Ft

352 245 Ft

Versenyeztetés

15 170 Ft

15 170 Ft

7 585 Ft

22 755 Ft

Összesen

457 584 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Versenyeztetés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

2016-04-27 13:49
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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, 2016. 04. 27.

2016-04-27 13:49
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Nyilatkozat 2
Alulírott Nyiri Tibor (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 a jogszabályban meghatározott 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. 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, 2016. 04. 27.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-06163/2016/MKOSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 07:47:36
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 07:47:14
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-25 07:46:39
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 09:45:18
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0

Kelt: Szerencs, 2016. 04. 27.
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be/SFP-06163/2016/MKOSZ
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

Teljes szakember állomány

fő

0

5

4

-20%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

4

3

-25%

Edzőtáborok száma

db

0

2

2

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

2

100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0%

Output indikátorok

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%

U18

fő

0

0%

U17

fő

0

0%

U16

fő

0

0%

U15

fő

0

0%

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

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

2 670 225 Ft

27 528 Ft

55 056 Ft

2 752 809 Ft

1 179 775 Ft

3 905 056 Ft

3 932 584 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 670 225 Ft

27 528 Ft

55 056 Ft

2 752 809 Ft

1 179 775 Ft

3 905 056 Ft

3 932 584 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

11 510 336 Ft

118 626 Ft

233 619 Ft

11 862 580 Ft

1 318 064 Ft

13 062 019 Ft

13 180 645 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

Versenyeztetés

735 725 Ft

7 585 Ft

15 170 Ft

758 479 Ft

84 275 Ft

835 170 Ft

842 755 Ft

Összesen

14 916 285 Ft

153 739 Ft

303 845 Ft

15 373 868 Ft

2 582 115 Ft

17 802 245 Ft

17 955 984 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (4 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_minta_nyiri_tibor_szvse_1461563234.pdf (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2016-04-25 07:47:14)
24bec6f68f6537cd554ad643d11b993d8b676cafd76cdcf45828811472e3d866
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_szvse_2016_aprilis_1461563256.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2016-04-25 07:47:36)
85766b99a8a7474ee01bc49fe463008ffc5d909d767e37b71d3fa15f8e4bd8a0
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
atutalas_igazolasa_be_sfp_06163_201_1461743118.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-27 09:45:18)
0b8daad6785562041b398de6ac878cc640ebe39cd70d465e7cbf64601695a06b
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav_igazolas_2016_aprilis_1461563199.pdf (Szerkesztés alatt, 530 Kb, 2016-04-25 07:46:39)
c1dde226068b172bacd7e89150bdf2fd06c83632323415bb1411c4229817e3b5
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