Ügyiratszám : be/SFPHP01-5184/2014/MLSZ
1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve: Bokod-Erőmű Labdarúgó Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: B.E.L.E.
2Gazdálkodási formakód:

Áfa levonásra a pályázatban

521

igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

3Tagsági azonosítószám 1082
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása :
Amatőr
Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb
bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa: Egyéb Up

Megye II. oszt.
Női felnőtt csapat legmagasabb
bajnoki osztálya:
Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - nincs -
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Bankszámlaszám:
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A kérelmező szervezet
székhelye: (irányítószám)
2
8

Bokod

(helység)

6.

(házszám)

www.bokod.hu

Honlap:

Bokod

(helység)

71.

(házszám)

5
5
Hősök tere

(út,

utca)
0670-60-50-904
Telefon:
A levelezési cím eltér a székhely
címétől
A kérelmező szervezet
levelezési címe: (irányítószám)
2
8
5
5
Tátra u.

(út,

utca)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Szöllősi Péter
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök
0670-60-50-904

szollosi.magnum@freemail.hu
E-mail cím:

Mobiltelefonszám:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Szöllősi Péterné
0670-60-50-908
szollosi.magnum@freemail.hu
E-mail cím:
Mobiltelefonszám:
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport
területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569,
Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói:
(Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel
Önkormányzati
0 MFt
támogatás
Állami

2012

2013
4 MFt

2014
1 MFt

Állami
támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látványcsapatsport
támogatásból
származó
bevétel

0 MFt

32 MFt

16 MFt

Egyéb
támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

0 MFt

36 MFt

17 MFt

Összegzés:
összesen:

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér
és bérjellegű + 0 MFt
járulékai)

2 MFt

3 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

1 MFt

2 MFt

2 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

3 MFt

Igénybe vett
szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

1 MFt

4 MFt

8 MFt

Összegzés:
összesen:

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012

2013

2014

Utánpótlásra
1 MFt
fordított összeg

36 MFt

17 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz beruházás
Utánpótlásnevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Közreműködői költségek
Ügyiratszám : be/SFPHP01-5184/2014/MLSZ
4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra
vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
Bokod Csapata a Komárom-Esztergom Megye II-es Bajnokságában játszik.
U19-es és Felnőtt csapaink is a közép mezőnyben vannak.
U7, U9, U11 és U13-as korosztályaink a Bozsik Tornákon vesznek részt.
Körzeti edzésekre 3 fő U13-as korosztályú gyermek jár. Jelenleg 85 igazolt
játékosa van a csapatunknak.
Bokod Csapatának Futballpályája és Öltözője felújítás alatt van, így hazai
mérkőzéseinket Oroszlány S. E. Pályáján játsznuk, illetve ide járnak
edzésre csapataink.
2014 őszére tervezzük még a futballpálya füvének „megerősödését”, így
még a 2014/2015 őszi szezonban is más futballpályáján kell majd
edzenünk, illetve futballoznunk bajnoki mérkőzésekkor.
A pályázatban a kútfúrásra, locsolódobra, szivattyúkra, világításra és
fűnyíróra 2014 őszén szeretnénk beruházni, hogy az elkészülőben lévő
pálya állagát kellő képen meg tudjuk őrizni.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma
és megvalósulásának ütemezése
Ingatlanberuházást nem tervezünk.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A pályához kapcsolódó tételeket ősszel szeretnénk
beszerezni,megvalósítani.
A béreket havonta fizetjük.
A sportfelszereléseket a támogatás megérkezése után vásároljuk meg.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a
jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Társadalmi hatások: évek óta hatalmas energiákat fektetünk arra, hogy
minél több fiatalt vonjunk be a labdarúgás csodálatos világába, hatalmas
infrastrukturális hátrányunk miatt ez évről évre egyre inkább szélmalom harc
jelleget ölt hiszen aki megragad a labdarúgás világában az rövid időn belül
eligazol a környező
települések, városok valamelyikébe ahol színvonalas és kulturált
körülmények közt sportolhat.
Másik részük pedig kiknek szülei anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy
utaztassák, gyermeküket egyszerűen lemorzsolódik, és végleg elszakad a
labdarúgás és a sport világától.
Amennyiben létrejönnének az oly régóta hőn áhított infrastrukturális
beruházások, mint a pályák, mint az öltöző tekintetében úgy gondolom,
visszafordítható lenne ez a folyamat. Hiszen egy szépen felújított tágas
öltözőbe illetve egy rendszeresen locsolt és nyírt futballpályára ahol
szakemberek vezetésével folyik a képzés a szülők is nyugodt szívvel
engednék a gyermekeiket.
És nem csak ezt a másfél két csapatra való már eligazolt Bokodi fiatalt
tudnánk visszacsábítani a Bokodi labdarúgó csapathoz, hanem esetleg a

körülöttünk lévő elmaradottabb települések ahol korosztályos csapatok
sincsenek gyermekeinek is kínálhatnánk sportolási lehetőséget.
Hosszú távú kockázata: csak annyi van a dolognak, hogyha valami Isteni
csoda folytán létrejönnének a pályafelújításra és öltöző bővítésre vonatkozó
terveink és az U12-es, U16-os illetve a Női csapat beindításával 9
különböző csapatot versenyeztetnénk, a bajnokságban borzasztó
kiszolgáltatottakká válnánk a TAO-s támogatási rendszernek, hiszen annak
esetleges néhány év múlva történő megszűnésével tulajdonképpen csak
túlnyomó részben az Önkormányzati támogatásra támaszkodhatna a
csapat. És így a szép felújított létesítményünkre rátehetnénk a lakatot és a 9
különböző korosztályos csapatjátékos állományát pedig szélnek
ereszthetnénk.
De ne legyünk ilyen borúlátóak, hiszen a megálmodott, felújított
létesítményünk még el sem készült illetve a TAO-s támogatási rendszer
még él óriási lökést ad a vidéki labdarúgásnak tehát az irány jó és legyünk
továbbra is optimisták.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A helyi iskolával és óvodával közreműködve már az elmúlt években el
kezdtük az óvodás és kis iskolás gyermekek toborzását a labdarúgó
csapatba. Amely során
csaknem megdupláztuk a létszámot, persze ez nem csak a mi rábeszélő
készségünknek volt köszönhető, hanem sajnos annak is, hogy
településünkön más szervezett
sportolási lehetőség pillanatnyilag nincs, sajnos nincs a gyermekek
számára alternatíva. Persze, ha a futball szemszögéből nézzük, nekünk ez
hasznos, hiszen így több
gyermek ragad meg nálunk. A tavalyi évben, még a Védőnőt is bevontuk a
munkába, és a tőle kapott listával, amin a községben született gyermekek
életkora és
lakcíme szerepelt, jártam házról-házra és csöngettem be a családokhoz, és
toboroztam a gyermekeket. Meg kell mondanom, nagyon féltem ettől a
feladattól illetve,
pontosabban a Szülők reakciójától. De kb. a 10. családnál tett látogatásom
után minden ódzkodásom elszállt, hiszen örömmel tapasztaltam, hogy 10
Szülőből 9
borzasztóan örült a megkeresésnek és bíztak benne, hogy közös erővel el
tudjuk rángatni a gyerekeket a számítógép elől. Egy szóval minden
várakozásomat
felülmúlta a Szülők pozitív reakciója. Még azok a családok is, akik
életükben nem voltak futballpályán most boldogan jönnek és büszkén
fényképezik gyermekeiket a
Bozsik tornákon. Most ez lett a hétvégi program és nem a plázázás.
Hatalmas gátja sajnos számunkra a megfelelő tömegbázis
megteremtésének borzasztó rossz infrastrukturális háttér, öltözőnk és
pályánk a 70-es évek elején épült, de
akkor is csak egy felnőtt csapat kiszolgálására volt hivatott, hiszen
utánpótlás csapatunk ekkor még nem volt. Azóta sajnos az állapotok
borzasztóan leromlottak, mint
az öltöző, mint a pálya tekintetében. A leomlott vakolat és a kitörött ablakok
csak a kisebb problémát jelentik, de a vízvezeték és a WC csészék
szétfagyása miatt
terjengő bűz az, amelynek megtapasztalása után a Szülők joggal mondják,
hogy ide, ilyen körülmények közé nem szívesen engedik gyermekeiket. A
pályánk állapotáról
nem is beszélve, melynek talaja sajnos távolról sem jó minőségű termőföld,
hanem színtiszta, kőkemény agyag, amin elvétve található néhány fűcsomó.
Ezek után
elképzelhetjük, azt a kis iskolás labdarúgót, aki a TV-ben a sztároktól
ellesett technikával megpróbál kivitelezni egy szép becsúszó szerelést.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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5Személyi jellegű ráfordítások
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)
Támogatási 6Támogatott
időszak
pozíció(k)
megnevezése

Új? Kategória Képesítés

Adózás Napi munka óra
módja

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
0
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás
kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)
Támogatási
időszak

9Eszköz jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 10T.i.
megnevezése

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2014/15

p. inf. bőv.

Öntözés kialakítása

70 %

3 568 600 Ft

2014/15

pályatart.

Világítás kialakítása

70 %

4 983 510 Ft

Üzembe helyezés
tervezett időpontja
2015-04-01

2015-03-02

Összegzés:
8 552 110 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014/15-ös időszakban:
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)
2 620 667 Ft

Igényelt támogatás (Ft)
6 114 889 Ft

Összesen (Ft)
8 735 556 Ft

U.f. É.k.
en.

Összegzés:
összesen:

2 620 667 Ft

6 114 889 Ft

8 735 556 Ft

Tárgyi beruházások részletes indoklása
Évad

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2014/15

Öntözés kialakítása

A pálya öntözése nem megoldott,ezen szeretnénk változtatni.
Előző évi TAO-s pályázatból készül az új futballpálya, de sajnos locsolási lehetőségünk nincs! Így sajnos az új pálya,
nem sokáig lesz emgfelelő minőségű. A vezetékes vízről a locsolás viszont nagyon-nagyon költséges lenne, erre nincs
lehetőségünk.

2014/15

Világítás kialakítása

A pályánkon jelenleg nincs világítás. Szeretnénk,hogy az esti órákban is tarthatóak legyen edzések.
Az U19-es csapatunk nagy része vidéken jár középiskolába, így aki nem kollégista az is késő délután ér haza. Edzési
időpontra haza sem érnek, így nem is látogatják az edzést. Ha lenne világítás, akkor későbbi időpontban
kezdődhetnének az edzések és a gyerekek is többen tudnának jönni edzeni.

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Helyrajzi
szám

Mérete Használat
jogcíme

1I.v. Bérleti díj 2I.v. M.j.
Ft/óra
h.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)
2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma
3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a
sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje 2013/14

Vállalt csapatszám (csak Csapat szintje 2014/15
új esetén) 2014/15

U19

BOKOD ERŐMŰ LE

Megyei II

1

Megyei II

U13

BOKOD ERŐMŰ LE

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11

Bokod

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9

Bokod

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U7

Bokod

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje
2014/15
2014/15

Megjegyzé
s

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje
2014/15
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok
Szakosztály Korosztály Csapat neve
Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

Egységár

Összeg

2014/15

12Megnevezés
fagyasztóspray

Mennyiségi egység Mennyiség
db

20

1 600 Ft

32 000 Ft

Kategória
Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

krémek

db

20

1 400 Ft

28 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

kötszerek

csomag

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

cipő

pár

30

10 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

labda

db

20

4 500 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

mezek

szett

35

7 000 Ft

245 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

melegítő

szett

20

30 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Évad

Új?

Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés szerinti napi
óraszám

Adózás
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15

Igen

Edző

2173

4

EKHO

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

2014/15

Nem

Edző

7171131

4

EKHO

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

2014/15

Nem

Egyéb

technikai veveztő

4

EKHO

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosítószám Képesítés

Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

2173

Egyéb

ffi. U13

8

34

7171131

Egyéb

ffi. U9

4

14

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad

Ingatlan
megnevezése

Igénybevétel (óra / hó)

Bérleti díj (Ft/óra)

Hónapok száma az évadban
(hónap)

Éves költség

2014/15

Oroszlányi Sportpálya

36

3 000 Ft

12

1 296 000 Ft

élőfüves pálya

2014/15

Bokodi Általános Iskola

32

3 000 Ft

6

576 000 Ft

tornaterem

Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Oroszlányi Sportpálya

A pálya az önkormányzat tulajdona. A használatért az önkormányzat bérleti díjat kér az egyesületünktől.

Bokodi Általános Iskola A téli időszakban kint nem megoldott az edzés,ezért ilyenkor tornatermet szükséges bérelnünk.
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 235 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

90 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 000 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

140 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 872 000 Ft

2015/16

2016/17

0 Ft

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 500 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 024 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összegzés:
összesen:

9 961 000 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

1 023 741 Ft

9 213 669 Ft

10 237 410 Ft

1 023 741 Ft

9 213 669 Ft

10 237 410 Ft

Összegzés:
összesen:

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.
Évad
2014/15

Pozíció megnevezése

Indoklás

2173

Szeretnénk,ha minden korosztállyal licencel rendelkező edző foglalkozna

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-5184/2014/MLSZ
14A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad Képzés címe

Képzés Képzésben résztvevők
típusa száma

Oktatás várható
költségei

Összegzés:
0

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Típus
Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

összesen: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az
oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó
költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök
és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira
használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt
vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek
összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből
munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Ügyiratszám : be/SFPHP01-5184/2014/MLSZ
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő
által végzett
feladat
leírása
A sportfejlesztési
program
előkészítésével
kapcsolatban
- támogathatósági
vizsgálathoz
szükséges
információk
összegyűjtése,
- kérelem
összeállítása,
menedzselése.

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

Kategória

2014/15

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.
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

Tárgyi jellegű

122 297 Ft

122 297 Ft

2014/15

- kommunikációs
folyamatok
támogatása,
- egyesületi
menedzsment
szakértői
támogatása a
megvalósítás
teljes
folyamatában

Utánpótlás nevelés

184 273 Ft

184 273 Ft

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.
Összegzés:
306 570 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző
szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2014/15 153 286 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

183 446 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 276 410 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

459 856 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP01-5184/2014/MLSZ
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Output Indikátorok
Teljes szakember
állomány

Fő

4

6

50.0 %

Licence-szel rendelkező
Fő
edzők száma

3

4

33.3 %

Edzőtáborok száma

db

1

1

0.0 %

Épített/felújított sportcélú
db
ingatlanok száma

1

1

0.0 %

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

0

0

0.0 %

m2

Egyéb indikátor:
0.0 %
0.0 %
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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

Fő

14

15

7.1 %

U18

Fő

0

0

0.0 %

U17

Fő

0

0

0.0 %

U16

Fő

0

0

0.0 %

U15

Fő

0

0

0.0 %

U13

12

14

16.7 %

U11

7

9

28.6 %

U9

9

13

44.4 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPHP01-5184/2014/MLSZ
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: Bokod
07

(helység), 2014
(hó) 15

(év)
(nap)

Ügyiratszám : be/SFPHP01-5184/2014/MLSZ
Alulírot t Szöllősi Pét er, 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
írásbe li 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 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös 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.
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Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó
szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és
ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó
köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
(25 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett
költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos
négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen
igényelt tételekhez)
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes
kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
0 Ft
ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi
eszköz
6 114 889 Ft
beruházás,
felújítás

183 446 Ft

2 620 667 Ft

8 735 556 Ft

Utánpótlásnevelési
9 213 669 Ft
feladatok
támogatása

276 410 Ft

1 023 741 Ft

10 237 410 Ft

Képzési
feladatok
0 Ft
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

459 856 Ft

3 644 408 Ft

18 972 966 Ft

Összegzés:
15 328 558 Ft
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
0 Ft
ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

6 114 889 Ft

183 446 Ft

2 620 667 Ft

8 735 556 Ft

Utánpótlásnevelési
9 213 669 Ft
feladatok
támogatása

276 410 Ft

1 023 741 Ft

10 237 410 Ft

Képzési
feladatok
0 Ft
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

459 856 Ft

3 644 408 Ft

18 972 966 Ft

Összegzés:
15 328 558 Ft

