be/SFP-10673/2015/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Községi Sportkör Lőkösháza

A kérelmező szervezet rövidített neve

Lőkösháza KSK

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

514

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19976206-1-04

Bankszámlaszám

53500418-10401361-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

5743

Helység

Lőkösháza

Út / utca

Kiss Ernő utca

Házszám

1/a

Irányítószám

5743

Helység

Lőkösháza

Út / utca

Kiss Ernő utca

Házszám

1/a

Telefon

+36 20 574 41 91

Fax

-

Honlap

www.lokoshaza.hu/szervezetek/lokoeshazaE-mail cím
ksk

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

ksklokos@citromail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Szűcs Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 574 41 91

E-mail cím

ksklokos@citromail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Szűcs Sándor

+36 20 574 41 91

E-mail cím
ksklokos@citromail.hu

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0,8 MFt

0,96 MFt

0,96 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,527 MFt

0,667 MFt

0,585 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

1,916 MFt

Egyéb támogatás

9,942 MFt

1,321 MFt

0,216 MFt

Összesen

11,269 MFt

2,948 MFt

3,677 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,161 MFt

0,713 MFt

0,762 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,235 MFt

0,183 MFt

0,2 MFt

Anyagköltség

0,696 MFt

1,187 MFt

2,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,005 MFt

0,001 MFt

0,01 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

10,519 MFt

1,308 MFt

0,033 MFt

Összesen

12,616 MFt

3,392 MFt

3,205 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

1,916 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 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

1 234 208 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Lőkösháza községnek már az 1950-es években volt labdarúgó csapata és egyesülete, melyet a Lőkösháza Falusi Sport Klub, a Községi Sportkör Lőkösháza akkori
elődje alapította meg. Az egyesület fennállása óta szerénynek mondható körülmények között, azonban mind a nézők, mind a mozgásra vágyó fiatalok körében
hatalmas érdeklődés mellett végzi tevékenységét. A Községi Sportkör működése fontos társadalmi célt valósít meg, hiszen a településen élő fiatalabb nemzedék
egészséges életmódra nevelését végzi, továbbá együttműködésre, csapatjátékra és a kihívások leküzdésére tanítja a gyermekeket így jelentősen hozzájárul azok
szellemi és fizikai fejlődéséhez. Az egyesület a 15000 nm-es sporttelep területén egy 2012-es nyertes pályázat révén 10 millió forintos öltöző felújítást valósított meg
a 85 nm-en. Ezzel rendeződtek a működéshez szükséges jelentősebb infrastrukturális feltételek és a lelátó korszerűsítése is megtörtént. Elmondható tehát, hogy a
létesítmény biztonságos és megfelel az előírásokban megfogalmazott minimum feltételeknek. Ezzel szemben a sporttelep pályái a lehetőséghez mérten gondozottak,
azonban a cserepadok már nem felelnek meg az előírásoknak, a focikapuk sajnos elavultak és nem mobilizálhatóak. A pálya korszerűsítése az egyesület középtávú
tervei között szerepel. Az egyesületnek jelenleg 6 korosztályos csapata van, a felnőtt csapaton kívül, amely a Megyei II. osztályban szerepel. Utánpótlás tekintetében
jelenleg 41 fővel, U7, U9, U11, U13, U14 és U20 korosztályok nevelése folyik, melyek a Bozsik program elindulásával párhuzamosan jöttek létre. A szakmai munkát a
csapat 4 edzője biztosítja (melyből kettő rendelkezik licenccel) a korosztályok részére. Sportfelszerelések és sporteszközök tekintetében sajnos az egyesület
jelentősen elhasználta eszközeit, amely a nagy létszám miatt érezhetően korlátozza az utánpótlás-nevelés számára a fejlesztési lehetőségeket és limitálja az
elvégezhető nevelési feladatok eszköztárát. Az elmúlt években az egyesület anyagi helyzete stabil volt köszönhetően az Önkormányzati támogatásoknak, illetve a
helyi támogatóknak és jegybevételeknek. Emellett sajnos gazdaságilag nem önfenntartó, így külső források bevonására van szükség a fejlesztések
megvalósításához. A megyei felnőtt bajnokság hazai meccseire átlagosan 300 fő látogatott ki, amely kiemelkedő nézőszámnak mondható a megyében is, és amely a
helyi lakosság több mint 16%-ának nyújt szórakozási lehetőséget rendszeresen.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Sportfejlesztési programunkra nem releváns!

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama 2015-2016-os projektévre vonatkozik, melynek részeként a támogatott sportfejlesztési program keretében szeretnénk az utánpótlás számára
beszerezni a sporteszközöket és sportfelszereléseket. Az ehhez szükséges projekt-tevékenységek és becsült szükséges megvalósítási idők a következőek: 1. lépés Felkeressük a támogatást ígérő vállalkozásokat a TAO pénzek begyűjtése érdekében, illetve reprezentáljuk számukra, sportfejlesztési programunkat és egyesületünk
sportfejlesztési céljait. Várható időtartam 1-2 hónap 2. lépés - Az árajánlatok bekérése a sporteszközökre és sportszerekre, melynél kiválasztási döntésünket a
legjobb árat adó értékesítőre fog esni (az ár-érték és garanciális szolgáltatások figyelembevétele mellett) . Várható időtartam: 1 hónap 3. lépés - Megkezdődik a
beszerzés, ennek idejét nagyon befolyásolja a beszerzendő sportszerek és sporteszközök beszerzési és szállítási ideje. Várható időtartam: 1-2 hónap 4. lépés Sporteszközök és sportfelszerelések használatba vétele, üzembe helyezése Várható időtartam: 1-3 hónap 5. lépés - Elszámolás 1-6 hónap Az előzetes ütemezési
kalkulációk alapján várhatóan az első 6 hónapon belül megtudjuk kezdeni a projekt elszámolási dokumentumainak benyújtását.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az egyesület teljes mértékben figyelembe vette a szakszövetségi stratégiát és annak ajánlásait, melyhez illeszkedve a 2015-2016 évekre vonatkozón először alakít ki
sportfejlesztési programot, illetve megfogalmazta rövid, közép és hosszú távú célkitűzéseit. Az egyesület sportfejlesztési programjának célja, hogy a labdarúgás a
helyi közösség mindennapi sportja legyen és ehhez a fiatal korosztályokra koncentrálva ugyan, de minden férfi és női korosztály igazolt és nem igazolt labdarúgást
kedvelőjének lehetőséget biztosítson összhangban a szakszövetségi stratégiában foglaltakkal. A program egyik fő célja, hogy hosszútávra megalapozza az
utánpótlás-nevelés szélesítését és fejlesztését, tömegbázis létrehozását, amely nem csak a Községi Sport egyesület, de a magyar labdarúgás sikerességéhez is
hozzájárulhat. Célunk a jelenlegi tömegbázis rövidtávon való megtartása és tovább bővítése és ezzel párhuzamosan jól szervezett edzői munka részeként,
rendszerben kezelve és szisztematikusan haladva a megfelelő színvonalú utánpótlás-képzése, a tehetségkutatás, illetve gondozás. A programunk hosszú távú célja,
hogy minél tehetségesebb fiatalokat neveljünk ki, akik számra szeretnénk elérni, hogy a profi labdarúgás ne csak egy álom legyen. Hiszünk benne,hogy a következő
években sikeresen kinevelhetünk olyan tehetséges labdarúgókat, akik jelentős mértékben képesek hozzájárulni a magyar labdarúgás színvonalának tovább
emeléséhez. Ehhez természetesen a szakmai stáb folyamatos fejlesztését és képzését is prioritásként kezeljük, és ennek érdekében szorosabb kapcsolatot kívánunk
kialakítani a szakmai képző szervezetekkel és a környező labdarúgó akadémiákkal egyaránt. A stratégiával összhangban a program részeként olyan mérhető célokat
szeretnénk felállítani, amely teljesülése az egészséges életmódra tanít, sportsikerek eléréséhez vezet, sikerélményt nyújt, példát mutat, és amelynek révén a
szurkolók, nézők és támogatók is megfelelő minőségű és mérhető ellenszolgáltatást kapnának. Szeretnénk elérni, hogy több néző látogasson ki a korosztályos
mérkőzésekre, hogy megfelelő külső biztatásban legyen része a fiataloknak, illetve hogy hozzájárulhassunk a szövetségi stratégiában prioritásként kezelt nézőszám
emelkedéshez.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az utánpótlás-nevelésre koncentrálva, a fiatalkora építve kívánjuk az egyesület jövőjét megalapozni, ezért a sportfejlesztési programunk kialakítása során azokra a
fennálló problémákra szeretnénk reagálni, amelyek megoldása rövidtávon halaszthatatlan a sportesemények (meccsek és edzések) megfelelő megszervezéséhez és
a fiatalabb korosztályokkal való munkához. Ennek részeként a focikapuk, szükséges hálók és cserepadok beszerzései képzik a fejlesztés elsődleges célját. Továbbá
biztosítani szeretnénk, a korosztályok alapvető felszereltségét és ennek érdekében elengedhetetlennek tartjuk a labdák, törölközők, mezek, edző bóják és utazó
táskák beszerzését. A sportfelszerelés és sporteszköz fejlesztések révén lehetővé válik már a 2015-2016-os időszakban, hogy fokozzuk a korosztályok erőnléti és
taktikai felkészítését, a sportolók szellemi és fizikai teljesítményét. A jelentős létszámnak köszönhetően fontos, hogy kezeljük a balesetek és más egyéb egészségügyi
kockázatok lehetőségét, így egészségügyi doboz, vitaminok, vérnyomás mérő és rugalmas pólyák beszerzésével kívánjuk csökkenteni azokat. Sajnos a helyi
lakosság alacsony száma miatt korlátozott az elérhető tömegbázis, amelynek növekedése hosszú távon sem várható. Ezen felül érezhető a közeli gyulai vagy
békéscsabai labdarúgó akadémiák elszívó hatása is, illetve más sportok előtérbe kerülése. Mindamellett az egyesület 2015-2016-ra szóló sportfejlesztési
programjának megvalósítása azonnal realizálódó eredményeket nyújt, és hosszú távon fenntarthatóvá teszi az egészséges életmódra és a helyi testmozgásra való
társadalmi igények kielégítését, a helyi lakosság szabadidős tevékenységének fokozását. Szeretnénk, ha program révén a szurkoló tábort is tovább tudnánk növelni,
amely rövidtávon átlagosan 350 főt , míg középtávon átlagosan 400-500 fős nézőszámot jelentene. Úgy gondoljuk, hogy a tehetséges fiatalok felnőtt csapatba
építése kiváló eszköze lehet ennek. A nézőszám növekedés a színvonal és a munkánk eredményeinek beérést igazolná. Ennek gazdasági haszna, hogy tovább
növekedhetnek a jegybevételek és tagdíjak, amely az önálló gazdálkodás irányába mutat. Azonban a programban megfogalmazott fejlesztési igények és célok
megvalósítása önerőből, látvány-csapat sport támogatás nélkül, az egyesület jelenlegi helyzetében jelentős likviditási problémákat okozna, ütemezése több évet
igényelne, amely a következménye az azonnal megoldandó problémák elhúzódását rejti magában.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

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

Indoklás

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U20

LÖKÖSHÁZA KSK U20

17

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U14

LÖKÖSHÁZA KSK U14

8

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U13

Bozsik egyesületi U13

9

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

10

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

9

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

5

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-07-15 14:33

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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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)

Sportfelszerelés

Labda

db

30

5 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

kapu háló 7,32x2,4

db

2

20 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

kapu háló 5x2

db

2

12 000 Ft

24 000 Ft

Sportfelszerelés

kapu háló 2x3

db

2

10 000 Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés

kapu háló 2x1

db

2

5 000 Ft

10 000 Ft

Sporteszköz

kapu haló 1,2x0,8

db

2

3 000 Ft

6 000 Ft

Sporteszköz

foci kapu 3x2

db

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

foci kapu 1,2x0,8

db

2

20 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

szögletzászló

db

4

25 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

50

3 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

mezgarnitúra

db

41

10 000 Ft

410 000 Ft

Sportfelszerelés

utazó táska

db

5

20 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

edző bóják

db

50

1 000 Ft

50 000 Ft

Sportfelszerelés

meccs labda

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz

vérnyomásmárő

db

1

14 000 Ft

14 000 Ft

Gyógyszer

eü doboz

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Gyógyszer

rugalmas pólya

db

10

500 Ft

5 000 Ft

Vitamin

vitamin készítmény

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

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

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

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

2015-07-15 14:33

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 300 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

59 000 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

1 359 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 221 866 Ft

12 342 Ft

0 Ft

1 234 208 Ft

137 134 Ft

1 359 000 Ft

1 371 342 Ft

2015-07-15 14:33
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-07-15 14:33
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-07-15 14:33
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2015-07-15 14:33

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Lőkösháza, 2015. 07. 15.

2015-07-15 14:33
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Nyilatkozat 2
Alulírott Szűcs Sándor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Lőkösháza, 2015. 07. 15.

2015-07-15 14:33
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2015-07-15 14:33
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 15:13:44

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 15:14:58

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: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 15:16:08

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:
2015-04-29 17:21:16

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Lőkösháza, 2015. 07. 15.
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be/SFP-10673/2015/MLSZ
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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

edzők+egyesületi
tagok

10

10

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

nyári edzőtábor

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

0

85

85

0%

kilátogató nézők mérközésenként

fő

átlagos
látogatottság

300

350

17%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Egyéb indikátorok:

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

0

0

0%

U14

fő

0

8

10

25%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Egyéb indikátorok

2015-07-15 14:33

22 / 24

be/SFP-10673/2015/MLSZ
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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

1 221 866 Ft

12 342 Ft

0 Ft

1 234 208 Ft

137 134 Ft

1 359 000 Ft

1 371 342 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

1 221 866 Ft

12 342 Ft

0 Ft

1 234 208 Ft

137 134 Ft

1 359 000 Ft

1 371 342 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-07-15 14:33

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft
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be/SFP-10673/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (5 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)
alairasi_1430226898.pdf Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2015-04-28 15:14:58) 854195018c629088059e9143175f13a4badbba492f8142170d37599f1acb6026
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagi_igazolas_1430226824.pdf Szerkesztés alatt, 343 Kb, 2015-04-28 15:13:44) 36c23e1a74bff7f797efc66bd8cd38736fcda5b46c35f65c98b6924f07fb101c
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bizonylat_1430320876.jpeg Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2015-04-29 17:21:16) 255953e1d89dd0f9579fcb1c61ea05200b34badcc354ceaeec954dba07d15d86
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
onkormanyzati_igazolas_1430226951.pdf Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2015-04-28 15:15:51)
3f2aac84bb4c3495abc74d9fbfa2c6efbc5dd8039b168c083bde9d5693596f39
nav_igazolas_1430226968.pdf Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2015-04-28 15:16:08) 922a04b6cbc228fef3bc7dc0b6659b9c93381cfd77449bae030c81a953355e49
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