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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Petőfi Sportkör Lipót

A kérelmező szervezet rövidített neve

Lipót SE

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19882091-1-08

Bankszámlaszám

58600348-11191034-0000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9233

Város

Lipót

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

út

Házszám

60/B

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9233

Város

Lipót

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

út

Házszám

60/B

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 96 566 138

Fax

+36 96 566 152

Honlap

www.lipotipekseg.hu

E-mail cím

iroda@lipotipekseg.hu

E-mail cím

kalmarlaci52@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kalmár László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Sportköri elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 551 73 54

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Fábián Csaba

E-mail cím

+36 70 335 72 14

fabiancsaba@t-online.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Kimlei Sportcsarnok

Kimlei Önkormányzat

Kimlei Önkormányzat

16

Felk. és versenyeztetés

Lipóti Sportcsarnok

Lipót Önkormányzat

Lipót Önkormányzat

32

Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1979-01-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1979-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem 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
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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

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2,858 MFt

0,37 MFt

0,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

3,47 MFt

0,686 MFt

15 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

2,85 MFt

3 MFt

Összesen

6,328 MFt

3,906 MFt

18,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,28 MFt

2,477 MFt

2,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

5,02 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

1,429 MFt

16 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

6,3 MFt

3,906 MFt

18,4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

2,32 MFt

3,91 MFt

4,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

3,98 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)

3 038 815 Ft

60 776 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

11 688 438 Ft

233 769 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

50 125 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-08-24 22:41
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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:
Jelen sportfejlesztési program a Petőfi Sportkör Lipót 2016/2017-es fejlesztési terveit tartalmazza. A Sportkör a 2015/2016-os idényben labdarúgó szakosztálya
mellett a kézilabda sportágban is jelentős utánpótlás bázist épített ki. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek különösen nagy jelentőségűek
egy kis település életében. Ugyanis a sport nem csupán az egészséges életmód és a versenyeztetés kettősségét jelenti, hanem közösségként is funkcionál. Ezek a
közösségek a kikapcsolódás mellett a szocializáció területén is meghatározhatják, formálhatják a helyi és a környékbeli fiatalok életét. A Sportkörben működő
labdarúgó szakosztály által elért eredményekre és az ott tapasztalt pozitív hatásokra alapozva hoztunk létre egy újabb csapatsport, és szeretnénk a kézilabda
meghonosítását hosszútávon is elérni községünkben. A sportfejlesztési programunkban a kézilabda sportág alapjait kívánjuk lerakni a községben. Ezek az alapok
nem csak a helyi lakosok számára jelenthetnek plusz kikapcsolódási, testedzési, sportolási formát, hanem a Szigetköz környező települései lakosainak számára is.
Első lépésként igazolt sportolóinkat az ERIMA bajnokságban kívánjuk versenyeztetni. A fent leírtak alapján a sportra, mint közösségre (is) tekintünk, a
sportlétesítményekre pedig közösségi terekként. Éppen ezért sportfejlesztési programunk meghatározó része egy létesítmény-beruházási projekt, amelynek keretein
belül egy sportcsarnok megépítését tűztük ki célul. A jó minőségű sportlétesítmények rendelkezésre állása az alapja a sportolásnak. Az épülő beruházás nem csak a
helyi fiatalok és lakosok számára lenne elérhető, hanem a környék településein élők is használatba vehetnék. Sőt a fenntartható működtetés egyik záloga, hogy a
környező települések lakosai, sportszervezetei is igénybe vehessék. Az építendő csarnok fenntarthatóságán túl alapkövetelmény a Sportkör kézilabda szakosztálya
fenntarthatósága és fejlődése tekintetésben is, hogy együttműködésben környékbeli községekkel, falvakkal, azok oktatási intézményeivel széles gyerekbázisra tudja
alapozni munkáját. A beruházás mellett utánpótlás bázisunk alapjait is le kívánjuk rakni. A programunkban alapvetően a 2016/2017-os bajnoki idényben történő
induláshoz és versenyeztetéshez szükséges legalapvetőbb költségeket terveztük.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
0

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportfejlesztési programot a jóváhagyást követően a TAO jogszabályok biztosította támogatási időszakban kívánjuk megvalósítani. A megvalósítás ütemezése:
2016. július 01 - 2017. június 30 közötti időszak. Az utánpótlás-feladatokra igényelt támogatást pedig folyamatosan, a költségek keletkezésekor fogjuk finanszírozni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Programunk teljes mértékben párhuzamba állítható az MKSZ stratégiai elképzeléseivel. A Sportkörünkben megalakuló kézilabda szakosztály által szélesedik a régió
utánpótlás csapatainak, sportszervezeteinek a palettája. Növekszik a gyereklétszám, ezáltal szélesedik a tömegbázis. A felépülő sportcsarnok pedig a sportág
létesítmény-feltételeit javítja. Hozzájárulva a felkészülés zavartalan biztosításán túl, a mindennapos testnevelés megfelelő körülményeinek biztosításához is. Törvényi
előírásoknak megfelel kérelmünk, céljaink a sportágat és a sportot szolgálják. A benchmark rendszerben foglaltaknak maximálisan eleget teszünk, illetve törekszünk
arra is, hogy olyan finanszírozási hátteret biztosítsunk a kézilabda szakosztályunknak, amely egy hosszútávú koncepció kezdő lépéseként a helyi, a régiós és az
országos kézilabdázás szolgálatába is állhat egyaránt.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A Petőfi Sportkör Lipót nem csupán egy sportág helyi alapjait kívánja lerakni sportfejlesztési programjával, hanem olyan stratégia mentén tervezi cselekvési
programját, amelyben az élet egyes részterületei egymásra épülve segítik elő egymás fejlődését. A sport, a gazdaság, és a közösség hármassága sportfejlesztési
programunkban megfelelően erősítik egymást. Ezáltal a terveink megvalósulásának eredményei is mindhárom színtéren várhatóak. A látvány-csapatsport támogatási
rendszer nyújtotta lehetőségek különösen nagy jelentőségűek egy kis település életében. Ugyanis a sport nem csupán az egészséges életmód és a versenyeztetés
kettősségét jelenti, hanem közösségként is funkcionál. Ezek a közösségek a kikapcsolódás mellett a szocializáció területén is meghatározhatják, formálhatják a helyi
és a környékbeli fiatalok életét. A Sportkörben működő labdarúgó szakosztály által elért eredményekre és az ott tapasztalt pozitív hatásokra alapozva szeretnénk egy
másik csapatsport, a kézilabda meghonosítását is elérni községünkben. A sportfejlesztési programunkban a kézilabda sportág alapjait kívánjuk lerakni a községben.
Ezek az alapok nem csak a helyi lakosok számára jelenthetnek plusz kikapcsolódási, testedzési, sportolási formát, hanem a Szigetköz környező települései
lakosainak számára is. A fent leírtak alapján a sportra, mint közösségre (is) tekintünk, a sportlétesítményekre pedig közösségi terekként. Éppen ezért az előző évi
sportfejlesztési programunk meghatározó része egy létesítmény-beruházási projekt, amelynek keretein belül egy kézilabda sportcsarnok megépítését tűztük ki célul.
A jó minőségű sportlétesítmények rendelkezésre állása az alapja a sportolásnak. A beruházás nem csak a helyi fiatalok és lakosok számára lenne elérhető, hanem a
környék településein élők is használatba vehetnék. Sőt a fenntartható működtetés egyik záloga, hogy a környező települések lakosai, sportszervezetei is igénybe
vehessék. Az építendő csarnok fenntarthatóságán túl alapkövetelmény a Sportkör kézilabda szakosztálya fenntarthatósága és fejlődése tekintetésben is, hogy
együttműködésben környékbeli községekkel, falvakkal, azok oktatási intézményeivel széles gyerekbázisra tudja alapozni munkáját.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

0

0

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

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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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
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop

db

1

250 000
Ft

250 000 Ft

Egyéb

öltöző pad

db

80

10 000 Ft

800 000 Ft

Egyéb

öltöző szekrény

db

80

40 000 Ft

3 200 000 Ft
4 250 000 Ft

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

Indoklás

Laptop

A versenyeztetéssel kapcsolatos elektronikus ügyintézéshez szükséges egy laptop beszerzése, ami nélkülözhetetlen a
mindennapos adminisztrációhoz.Elengedhetetlen kellék a mindennapos kommunikációhoz a szervezeten belül és kívül egyaránt.

öltöző pad

A Sportegyesület életében rendkívül nagy szerepet kap a gyerekek szociális tereinek kulturált kialakítása. Az elkészült
sportcsarnok öltözőit kell öltözőpaddal ellátni.Naponta több tucat gyerek fordul meg egy ilyen helyiségben, így kiemelten fontos
tényezőként kell kezelni ezt a kérdést.

öltöző szekrény

A Sportegyesület életében rendkívül nagy szerepet kap a gyerekek szociális tereinek kulturált kialakítása. Az elkészült
sportcsarnok öltözőit kell öltözőszekrénnyel ellátni.Naponta több tucat gyerek fordul meg egy ilyen helyiségben, így kiemelten
fontos tényezőként kell kezelni ezt a kérdést.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 947 651 Ft

30 388 Ft

60 776 Ft

3 038 815 Ft

1 302 349 Ft

4 310 776 Ft

4 341 164 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?
Nem
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 igazolt csapatok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

0

0

0

Nincs

U8

0

0

0

Nincs

U9

0

0

0

Megyei

U10

0

0

0

Nincs

U11

0

0

0

Nincs

U12

24

0

2

Országos

U13

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Megyei

Serdülő/ifjúsági

12

0

1

Országos

Junior

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

36

0

3
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

42

20 000 Ft

840 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

78

7 900 Ft

616 200 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

78

6 900 Ft

538 200 Ft

Sporteszköz

labda

db

40

9 000 Ft

360 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

7

12 000 Ft

84 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

7

12 000 Ft

84 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

40

4 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

6

12 700 Ft

76 200 Ft

Pályatartozék

kapu

pár

1

400 000 Ft

400 000 Ft

Pályatartozék

kapuháló

pár

1

40 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

mágnes tábla

db

2

12 700 Ft

25 400 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

40

1 500 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

wax

kg

5

6 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

ugrókötél

db

40

3 500 Ft

140 000 Ft

Pályatartozék

compressor (pumpa)

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

40

10 000 Ft

400 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Diagnosztikai
eszköz

orvosi táska felszerelve

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

újraélesztő készülék (automata /
félautomata)

db

1

500 000
Ft

500 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

massage ágy

db

2

160 000
Ft

320 000 Ft

Gyógyszer

hűtő spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 25 cm

csom

10

1 150 Ft

11 500 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

kg

10

3 200 Ft

32 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

kg

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

mentőláda

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan
megnevezés
Lipóti
Sportcsarnok

Korosztály
Serdülő/ifjúsági,
U12

2016-08-24 22:41

Bérleti díj / óra
(Ft)
5 000 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)
64

Hónapok száma az
évadban
10

Igénybevett órák
száma/évad
640

Bérleti díj összesen
(Ft)
3 200 000 Ft
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2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan
megnevezés

Korosztály

Kimlei
Sportcsarnok

Serdülő/ifjúsági,
U12

Bérleti díj / óra
(Ft)
3 000 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

64

2

Igénybevett órák
száma/évad
128

Bérleti díj összesen
(Ft)
384 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név

Kategória

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Fábián Ágnes

Edző

EKHO

4

12

62 500 Ft

12 500 Ft

900 000 Ft

Fábián Csaba

Technikai vezető

EKHO

4

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Heitler Károly

Sportmunkatárs

EKHO

4

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Wiedemann Viktor

Sportmunkatárs

EKHO

2

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Fábián Ágnes

1974-07-23

C

Serdülő/ifjúsági

Fábián Csaba

1972-04-11

Nem rel.

U12

Heitler Károly

1963-09-26

Nem rel.

Serdülő/ifjúsági, U12

Wiedemann Viktor

1977-04-05

Nem rel.

Serdülő/ifjúsági, U12

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 924 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

968 500 Ft

Személyszállítási költségek

1 000 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 584 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

100 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 060 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

12 636 500 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)

11 337 785 Ft

116 884 Ft

233 769 Ft

11 688 438 Ft

1 298 715 Ft

12 870 269 Ft

12 987 153 Ft

2016-08-24 22:41
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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
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

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

2016-08-24 22:41
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

D licensz

200 000 Ft

0 Ft

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

0 Ft

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

200 000
Ft
200 000
Ft

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)

49 624 Ft

501 Ft

0 Ft

50 125 Ft

150 376 Ft

200 000 Ft

200 501 Ft

2016-08-24 22:41
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

60 776 Ft

60 776 Ft

30 388 Ft

91 164 Ft

Utánpótlás-nevelés

233 769 Ft

233 769 Ft

116 884 Ft

350 653 Ft

Összesen

294 545 Ft

441 818 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése, országos szakszövetség felé való benyújtása. A Sportfejlesztési program benyújtásával és
jóváhagyásával kapcsolatos ügyintézés. Támogatási szerződések és kiegészítő sportfejlesztési támogatási szerződések elkészítése.
Támogatási igazolási kérelmek benyújtása. Negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése. Közreműködés az elszámolások elkészítésében,
részvétel a potenciális támogatókkal való megbeszéléseken. Finanszírozással kapcsolatos tanácsadás. Számviteli bizonylatok ellenőrzése,
közreműködés a könyvelésben. Könyvvizsgálói tevékenység biztosítása. Pénzügyi, műszaki tanácsadás. Tárgyi eszköz beszerzésével
kapcsolatos számviteli és egyéb tanácsadás, segítségnyújtás.

Utánpótlásnevelés

Sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése, országos szakszövetség felé való benyújtása. A Sportfejlesztési program benyújtásával és
jóváhagyásával kapcsolatos ügyintézés. Támogatási szerződések és kiegészítő sportfejlesztési támogatási szerződések elkészítése.
Támogatási igazolási kérelmek benyújtása. Negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése. Közreműködés az elszámolások elkészítésében,
részvétel a potenciális támogatókkal való megbeszéléseken. Finanszírozással kapcsolatos tanácsadás. Számviteli bizonylatok ellenőrzése,
közreműködés a könyvelésben. Könyvvizsgálói tevékenység biztosítása. Pénzügyi, műszaki tanácsadás. Tárgyi eszköz beszerzésével
kapcsolatos számviteli és egyéb tanácsadás, segítségnyújtás.

2016-08-24 22:41

13 / 20

be/SFPHPM01-04489/2016/MKSZ
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: Lipót, 2016. 08. 24.

2016-08-24 22:41
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kalmár László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Lipót, 2016. 08. 24.

2016-08-24 22:41
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-08-24 22:41
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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:
2016-05-02 13:57:59
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:
2016-05-02 13:57:45
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:
2016-05-02 13:58:17
Feltöltés / Megtekintés

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 14:03:48
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-08-24 14:12:35
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-08-24 13:57:11
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-08-24 13:27:47
Feltöltés / Megtekintés

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Képzés jogcímmel kapcsolatos mellékletek

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-24 22:41:12

Kelt: Lipót, 2016. 08. 24.

2016-08-24 22:41
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Teljes szakember állomány

fő

0

1

5

400%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

1

3

200%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

550

550

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

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

0

12

0%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

0

0

0%

fő

0

10

24

140%

Egyéb indikátorok
U12

0%
0%

2016-08-24 22:41
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

2 947 651 Ft

30 388 Ft

60 776 Ft

3 038 815 Ft

1 302 349 Ft

4 310 776 Ft

4 341 164 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 947 651 Ft

30 388 Ft

60 776 Ft

3 038 815 Ft

1 302 349 Ft

4 310 776 Ft

4 341 164 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

11 337 785 Ft

116 884 Ft

233 769 Ft

11 688 438 Ft

1 298 715 Ft

12 870 269 Ft

12 987 153 Ft

Képzés

49 624 Ft

501 Ft

0 Ft

50 125 Ft

150 376 Ft

200 000 Ft

200 501 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

49 624 Ft

501 Ft

0 Ft

50 125 Ft

150 376 Ft

200 000 Ft

200 501 Ft

Összesen

14 335 060 Ft

147 773 Ft

294 545 Ft

14 777 378 Ft

2 751 440 Ft

17 381 045 Ft

17 528 818 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-08-24 22:41

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (13 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)
kalmarlaszloalairasminta_1462190265.pdf (Szerkesztés alatt, 358 Kb, 2016-05-02 13:57:45)
5d524bfc5db9ee37b6d653b181a8b3153cce0dfc33c371056bb5d2ecc51d6e25
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
skmbtc28016082412430_1472038067.pdf (Hiánypótlás melléklet, 278 Kb, 2016-08-24 13:27:47)
bfba417254a594ae402410099e196de1dc27b07fe7147789fe34314f0ff48eae
Egyéb dokumentumok
skmbtc28016082412491_1472038398.pdf (Hiánypótlás melléklet, 295 Kb, 2016-08-24 13:33:18)
b543545be327d60c17a43589ef5804849bad2066456fc4a006b07b05e7dafe14
skmbtc28016082412490_1472038403.pdf (Hiánypótlás melléklet, 267 Kb, 2016-08-24 13:33:23)
07b4530fe66a57a1df205d4d87c5d9ca40c3bfaaace7610f83eb9e52f3f1c3b2
skmbtc28016082413290_1472040755.pdf (Hiánypótlás melléklet, 465 Kb, 2016-08-24 14:12:35)
572f6037b2cbe4b486c10fde698c1f7ebda21a4087435bade2e7fb23bfe5db59
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
petofisportkorkivonat_1462190279.pdf (Szerkesztés alatt, 558 Kb, 2016-05-02 13:57:59)
16d6978884d0d08b2b6a5bf20f328a87bc6451deefe0871c5e35adf4edfce0d5
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
netbnk_1462190628.pdf (Szerkesztés alatt, 219 Kb, 2016-05-02 14:03:48) 59a76618be61aecefc564b8d51b2bba49e4f198cb0df04c7913acd58112fa416
Képzés jogcímmel kapcsolatos mellékletek
pdf0001_1462196205.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2016-05-02 15:36:45) c259c60db5a86b4f456295f843e62b5121ae69531648e3c9385bd90706de11ec
pdf0001_1462196205.pd_1472071272.pdf (Hiánypótlás melléklet, 68 Kb, 2016-08-24 22:41:12)
62b9451674e622b677a1ef682b3411e42c8fc1331a777f0b10aa2608740a6491
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
petofisportkoradoigazolas_1462190297.pdf (Szerkesztés alatt, 296 Kb, 2016-05-02 13:58:17)
e2822707a479b35ee7f30dc094cf7a88349ef9f290a262f92980e8be9a3f0267
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
skmbtc28016082412440_1472038107.pdf (Hiánypótlás melléklet, 407 Kb, 2016-08-24 13:28:27)
137518a45fe4f0aa6fdb6312f54d75e0bb383fd8e146eb0bac88a890d4cbe0dc
skmbtc28016082413140_1472039824.pdf (Hiánypótlás melléklet, 386 Kb, 2016-08-24 13:57:04)
b95bb3e3a2b82207e2b28dc3142535a00d97b5547824d776815458a773a94517
skmbtc28016082413141_1472039831.pdf (Hiánypótlás melléklet, 382 Kb, 2016-08-24 13:57:11)
49ac3deb52146cc3d0266a72110d2d8668cc4909376043d62117de2acebd58f6
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