
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kovácsvágás Községi Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve  KVSK

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2341

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei III. oszt. v. alatta  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18432095-1-05

Bankszámlaszám  54600322-11016779-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3992  Helység  Kovácsvágás

Út / utca  Fő  Házszám  31

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  3992  Helység  Kovácsvágás

Út / utca  Fő  Házszám  31

Telefon  +36 47 370 043  Fax  +36 47 570 054

Honlap  www.kovacsvagas.hu  E-mail cím  kovacsvagas@t-online.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Sándor Endre

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 387 87 46  E-mail cím  kovacsvagas@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Hanuder Judit +36 70 387 35 10 kovacsvagas@t-online.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 Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

be/SFP-10167/2015/MLSZ

2015-04-30 15:48 1 / 24



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 0,4 MFt 0,4 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 1,263 MFt 1,842 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0,9 MFt 0 MFt

Összesen 1,663 MFt 3,142 MFt 0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,09 MFt 0,11 MFt 0,02 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0,09 MFt 0,11 MFt 0,02 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0,7 MFt 1,02 MFt 0,09 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 231 558 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

392 296 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 1 556 065 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

Kovácsvágás település társadalmi életébe korábban is és ma is szervesen beépült a testnevelés és a sport, ezért lehetséges, hogy Sportkörünk 1985-ös
megalakulása óta folyamatosan működik. Az egyesület célja: rendszeres sportolási és testedzési lehetőség biztosítása az érdeklődők számára. A Sportkör
elnöke egyúttal a község polgármestere is, aki elkötelezett a sportok iránt. A Sportkör szakosztályai közül jelenleg csak a futball működik állandó jelleggel,
ennek azonban töretlen a népszerűsége a lakosság köreiben. Igazolt labdarúgóink száma átlagosan 30-40 fő. A labdarúgó csapat az egyesület fennállása
óta a Megyei III. osztályban szerepel. A szurkolók száma a hazai felnőtt és ifjúsági mérkőzéseken közel 200-250 fő. Utánpótlás csapatunkat 2013-ban
indítottuk újra. Stratégiai célunk a tehetséges fiatalok ösztönzése és csapatjátékba való bevonása révén az utánpótlás nevelés. A Kovácsvágási Községi
Sportkör megalakulása óta (immár 30 éve) a helyi sportéletet összefogva biztosítja az ifjúság rendszeres sportolási és testedzési lehetőségeit, valamint a
lakosság számára a szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget. Napjainkban a sportolás jó eszközként használható bizonyos égető társadalmi problémákra: a
fiatalok hasznos időtöltésének, önkéntes tevékenységének motiválására, és kiválóan alkalmas az egészséges test és lélek megőrzésére. Ezt felismertük mi
is, és ezrét koordinálja szervezetünk Kovácsvágáson a helyi sportéletet. Folyamatosan és elkötelezetten dolgozunk azért is, hogy növekedjen a lakosság
sportra fordított kedve és ideje, és hogy ezáltal előtérbe kerüljön az egészséges életmód. Ennek érdekében szorosan együttműködünk a helyi
önkormányzattal, aki a megfelelő feltételek (sportöltöző, sportpálya használat) biztosításával maximálisan segíti munkánkat. Szervezetünk igyekszik mindezt
úgy meghálálni, hogy a településen szervezett szinte valamennyi programon társszervezőként veszünk részt, és saját programjainkkal is színesítjük az
önkormányzati rendezvényeket. Tavaly például a községben megvalósuló regionális nagyrendezvény alkalmával saját szakmai programot valósítottunk
meg, melynek keretein belül a Magyar Parlamenti Válogatottat fogadtuk haza pályán, idén pedig a 30. éves fennállásunk alkalmával tartandó ünnepi
sportmérkőzésen a Magyar Újságíró Válogatott lesz az ellenfél. Mindkét mérkőzés játékvezetője: Fábián MIhály Úr, FIFA min. játékvezető, ami nagy
büszkeséggel tölt el minket. 

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

Nem releváns. Ebben a programban nem kívánunk ingatlan beruházást megvalósítani. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama megegyezik a támogatási időszak időtartamával. A 2015.07.01 - 2016.06.30. időszakban folyamatosan zajlik a csapatszervezés, az új
játékosok felkutatása és igazolásainak elkészítése, valamint az ehhez kapcsolódó sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése. A megvalósítás során
áttekintjük az eszközbeszerzéseket, ezt követően számba vesszük a lehetséges partnereket, majd az árajánlatok kérése után a kiválasztás, a szükséges
szerződések megkötése s végül maga a kivitelezés történik. Az előrehaladási jelentések tartalmazzák az aktuális kezdési és befejezési időpontokat, a még
be nem fejezett tevékenységek esetében hátralévő időket, és az egyes feladatok százalékos készültségi fokát. Az edzésekhez nélkülözhetetlen
sportfelszerelések és eszközök megvásárlását a bajnokság megkezdéséig kívánjuk megvalósítani, hogy a felkészülés zavartalan legyen, az egyéb
sportfelszerelések vásárlását, cseréjét a menet közben jelentkező igényeknek (pl. elhasználódás miatt) megfelelően tervezzük. A téli időszakban az alapozás
teremben történik, így ebben az időszakban jelentkeznek a terembérleti kiadások. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Jelen sportfejlesztési programunk keretein belül igyekszünk a szakszövetségi stratégiához alkalmazkodva, s építve a korábbi programjainkban elért
eredményeinkre, továbbra is megfelelő feltételeket teremteni az utánpótlás neveléshez. Szervezetünk szerepe mikrotérségi, hiszen a környező települések
focizni vágyó s szerető fiataljait fogjuk össze, s biztosítunk számukra szervezett formában való labdarúgási lehetőséget. Igaz ez jelentősen megnöveli a
személyszállítással járó kiadásainkat, de a bajnokságban való sikeres szereplés igazolja a fáradozásokat és ráfordításokat. Igyekszünk a lakosság számára a
futball révén kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget biztosítani, s ehhez kulturált körülményeket teremteni. A sportpálya és környezete karbantartási,
gondozási munkálatait pl. a sportkör tagjai társadalmi munkában végzik, és folyamatosan törekszünk a meglévő feltételek javítására, jobbá tételére.
Folyamatos célkitűzéseink vannak, melyeket meg is valósítunk. Szabadidős programokat szervezünk, és saját szakmai programokat valósítunk meg a
lakosság és az egyéb településekről ellátogató nézőközönség örömére. Előző évi programunk eredményeként sikerült egy szakképzett edzőt is alkalmazni,
így most már megfelelő szakember irányításával történik a felkészülés, ami hozzájárul a csapat megerősödéséhez, eredményességének javításához.
Mindezeket összhangban a szakszövetségi startégiával - figyelembe véve a helyi igényeket és szükségszerű fejlesztéseket - valósítjuk meg. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A sport társadalmi jelenség (a kultúra része), ami sajátos módon kapcsolódik a társadalom egészéhez. A szabadidő növekedése által nem csak mint
tevékenység, hanem mint szórakozás is egyre nagyobb fontosságú lett. A különféle sportágak versenyzői a lehető legjobb eredményt kívánják elérni, a
kiélezett versengés pedig izgalmat, látványosságot nyújt és szórakozást biztosít a nézőknek. Különösen nagy jelentősége van ennek a fajta kikapcsolódási
lehetőségnek egy olyan kis településen, mint Kovácsvágás, hiszen a fiatalok és idősebbek számára egyaránt jelent felüdülést a sportmérkőzéseken való
személyes részvétel. A sport közös szeretete ráadásul kommunikációt eredményez a különböző generációk között, fokozza az összetartozás tudatot,
közösséget épít. Fokozottan igaz ez a sportolókra is, akik a község színeiben versenyeznek, és a felkészülés során nem csak azért dolgoznak keményen, hogy
a tabellán előrébb lépjenek, hanem hogy a nekik szurkoló közönség is büszke lehessen rájuk egy-egy győztes mérkőzés után. Mindeközben a sport
személyiségformáló, kitartást ösztönző jótékony hatását is megismerik, ráadásul a rendszeres testmozgásnak köszönhetően egészségesebb életmódot
folytatnak, mint nem sportoló társaik. Így szervezetünk kettős célt fogalmaz meg ebben a projektben: a tehetséges fiatalok sportra való ösztönzésével, és
csapatjátékba való bevonásával a már jelenleg működő csapatainkat kívánjuk megerősíteni, ezáltal pedig szórakozási lehetőséget biztosítani a lakosság, és
a környező településekről hozzánk látogató nézőközönség számára. Ahhoz azonban, hogy ezen célkitűzésének és feladatának szervezetünk eleget tehessen
mindenképpen szükségünk van az alapvető működési feltételek biztosítására. Folyamatosan működő sportkörkénk keletkeznek olyan elkerülhetetlen
kiadásaink, melyeket önerőből sajnos képtelenek vagyunk megfinanszírozni, így esetünkben elmondható, hogy a működés eredményességét semmi sem
veszélyezteti jobban, mint az anyagi bizonytalanság.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

edző Edző Egyéb Normál 30 12 30 000 Ft 8 400 Ft 460 800 Ft

30 12 30 000 Ft 8 400 Ft 460 800 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

edző A csapat bajnokságra való felkészítéséhez és koordinálásához nélkülözhetetlen személy, hiszen a működés csak megfelelő
szakember irányításával lesz eredményes.

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)

229 242 Ft 2 316 Ft 0 Ft 231 558 Ft 231 558 Ft 460 800 Ft 463 116 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)

Öltözőfelszerelés tárolószekrény db 1 80 000
Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelések mezgarnitúra szett 1 50 000
Ft

50 000 Ft

Egyéb damil tekercs 3 13 000
Ft

39 000 Ft

Sportfelszerelések sportszár pár 20 2 500 Ft 50 000 Ft

Pályatartozék labdafogó háló (kültéri) nm 250 790 Ft 197 500 Ft

Pályatartozék kapuháló (7,5*2,5) pár 1 35 000
Ft

35 000 Ft

Sportfelszerelések tréningruha db 15 7 000 Ft 105 000 Ft

556 500 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

tárolószekrény A sportmezek és egyéb felszerelések tárolásához egy db tárolószekrényt kívánunk vásárolni.

mezgarnitúra Szükséges a csapat felszerelések elhasználódás miatti cseréje, így a felnőtt csapat új mezgarnitúrát kap.

damil A korábbi sportfejlesztési programunkban megvásárolt fűkaszához, a pályakarbantartás során felhasznált damil. (221 m /
tekercs)

sportszár Ugyancsak az elhasználódás miatt új sportszárakat kapnak a csapattagok.

labdafogó háló (kültéri) Fontos pályatartozék lenne a kovácsvágási pályán a labdafogó háló, mivel a pálya mellett található park kovácsoltvas
kerítésén sok labda ment már tönkre. Ennek a hiánynak a pótlására és a későbbi felesleges kiadások elkerülése miatt
kívánunk labdafogó hálót beszerezni a sportpályához.

kapuháló (7,5*2,5) Az elhasználódás következtében fontos és szükségszerű a kapuhálók cseréje.

tréningruha Az edzések alkalmával (a hűvösebb időjárás beálltával) sokszor gondot okoz, hogy nincs megfelelő edzőfelszerelés, ezért
a probléma megoldására a csapat tagjai tréningruha felszerelést kapnak.

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)

388 373 Ft 3 923 Ft 0 Ft 392 296 Ft 168 127 Ft 556 500 Ft 560 423 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.

sportpálya Nagy
f.p.

3992
Kovácsvágás
Fő 
16

80/1 118*65
m

Egyéb 30 0 Ft 10

sportöltöző Öltöző 3992
Kovácsvágás
Fő 
33

128 150
nm

Egyéb 25 0 Ft 10

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Igen

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 támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

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 Megjegyzés

U21 Kovácsvágás U21 15 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U19 Kovácsvágás U19 18 egyéb ffi UP

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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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 sportszár pár 15 1 500 Ft 22 500 Ft

Sportfelszerelés teremcipő pár 15 10 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés foci cipő pár 26 16 000 Ft 416 000 Ft

Sportfelszerelés mez liter 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz kapuháló (3*2 m) pár 1 30 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz foci labda db 10 5 990 Ft 59 900 Ft

Sporteszköz kézilabda kapu (kispályás focihoz) db 2 15 000 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 4 6 000 Ft 24 000 Ft

Sportfelszerelés tréningruha db 15 7 000 Ft 105 000 Ft

Sportfelszerelés kapus mez és nadrág szett 2 10 000 Ft 20 000 Ft

Sporteszköz célzókarika csom 1 30 000 Ft 30 000 Ft

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer sportkrém kg 6 5 000 Ft 30 000 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)

Pálháza Iskola Tornaterem Egyéb 1 500 Ft 16 4 96 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Pálháza Iskola
Tornaterem

A téli időszakban a játékosok felkészülése tornateremben zajlik. Mivel Kovácsvágáson nincs erre megfelelő épület, így a szomszédos
Pálháza Város iskolájának tornatermét használjuk a téli alapozás során.

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 Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma
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2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 987 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 30 000 Ft

Személyszállítási költségek 400 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 96 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 1 713 400 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)

1 540 504 Ft 15 561 Ft 0 Ft 1 556 065 Ft 172 896 Ft 1 713 400 Ft 1 728 961 Ft
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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
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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
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím 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: Kovácsvágás, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Sándor Endre (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: Kovácsvágás, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
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2015-04-30 14:20:48
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Fájlok száma: 1
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2015-04-30 13:02:32

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 13:02:53

Mellékletek

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)

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő 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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Kovácsvágás, 2015. 04. 30.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 1 1 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 1 1 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 2 2 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 15 18 20%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű 229 242 Ft 2 316 Ft 0 Ft 231 558 Ft 231 558 Ft 460 800 Ft 463 116 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 388 373 Ft 3 923 Ft 0 Ft 392 296 Ft 168 127 Ft 556 500 Ft 560 423 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

388 373 Ft 3 923 Ft 0 Ft 392 296 Ft 168 127 Ft 556 500 Ft 560 423 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

1 540 504 Ft 15 561 Ft 0 Ft 1 556 065 Ft 172 896 Ft 1 713 400 Ft 1 728 961 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 2 158 119 Ft 21 799 Ft 0 Ft 2 179 918 Ft 572 581 Ft 2 730 700 Ft 2 752 499 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 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)

alairasicimpeldany_1430326582.jpg Szerkesztés alatt, 898 Kb, 2015-04-29 18:56:22)
1dd20c2e1f2a38d3a2aafb4bb9ae1740ccb384a9ff151b7fa9678a16788dc406

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

cegkivonat1.old_1430328171.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 19:22:51)
f48779995dd07c4544816bbddc80dd4ed5d058b1f85fcdeb21117cb0f3bc5e91

cegkivonat2.old_1430328383.jpg Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2015-04-29 19:26:23)
54145e56a4e3d6ecdacaef6969988fbfe5957f481a1e29e4ad6415a244462dc3

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

befizetesigazolasa_1430396448.jpg Szerkesztés alatt, 579 Kb, 2015-04-30 14:20:48)
3840f9567a2532e56a9b0fae39765150868ffefeec4901323a5f4b0c80a6f50c

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)

koztartozasmentesigazolas_1430326714.jpg Szerkesztés alatt, 669 Kb, 2015-04-29 18:58:34)
b751c415e9a8973f514738a5cc27ab6138814da9c0a02bbca6247919ea7adc71

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

nemrelevans_1430391752.docx Szerkesztés alatt, 0 B, 2015-04-30 13:02:32) e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

nemrelevans_1430391773.docx Szerkesztés alatt, 0 B, 2015-04-30 13:02:53) e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
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