be/SFP-8403/2015/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

Kiskunhalasi Szilády RFC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

3176

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18214019-1-03

Bankszámlaszám

10402568-50526585-51691002

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6400

Helység

Kiskunhalas

Út / utca

Kossuth utca

Házszám

14

Irányítószám

6400

Helység

Kiskunhalas

Út / utca

Kossuth utca

Házszám

14

Telefon

+36 77 421 033

Fax

-

Honlap

http://www.sziladyrfc.hu/index.php

E-mail cím

sziladyrfc@gmail.com

E-mail cím

sziladyrfc@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Zsellér Pál

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök
Mobiltelefonszám

+36 30 525 89 74

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Cziráki Tamás

Mobiltelefonszám
+36 30 825 96 75

E-mail cím
tamas.cziraki@aduedosport.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 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2,8 MFt

2,8 MFt

3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

10,3 MFt

10 MFt

15 MFt

Egyéb támogatás

8,5 MFt

8,5 MFt

8,5 MFt

Összesen

21,6 MFt

21,3 MFt

26,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

5,6 MFt

6,5 MFt

7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,7 MFt

0,8 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

4,8 MFt

4 MFt

5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,5 MFt

2,5 MFt

2,7 MFt

Összesen

13,6 MFt

13,8 MFt

15,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

11,5 MFt

12 MFt

16,7 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

15 485 716 Ft

309 714 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-30 11:27
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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
A Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club (továbbiakban: Szilády RFC) 2011. február 09.-én lett hivatalosan megalapítva és bejegyezve, 21 alapító
taggal! A Szilády RFC kizárólag utánpótlás korú fiú gyerekekkel foglalkozik U-6–U-19.-ig. Az egyesület céljai többrétűek: Elsődleges célunk a gyerekek
sportolásra, mozgásra való ösztönzése, a sport, ezen belül is a labdarúgás iránti szeretet kialakítása, az edző, a csapattárs, az ellenfél tiszteletének
megtanítása. Másodsorban, célunk, hogy a gyerekek korosztályuknak, képességeiknek, fizikai adottságaiknak megfelelően - szervezett és rendezett
formában - versenykörülmények között is kipróbálhassák magukat, vagyis a gyerekek versenyeztetése. Harmadsorban, célunk az, hogy a tehetséges
gyerekek ne kallódjanak el Kiskunhalas utcáin, ne számítógépezéssel töltsék idejüket, hanem csatlakozzanak egy kiváló gyerek és szülői közösséghez, amely
a sport, a labdarúgás, a mozgás, a tanítás iránt elkötelezett, egyszóval közösségi szemléletformálás. Az első 3 ponton túl legfontosabb célkitűzésünk, hogy
a létszámunkat évről-évre gyarapítsuk, hogy a nagy létszámból adódóan, egyre több tehetséges gyereket tudjuk kiválogatni és magasabb osztálybeli klubok
számára, játékra átadni. Harmonikus kapcsolat kialakítása a KRK Szilády Áron Gimnáziuma által megalakított DSE –vel, eredményes szereplés a diáksport
rendezvényeken, hazai és nemzetközi tornákon! Egyesületünk a 2015/16-os évadra 172 igazolt játékost tervez. Ez a létszám az előző évhez (2014/15) képest
több mint 19 %-os növekedést jelent! Létszámok alakulása az egyes évadokban: 2011/2012: 89 fő 2012/2013: 103 fő 2013/2014: 192 fő 2014/2015: 147 fő
2015/2016: 172 fő Folytatás a mellékletben.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk nem tervez ingatlan beruházást a 2015/16-os évadban.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Egyesületünk nem tervez ingatlan beruházást a 2015/16-os évadban.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Szilády RFC-ben sport keretében foglalkoztatott gyerekek sportolásra, mozgásra való ösztönzése a labdarúgás sportág iránti szeretet kialakítása,
fenntartása, népszerűsítése és az edző, csapattárs, az ellenfél tiszteletének megtanítása. E szemléletben szervezett saját, illetve Ifjúsági egyesület
támogatásával megrendezett kupák így a VI. Déli-Városkapu, VI. Kebpro, az Apa-Fia, VI. Merkbau, II. Mini-Cel, III. BD-Trader, I. Lejóker Szilády RFC kupa
mind ezt tükrözik. Továbbá az iskolai, hazai rendezésű Szilády kupa, mely október elején a Kárpát kupa mely december elején, illetve a Református iskolák
országos tornája. Az edzések alatt a fizikai képességek, felkészülés szervezett formában való megvalósítása, a versenyszellem és tisztelet, valamint az iskolai
nevelés alátámasztását valósítják meg az edzők. A sportversenyekben való részvételek alkalmával a szociális elkötelezettség, közösségi szemlélet és a
közösségi érdekek egyéni ambíciók háttérbe szorításával történő megvalósulása kerül előtérbe. A Kiskunhalasi Ifjúsági Egyesülettel közösen sikeresen
bekapcsolódtunk a szemétszedés, környezet tisztántartására ösztönző országos rendezvénybe (TE SZEDD ) a kórházi beteg gyermekek ajándékozásába, így
fejlesztve a társadalmi felelősségvállalás és szociális gondoskodás igényét. A szülői munkaközösség részére minden évben, így idén is megköszöntük az
egész éves munkát és anyagi és erkölcsi támogatást, mely nagy sikert aratott. A több mint 270 fővel megrendezett szülők, támogatók bálján bemutatásra
került az éves munka, valamint ismertettük a működésünk alapjait jelentő TAO támogatási rendszert, valamint kiemeltük az MLSZ munkáját is. A 2014/2015
évadban a Kiskunhalasi Szilády RFC által pályázott és elnyert 1996. évi LXXXI., Társasági- és osztalékadóról szóló törvény (továbbiakban: TAO) által
megvalósuló látvány-csapatsport támogatás keretében 10.948.504 Forintot nyert utánpótlás nevelés jogcímen. A támogatásból 375.135 forintot fordított
sportfelszerelés vásárlására. A személyszállítási költségekhez a pályázat 1.170.000 forinttal járul hozzá. A programban résztvevő sportszakemberek
személyi költségére fordítható keret 6.552.000 forint, míg a Bérleti díj 2.448.000 Ft.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Jelenleg a tavaszi és az őszi edzéseket, sportrendezvényeket a városi sportpályán tudjuk megtartani, ahol rendelkezésünkre áll 3 db füves nagyméretű
futballpálya, öltözőkkel. Télen, a Szilády Áron református Gimnázium fedett műfüves pályáját tudjuk használni. Tavasztól a városi sportpálya B játékterének
felújítása miatt (Sporttelep felújítási program, iktatószám: EM-5403/2014, teljes beruházás: 7.692.000 Ft,-) várható fennakadás, ugyanakkor a munkálatok
első fázisa, már a tavaszi szezonban is hátráltatja működésünket. A korábbi kialakított gyakorlat szerint így 3 korosztályunk műfüvön edz tovább. Felvettük a
kapcsolatot a Városgazda Zrt. képviselőjével a Kertvárosi sportpálya ideiglenes kihasználásáról, illetve az iskolai öltözők igény szerinti használatáról, a Kiksz
vezetőjével. Elviekben mindenben megegyeztünk a hasznosítást illetően. Az első időszakban 2015. 04.01-től a terület gondozása fejében kapnánk meg
ideiglenesen a területet, illetve az iskolai öltözőket, cserében az iskolások a délelőtti órákban használhatnák a területet. A Városgazda Zrt részére össze kell
állítani egy nyilatkozat tervezetet a most elfogadott igényünkről. Természetesen szükséges lenne két nagykapu vásárlása, illetve gyártatása, addig, amíg a
pályázati anyag alapján nem érkezik meg a kapukra az összeg. Szükségszerű lenne egy alapos fűnyírás, illetve a pálya felfestése, hogy láthatóvá váljon a
minősége.
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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 egység

Mennyiség

Egységár

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 támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

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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Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(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

U11

Bozsik egyesületi U11

9

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

-

U11

Bozsik egyesületi U11

10

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

-

U13

Bozsik egyesületi U13

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

-

U13

Bozsik egyesületi U13

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

-

U14

KISKUNHALASI SZILÁDY RFC U14

15

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

-

U14

SZILÁDY RFC U14

15

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

-

U15

KISKUNHALASI SZILÁDY RFC U15

14

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

-

U17

SZILÁDY RFC U17

24

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

-

U7

Bozsik egyesületi U7

5

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

-

U9

Bozsik egyesületi U9

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

-

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U9

Szilády RFC

8

Bozsik egyesületi

-

U9

Szilády RFC

8

Bozsik egyesületi

-

U19

Szilády RFC

16

egyéb ffi UP

-

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
355464

2015-04-30 11:27

Versenyző neve
SIMON MÁRK JÁNOS

Átvevő sportszervezet
KECSKEMÉTI LC KTE SI

Átigazolás időpontja
2014.07.21

Tehetségbónusz
15%
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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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
334179

2015-04-30 11:27

Versenyző neve
NYITRAI NÓRA

Átvevő sportszervezet
SZEGEDI AK

Átigazolás időpontja
2014.09.01

Tehetségbónusz
25%
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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

U13

SZILÁDY RFC U13

11

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

-

U11

SZILÁDY RFC - A U11

9

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

-

U11

SZILÁDY RFC - B U11

9

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

-

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-30 11:27

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-30 11:27

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-04-30 11:27

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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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

Mez

szett

85

5 588 Ft

474 980 Ft

Sportfelszerelés

Melegítő

szett

85

10 160 Ft

863 600 Ft

Sportfelszerelés

Sporttáska

db

85

7 620 Ft

647 700 Ft

Sportfelszerelés

Sportszár

pár

85

1 524 Ft

129 540 Ft

Sporteszköz

Labda

db

87

5 080 Ft

441 960 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (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)

Kis műfüves pálya

Műfüves pálya

2 100 Ft

100

3

630 000 Ft

65x45-es pálya világítással

Műfüves pálya

2 700 Ft

100

9

2 430 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Kis műfüves pálya

Edzések és mérkőzések megrendezésére használjuk.

65x45-es pálya világítással

Edzések és mérkőzések megrendezésére használjuk.

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)

Edző

300003406

EKHO

80

12

115 000 Ft

23 000 Ft

1 656 000 Ft

Edző

200000416

EKHO

80

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

Edző

TANC1423-01117

EKHO

80

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Edző

MLSZ 4202

EKHO

80

12

30 000 Ft

6 000 Ft

432 000 Ft

Edző

MLSZ 8149

EKHO

80

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Edző

TANC1402-00676

EKHO

80

12

30 000 Ft

6 000 Ft

432 000 Ft

Edző

300003407

EKHO

80

12

60 000 Ft

12 000 Ft

864 000 Ft

Egyéb

Technikai vezető

EKHO

80

12

35 000 Ft

7 000 Ft

504 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
Technikai vezető

2015-04-30 11:27

Indoklás
Technikai vezetői feladatok ellátását a megnövekedett gyermeklétszám teszi szükségessé.

13 / 24

be/SFP-8403/2015/MLSZ
2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

300003406

UEFA A

U11

14

37

200000416

UEFA B

U15

18

14

TANC1423-01117

Egyéb

U19

18

20

MLSZ 4202

Egyéb

U17

18

24

MLSZ 8149

Egyéb

U9

14

24

TANC1402-00676

Egyéb

U7

14

5

300003407

UEFA B

U13

16

33

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 557 780 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

4 068 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 060 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

7 056 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

16 741 780 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

15 021 145 Ft

154 857 Ft

309 714 Ft

15 485 716 Ft

2015-04-30 11:27

Önrész (Ft)
1 720 635 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

17 051 494 Ft

17 206 351 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

2015-04-30 11:27
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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

2015-04-30 11:27
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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)

Utánpótlás-nevelés

309 714 Ft

Összesen

309 714 Ft

Maximum közrem. díj
309 714 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
154 857 Ft

Összesen
464 571 Ft
464 571 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlásnevelés

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek
támogatására

2015-04-30 11:27
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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: Kiskunhalas, 2015. 04. 30.

2015-04-30 11:27
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Nyilatkozat 2
Alulírott Zsellér Pál (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: Kiskunhalas, 2015. 04. 30.

2015-04-30 11:27
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2015-04-30 11:27
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Mellékletek
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 09:39:02

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:
2015-04-24 14:14:32

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:
2015-04-24 14:14:07

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:
2015-04-24 14:14:01

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 14:14:43

Egyéb dokumentumok

Kelt: Kiskunhalas, 2015. 04. 30.
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be/SFP-8403/2015/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

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Teljes szakember állomány

fő

-

0

0

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

-

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

-

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

-

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

Output indikátorok

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

-

0

0

0%

U18

fő

-

0

0

0%

U17

fő

-

0

0

0%

U16

fő

-

0

0

0%

U15

fő

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

Egyéb indikátorok

2015-04-30 11:27
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be/SFP-8403/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

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

15 021 145 Ft

154 857 Ft

309 714 Ft

15 485 716 Ft

1 720 635 Ft

17 051 494 Ft

17 206 351 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

15 021 145 Ft

154 857 Ft

309 714 Ft

15 485 716 Ft

1 720 635 Ft

17 051 494 Ft

17 206 351 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-04-30 11:27

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft
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be/SFP-8403/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (6 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_1429877672.pdf Szerkesztés alatt, 261 Kb, 2015-04-24 14:14:32)
deff0272ece8899160ec3dc670e7c1276c9a6ca7746e017dcf38e59a2349dbb1
Egyéb dokumentumok
szakmaikoncepciobeszamolo2015-1_1429877683.doc Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2015-04-24 14:14:43)
83969124c3fccf78718ba8665dd1c5a1d355272e6350dfba67b1f4b84bd187f8
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
s25c-415043008180_1430379538.pdf Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-30 09:38:58)
74a9723b7cad2ae83766884e159964a66dab65c2b123dd689cc3374f797685be
s25c-415043008190_1430379542.pdf Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2015-04-30 09:39:02)
6beed07ee0933389eba045edfade73c554405fbdf323fdaeaa36bc8c0eb4f348
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mlszutalas.jp_1429877641.jpg Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2015-04-24 14:14:01) 0265ed161dfb1078b401ebbc727195cbcd81c363d85bf9fd61c00c256de0c3b6
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
sziladyrfc_nullas_201504_1429877647.pdf Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2015-04-24 14:14:07)
6843017f9d2368a3fc6252c8d4eebd05884d475674939f67eb59af3651dbbde6
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