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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Fehérvárcsurgói Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Fehérvárcsurgói SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

68265

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei II. osztály

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

Bozsik program

Adószám

19820356-1-07

Bankszámlaszám

11736006-20406477-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8052

Helység

Fehérvárcsurgó

Út / utca

Petőfi utca

Házszám

6

Irányítószám

8052

Helység

Fehérvárcsurgó

Út / utca

Széchenyi utca

Házszám

48

Telefon

+36 30 433 26 46

Fax

-

Honlap

www.fehervarcsurgose.huE-mail cím

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

fehervarcsurgose@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Csizmazia Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök
Mobiltelefonszám

+36 30 433 26 46

E-mail cím

epul@citromail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Csizmazia Károly

+36 30 433 26 46

epul@citromail.hu

dr. Bernáth Miklós

+36 70 510 96 87

drbernathmiklos@upcmail.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

0,5 MFt

0,5 MFt

0,4 MFt

Állami támogatás

0,18 MFt

0,2 MFt

0,2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,1 MFt

2,7 MFt

2,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

6,4 MFt

8,4 MFt

8,4 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

12,7 MFt

0 MFt

Összesen

8,18 MFt

24,5 MFt

11,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,4 MFt

2,7 MFt

3,8 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,7 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Anyagköltség

0,6 MFt

3,2 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,8 MFt

1,8 MFt

2,7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,2 MFt

13,7 MFt

0,2 MFt

Összesen

5,7 MFt

22,9 MFt

9,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

4,2 MFt

5,8 MFt

6,9 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,7 MFt

1,5 MFt

1,5 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

272 663 Ft

5 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

371 501 Ft

7 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 324 057 Ft

145 000 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-20 14:03
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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
Fehérvárcsurgói Sportegyesület immáron 5 éve komoly energiákat fektet az utánpótlás fejlesztési programjának megvalósításába, a csapatok és a
résztvevők létszámát folyamatosan fejlesztve, illeszkedve az MLSZ vonatkozó programjához. A sportegyesületünk gazdálkodása stabilnak mondható,
korábban is jelzett cash flow problémáink továbbra sem szűntek meg, sajnos későn jutunk hozzá a TAO forrásokhoz, ami remélhetőleg az új TAO
támogatási szabályozás alapján meg fog szűnni. A létesítményi helyzetünk kielégítő. Pályánk a Károlyi kastély területén található, melynek kiváltására
nyertes pályázatot nyújtott be a kastély fejlesztését segítő közalapítvány. A költözésünk így elkerülhetetlennek látszik, bár számos bizonytalansági tényező
nehezíti a tisztánlátásunkat. Reméljük, hogy a fejlesztés további távlatokat nyit az egyesület életében, és a régiről az új pályára történő átmenet
zökkenőmentes lesz. Az elmúlt és az idei évben saját erőből komoly energiát fordítottunk a meglévő szakember bázis továbbképzésére, valamint új, komoly
képesítéssel rendelkező edzők szerződtetésére. Az edzői stáb tekintetében egy ésszerűsítést tervezünk végrehajtani az edzők számának csökkentésével és
a feladatok jobb összpontosításával. Így bár egy személyre több feladat hárul, ugyanakkor a gyerekekkel jobb szakemberek foglalkoznak és az
utánpótlásképzésünk koherenciája is javul ezáltal.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Saját beruházásban a következő évben nem tervezünk ingatlan fejlesztést.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A korábbi évekhez hasonlóan 1 évre készítünk sportfejlesztési programot, kizárólag a 2015/16 -os évadra adtuk meg a fejlesztési terveinket, ugyanis az
egyesület leheőségeit és jövőjét jelentősen meg fogja határozni a régi pályánk elhagyása és az új pályára történő átköltözés. Ebben az évadban az
átalakuló versenyrendszer miatt utánpótlás csapataink szám eggyel csökken, megszűnik az U-21 -es csapat, és visszaállunk a korábbi U-16 és U-19
csapatokra épülő utánpótlás képzésre. A korábbi sportfejlesztési programok lehetőségei révén az alapvetően szükséges sportfelszerelések, sporteszközök
rendelkezésre állnak, alapvetően a rendeltetésszerű használat révén bekövetkező fogyások pótlása szükséges. A fejlesztések időbeli ütemtervét a TAO -s
források előteremtése határozza meg elsősorban. Bízunk abban, hogy a korábbi évektől eltérően jóval előbb tudunk forráshoz jutni céljaink megvalósítása
érdekében. Legfontosabb célunk, hogy az egyesület fenntartsa a környékbeli települések vonatkozásában kialakított mikrotérségi gyűjtő szerepkört, és az U21 -es csapat megszűnése ellenére a lehető legkisebb mértékben csökkenjen az utánpótlás korú labdarúgóink száma.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk a korábbi évek sportfejlesztési koncepciójához illeszkedik szervesen, az elmúlt években lépésről lépésre építettük fel az
utánpótlás csapatainkat. Továbbra is kiemelt szempontja az egyesületi tevékenységünk szervezésének a mikrotérségi szerepvállalás, egyre inkább sikerül
bevonnunk a környékbeli települések utánpótlás korú gyermekeit a programunkba, elsősorban olyan településekről, ahol nem működik utánpótlás
szakosztály. Ebben az idei évben nagy segítségünkre volt, hogy MVH pályázat segítségével sikerült vásárolnunk egy kilenc személyes VW T5 típusú kisbuszt,
amivel a környékbeli utánpótlás labdarúgókat át tudjuk szállítani az edzésekre. A Bozsik Programban 4 korosztályban veszünk részt továbbra is. A
labdarúgás tömegesítése, népszerűsítése, a tehetségek felfelé áramlásának biztosítása, ezek egyesületünk céljai. Nagy segítségünkre van a településen
elindult Ovi-foci Program. A helyi iskolával és óvodával még szorosabbra fűztük az együttműködést, ingyen használjuk a létesítményeket, ingyenes
sportolási lehetőséget biztosítunk mindenki számára, jó környezetben, minőségi eszközökkel. Az u15-ös csapat elindulásával teljes az utánpótláscsapatok
száma, 2014 őszétől minden játékosunk korának és képességének megfelelő csapatban játszhat 5 éves korától egészen 19 éves korig. Továbbra is nagy
sikerünknek és eredménynek tartjuk egyesületünk életében az u15-ös lánycsapat üzemeltetése, melyben találkozott elképzelésünk az MLSZ-ével, hiszen
annál nagyobb reklám nincs a labdarúgásnak, mint a leendő anyukák sportághoz kötése. Ez a leglassabban megtérülő, de legeredményesebb befektetés.
Összefoglalva tehát céljainkat: a lehető legszélesebb bázisra építve, minőségi munkát végezve, jól képzett, és folyamatosan fejlődő edzői stábbal, korszerű
képzést nyújtani minden, a labdarúgás iránt érdeklődő fiatalnak.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Jelenleg több, mint 120 labdarúgónak biztosítjuk a versenyszerű sportolás lehetőségét, melynek kedvező társadalmi, és mentális hatásai a szakirodalomban
kétségtelenül alátámasztottak. A sport nem csak a gyermekek testi fejlődését, az egészséges életmód kialakulását segíti elő, hanem olyan tulajdonságok
kialakulását is elősegíti, mint a kitartás, lelki erő, kudarcok feldolgozása, csapatszellem, önuralom. Az idei szezonban az egyre több alkalommal kialakuló
rendkívüli időjárás illetőleg a gyakoribb járványok nyomán új problémakörrel kellett szembesülnünk. Különösen a Bozsik programban szereplő
korosztályoknál gyakori probléma, hogy a szülők nem engedik el a gyerekeket betegség illetve rossz időjárás miatt. A másik problémás jelenség az idősebb,
kamasz korosztályok esetében jelent meg, hogy a szülők fegyelmezési eszközként használják a gyermekeknél a labdarúgástól való eltiltást, amely mind a
gyermek, mind az egyesület életében súlyos és káros hatásokkal jár. Ebből adódó fő célkitűzésünk ezen kockázatok minimalizálása érdekében a szülőkkel
való jobb kapcsolattartás, gyakori "szülői értekezletek" tartása, illetőleg a kiemelt tehetségek vonatkozásában mélyebb személyes kapcsolat kiépítése, hogy
az egyesület jobban tudjon reagálni az utánpótlás labdarúgóinknál felmerülő személyes problémákra.

2015-04-20 14:03

4 / 24

be/SFP-8683/2015/MLSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Felnőtt csapat edző

Kategória

Képesíté
s

Edző

UEFA B

Adózás
módja

Normál

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

30

12

35 000 Ft

9 800 Ft

537 600 Ft

30

12

35 000 Ft

9 800 Ft

537 600 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése
Felnőtt
csapat edző

Indoklás

A felnőtt csapatnál az egyik utánpótlás korosztályban foglalkoztatott edzőnket alkalmazzuk, aki UEFA B licenccel rendelkezik. Közel egy
éve tevékenykedik egyesületünknél az elnökség megelégedésére.

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)

264 937 Ft

2 727 Ft

5 000 Ft

272 663 Ft

272 663 Ft

542 600 Ft

545 327 Ft

2015-04-20 14:03

5 / 24

be/SFP-8683/2015/MLSZ
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

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Honlap

Az egyesület honlapjának korszerűsítése

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelések

FElnőtt- melegítő garnitúra

db

20

18 500 Ft

370 000 Ft
520 000 Ft

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

Indoklás

Az egyesület honlapjának
korszerűsítése

Az egyesületünk honlapját a Megyei II. osztályú szereplésünkkel egyidőben indítottuk el, amire ráfér egy jelentősebb
frissítés, átalakítás, korszerűsítés ezért szeretnénk erre pályázni.

FElnőtt- melegítő garnitúra

A felnőtt csapat részére az elmúlt évben nem vásároltunk sportfelszerelést, azt megelőzően történt egy mezgarnitúra
vásárlás, de a korábbi években vásárolt melegítőgarnitúrák cserére érettek, így ezt az idei évben szeretnénk realizálni

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)

360 785 Ft

3 715 Ft

7 000 Ft

371 501 Ft

159 215 Ft

527 000 Ft

530 715 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 személyi 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

U13

Bozsik egyesületi U13

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

10

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

10

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U21

FEHÉRVÁRCSURGÓ U21

0

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megszűnő korosztály

U18

FEHÉRVÁRCSURGÓ U18

18

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U-19

U15

FEHÉRVÁRCSURGÓ U15

15

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U-16

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-20 14:03

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve
FEHÉRVÁRCSURGÓ SE U15

Létszám
10

Csapat szintje 14/15
megyei női UP

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

megyei női UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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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
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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
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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
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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

Melegítő garnitúra

db

20

18 500 Ft

370 000 Ft

Sportfelszerelés

Nagykapuháló

db

2

19 000 Ft

38 000 Ft

Sportfelszerelés

Spotszár

db

90

3 500 Ft

315 000 Ft

Sportfelszerelés

Sípcsontvédő

db

20

3 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

Kapuskesztyű N

db

3

12 000 Ft

36 000 Ft

Sportfelszerelés

5-ös labda

db

30

7 000 Ft

210 000 Ft

Sportfelszerelés

4-es labda

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

Kapuskesztyű K

db

3

7 000 Ft

21 000 Ft

Sporteszköz

Szögletzászló

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

Leszúrható kapu

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

Sporttka

db

20

11 000 Ft

220 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Vitamin

Izotóniás italpor

csom

18

3 800 Ft

68 400 Ft

Gyógyszer

Sportkrém - Mel.

doboz

20

1 800 Ft

36 000 Ft

Gyógyszer

Sportkrém - Gyógy.

doboz

15

3 000 Ft

45 000 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)

Csákvár, Sportcentrum

Műfüves pálya

15 500 Ft

6

1

93 000 Ft

Tóvárosi Ált. Iskola

Sportcsarnok

11 500 Ft

6

2

138 000 Ft

Mór, Wekerle Műfű

Műfüves pálya

15 500 Ft

6

2

186 000 Ft

Mór, Wekerle Terem

Sportcsarnok

9 000 Ft

4

2

72 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Csákvár,
Sportcentrum

Téli edzőtáborok helyszínéül rendszeresen Csákvárt választjuk, ahol adottak a létesítményi és egyéb feltételek, ezt a célt szolgálja.

Tóvárosi Ált.
Iskola

Fehérvárcsurgón csak egy kisméretű tornaterem van ezért a téli időszakban az alapozáskor az U-15 és U-19 csapatok számára
elengedhetetlen, hogy egy nagyobb csarnokban is tudjunk gyakorolni. Ezt részben Székesfehérváron részben Móron oldjuk meg,
ahogy időpont rendelkezésünkre áll.

Mór, Wekerle
Műfű

A téli időszakban a nagypályás utánpótlás edzőmeccsekre itt kerül sor. A felnőtt csapat ugyanezen a helyszínen szokott részt venni az
FMLSZ téli kupájában és az edzők részvételéhez hogy ne kelljen plusz utazásokat beiktatniuk ez a helyszín előnyös.

Mór, Wekerle
Terem

Fehérvárcsurgón csak egy kisméretű tornaterem van ezért a téli időszakban az alapozáskor az U-15 és U-19 csapatok számára
elengedhetetlen, hogy egy nagyobb csarnokban is tudjunk gyakorolni. Ezt részben Székesfehérváron részben Móron oldjuk meg,
ahogy időpont rendelkezésünkre áll.

2015-04-20 14:03
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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

300002708

Normál

40

12

70 000 Ft

19 600 Ft

1 075 200 Ft

Edző

300003650

EKHO

60

12

110 000 Ft

22 000 Ft

1 584 000 Ft

Edző

TANC1416-00954

EKHO

40

12

80 000 Ft

16 000 Ft

1 152 000 Ft

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

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

300003650

UEFA B

U19

6

18

300003650

UEFA B

U15

6

15

TANC1416-00954

Egyéb

U15

4

10

300003650

UEFA B

U13

4

12

300002708

UEFA B

U11

4

10

TANC1416-00954

Egyéb

U9

4

10

300002708

UEFA B

U7

2

7

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 470 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

149 400 Ft

Személyszállítási költségek

1 500 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

489 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 811 200 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 919 600 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)

7 105 816 Ft

73 241 Ft

145 000 Ft

7 324 057 Ft

813 784 Ft

8 064 600 Ft

8 137 841 Ft

2015-04-20 14:03
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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

2015-04-20 14:03
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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

Személyi jellegű

5 000 Ft

5 458 Ft

2 727 Ft

7 727 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 000 Ft

7 436 Ft

3 715 Ft

10 715 Ft

Utánpótlás-nevelés

145 000 Ft

146 509 Ft

73 241 Ft

218 241 Ft

Összesen

236 682 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A felhasznált támogatás szabályszerű bizonylatolása, számlák, bizonylatok záradékolása, fizikálisan és számvitelileg is
elkülönített könyvvezetés elkészítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A felhasznált támogatás szabályszerű bizonylatolása, számlák, bizonylatok záradékolása, fizikálisan és számvitelileg is
elkülönített könyvvezetés elkészítése.

Utánpótlás-nevelés

A felhasznált támogatás szabályszerű bizonylatolása, számlák, bizonylatok záradékolása, fizikálisan és számvitelileg is
elkülönített könyvvezetés elkészítése.

2015-04-20 14:03
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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: Fehérvárcsurgó, 2015. 04. 20.

2015-04-20 14:03
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Nyilatkozat 2
Alulírott Csizmazia Károly (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: Fehérvárcsurgó, 2015. 04. 20.
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be/SFP-8683/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-8683/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-14 09:13:20

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:
2015-04-14 09:12:43

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:
2015-04-14 09:16:02

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:
2015-04-20 13:43:48

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-20 13:44:36

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-20 13:46:04

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Fehérvárcsurgó, 2015. 04. 20.
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be/SFP-8683/2015/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

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

5

3

-40%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

5

3

-40%

Edzőtáborok száma

db

2

2

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

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

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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be/SFP-8683/2015/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

264 937 Ft

2 727 Ft

5 000 Ft

272 663 Ft

272 663 Ft

542 600 Ft

545 327 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

360 785 Ft

3 715 Ft

7 000 Ft

371 501 Ft

159 215 Ft

527 000 Ft

530 715 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

360 785 Ft

3 715 Ft

7 000 Ft

371 501 Ft

159 215 Ft

527 000 Ft

530 715 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

7 105 816 Ft

73 241 Ft

145 000 Ft

7 324 057 Ft

813 784 Ft

8 064 600 Ft

8 137 841 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

7 731 538 Ft

79 682 Ft

157 000 Ft

7 968 221 Ft

1 245 662 Ft

9 134 200 Ft

9 213 882 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-04-20 14:03

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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be/SFP-8683/2015/MLSZ
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_1428995563.pdf Szerkesztés alatt, 358 Kb, 2015-04-14 09:12:43)
ecde3cbe5d9cad14545693fd926f05cdcc1eb2e626596a61d86fc843508533d2
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat001_1428995590.jpg Szerkesztés alatt, 977 Kb, 2015-04-14 09:13:10)
11fbcb67ff3cd5b2a46a007b04e9800f42210bf53f9bf9af11dc803960b24b58
birosagikivonat002_1428995600.jpg Szerkesztés alatt, 730 Kb, 2015-04-14 09:13:20)
f150e79933db0549c05445fd317efcf52012ed720887e436e3e8ace225d67912
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
utalassfp_1429530228.pdf Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2015-04-20 13:43:48) a311dc80ce87561f62a78f3ff02056e11414a3ae860f691678bc26398a4f6947
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentes_1428995762.pdf Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2015-04-14 09:16:02)
112dd68bee9a71cd2bf5a65c5426d2700cb908c243fbbeff135f99c43253392e
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
fehervarcsurgo_se_1429530276.pdf Szerkesztés alatt, 535 Kb, 2015-04-20 13:44:36)
61fe6960a24623931703480fdf0c5926e352ccdb9c0e0a13ba8ac1511e44035e
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
fehervarcsurgo_se_1429530364.pdf Szerkesztés alatt, 535 Kb, 2015-04-20 13:46:04)
61fe6960a24623931703480fdf0c5926e352ccdb9c0e0a13ba8ac1511e44035e
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