be/SFP-9186/2015/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Visegrádi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Visegrád SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1345

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei III. oszt. v. alatta Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs

Nem jogosult

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19179203-1-13

Bankszámlaszám

64700038-10001291-00000000

Nincs

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2025

Helység

Visegrád

Út / utca

Fő utca

Házszám

81

Irányítószám

2025

Helység

Visegrád

Út / utca

Széchenyi utca

Házszám

21

Telefon

+36 20 955 22 20

Fax

0

Honlap

www.visegradse.hu

E-mail cím

zeller@t-online.hu

E-mail cím

zeller@t-online.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Zeller Márton

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása Elnök
Mobiltelefonszám

+36 20 955 22 20

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Szendrey Lajos

Mobiltelefonszám
+36 30 515 86 91

E-mail cím
szendrey69@freemail.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

1,578 MFt

2 522 000 MFt

2 209 000 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,62 MFt

800 000 MFt

800 000 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

3,73781 MFt

7 134 299 MFt

6 379 593 MFt

Egyéb támogatás

0,9 MFt

200 000 MFt

400 000 MFt

Összesen

6,83581 MFt

10 656 299 MFt

9 788 593 MFt

2014

2015

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0,3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,4 MFt

0,6 MFt

0,5 MFt

Anyagköltség

0,8 MFt

3,12 MFt

2,9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,6 MFt

1,455 MFt

1,462 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

5,04 MFt

5,48 MFt

4,526 MFt

Összesen

6,84 MFt

10,655 MFt

9,688 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

4,3 MFt

5,8 MFt

5,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,35 MFt

0,55 MFt

0,5 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

180 905 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

93 474 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

4 469 485 Ft

80 000 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

7 519 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-22 10:14
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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
Visegrád S.E hosszútávú együttműködési szerződést kötött a település önkormányzatával a 2013-as évben.Ennek eredményeként mindennemű pályázaton
és fejlesztési programban biztosították az egyesület számára az önrészt,és a pályahasználat lehetőségeit.Az elmúlt évben és pályázatokban és a
modernizációs lehetőségben így sikerült a sportlétesítményt a környékünkön az egyik legvonzóbbá alakítani .Automata öntöző ,technikai újítások és
modern sporteszközök beszerzésével (pl.eredménykijelző) otthonossá vált. Reményeink szerint ezt a fejlődést a továbbiakban is segíti és a pályázat adta
lehetőségeket pozitívan értékeli az önkormányzat. A pályázati program segítségével nem csak a fennmaradás hanem egy nagyon pozitív jövőkép is kezd
kibontakozni.A közösségi élet terén az egyesület így egyre nagyobb mértékben tud meghatározó szerepet vállalni.Utánpótlás focitornák szervezésével mind
a téli és az őszi-tavaszi időszakban heti rendszerességgel programot biztosítottunk a gyerekeknek , családoknak. Eszköz állományunk bővülésével ,
környezetünk megszépítésével és a sportcentrum modernizációjával még vonzóbbá tettük a helyi labdarúgást.Térségünkből egyre több gyermek válassza a
szabadidő eltöltésére a sortpályát, akikből később igazolt sportoló válhat. Gyermekpályánk kezdi visszanyerni a hajdani grundok hangulatát,hiszen a
kihasználtsága egyre intenzívebb.Az egyesület a helyi munkahelyeknek,baráti társaságoknak évi kettő tornát szervez melynek a hangulata majális jelleget
kölcsönöz.A környékbeli óvodáknak tornát rendeztünk, a helyi Általános iskolának a Bozsik Iskolai rendszerben való indulását és teljesítését végigvittük.
2013-ban önerőből vásárolt kisbuszunkkal az iskola és óvoda számára ,és az egyesület részére is sikerült könnyebbé rugalmasabbá tennünk az utazást.
2014 nyarára elkészül az automata locsoló rendszer mely nagy mértékben megnöveli a sportolásra alkalmas területek méretét.Ezek az előrelépések
eredményeként az igazolt játékosok létszáma csekély mértékben növekedett.A hobbi sportolóké viszont megugrott!Reményeink szerint egyre többen
vállalják a bajnoki mérkőzések szerinti megmérettetést is. Az utánpótlásban sikerül a Bozsik korosztálynak nyári sporttábort szervezni a serdülőket pedig
nyári táborba elvinni és tornára benevezni.A korosztályos csapatainkkal megközelítettük a magasabban rangsorolt egyesületek utánpótlását.Ezekkel a
programokkal a családok nyári terheit gondjait enyhítettük vonzóvá téve a helyi labdarúgást és sportegyesületet.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Nem lesz.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az egyesület az eddig bevált utat járja tovább, hiszen mi a sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyát szeretnénk minél
sikeresebben kivitelezni. Az utánpótlás képzés és a labdarúgás népszerűsítése elsődleges célunk.A tömegesítés és a tehetséggondozás nekünk mint nevelő
egyesületnek természetes elhivatottság.A pozitív életszemléletet és a fair play-t a kölcsönös tiszteletet alapkövetelményként alkalmazzuk a sportolóink
körében.A saját sportfejlesztési programunk az óvodás kórtól a gyermekek élettani sajátosságuknak megfelelően képez, oktat, nevel szemlélettel történik
,szoros összefogásban az óvodákkal és iskolákkal .Az egyesület jövőre nem csak iskolát segíti szakemberrel , hanem az intézményi program keretén belül a
helyi óvodát is szeretné benevezni a Bozsik programba.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportegyesület nagy hangsúlyt fordított eddig is a sportolóink pozitív életszemléletére és ez már a kamasz korú sportolóinknál észrevehető eredmény is
mutat .A szorgalom és kitartás mellett a kölcsönös tisztelet is kialakult.A sportolók a labdarúgás mellet az életben is jól alkalmazzák az elmúlt évek
tapasztalatait.Iskolaváltáskor már tudatosan, célok kitűzésével döntenek választanak továbblépési lehetőséget. Több sportolónk elképzelései között
szerepel,hogy a sportkarrier mellett az edzői oktatói szakmát is elsajátítsa. A szemléletváltás kezd jól kialakulni, ezzel a rövidtávú elképzelések után már
hosszabb távú tervekben szerepelhet a helyi kamaszokkal megismertetni sportszakemberi karrier vonzerejét. Ők rendszeresen háttér segítséget nyújtanak
az egyesület tornáin,versenyein és bajnoki mérkőzésein. Jól halad az a szemlélet,hogy sikerorientált pozitív gondolkodású ,kétes helyzetekben logikusan
hamar döntést hozó, korrekt felnőtteké váljanak a sportolóink.Az életben is a csapat .Nehézséget az elektronikai világ vívmányai mellett még az alázat
hiánya okoz némi gondot, ami később a túlzott egyénieskedéshez vezethet. Hibának tartjuk a túl könnyű siker aránytalan nagy díjazását, ha egy sportoló
megtanul lemondani kedvezményekről kényelmi funkciókról akkor kisebb lehet a lemorzsolódás a felnőtté válás utolsó lépcsőfokainál. Még mindig nagy a
szülői befolyásoltság szakmai téren,hiszen mindenki úgy érzi tökéletesen ért a labdarúgáshoz és az ő kis csiszolatlan gyémántját majd megmondja miként
kell oktatni. Ez ellen diplomatikus úton próbálunk jó példát mutatni és törzs szurkolót csinálni a szülőkből.Fontossá vált a családi programok részbeni
irányítása és a szülők ,pártolók aktív háttérmunkával való megbízása.Ezek a folyamatok által mindenki egy kicsit sajátjának és fontosabbnak tekinti
korosztályos csapataink mérkőzéseit ,tornáit.Ezeken a rendezvényeken kialakítjuk a pozitív szurkolói magatartást. Úgy értékeljük, hogy a fejekben
megtörtént pozitív változások pozitív gazdasági támogatást generálnak.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Irodavezető

Kategória

Képesíté
s

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

EKHO

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

40

10

30 000 Ft

6 000 Ft

360 000 Ft

40

10

30 000 Ft

6 000 Ft

360 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése
Irodavezető

Indoklás

Az egyesület adminisztratív ügyintézésének a segítése.Szükség esetén kapcsolattartás szakszövetségekkel intézményekkel
,támogatókkal.Szerződések ,beszámolók elszámolások előkészítése.Az egyesület adatállományának a kezelése.Hátteret biztosítani az
edzőknek és az elnöknek.

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)

179 095 Ft

1 809 Ft

0 Ft

180 905 Ft

180 905 Ft

360 000 Ft

361 809 Ft

2015-04-22 10:14
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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

Pályatartozék

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése
Vonalazó gép

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

db

1

132 600
Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
132 600 Ft

132 600 Ft

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

Indoklás
Az idő múlásával a folyamatos használat miatt elhasználódott az egyesület pálya vonalazására használt szerkezet . A
pályák amiket az egyesület használ nagy mértékben megnőttek .Ezek által szükségszerű lett egy vonalazó gép
beszerzése.Mivel az egyesület három pályán játszik mérkőzéseket így a vonalazó-jelölő gép sűrűn van használatban.

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)

92 540 Ft

935 Ft

0 Ft

93 474 Ft

40 060 Ft

132 600 Ft

133 535 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

Visegrád sportcentrum

Nagy f.p.

2025
Visegrád
hrsz
166

166

118x65

Egyéb

60

0 Ft

9

Visegrádi Sportcentrum

Kicsi f.p

2025
visegrád
hrsz
166

166

44x22

Egyéb

48

0 Ft

8

Visegrádi Sportcentrum

Kicsi mf.p.

2025
Visegrád
hrsz
166

166

20x15

Egyéb

16

0 Ft

10

Visegrádi Sportcentrum

Edzőterület

2025
Visegrád
hrsz
166

166

70x50

Egyéb

48

0 Ft

9

Visegrádi Sportcentrum

Öltöző

2025
Visegrád
hrsz
166

166

80m2

Egyéb

172

0 Ft

10

Áprily Liskola
Tornaterem

Edzőcs.

2025
Visegrád
Rév u
8

0

30x18

Bérelt

48

3 000
Ft

4

Dunabogdányi Ált. Isk.
tornacsarnok

Edzőcs.

2023
Dunabogdány
Iskola u
1

0

40x22

Bérelt

10

3 600
Ft

4

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

U13

Bozsik egyesületi U13

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

17

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

7

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U21

Visegrád SE U21

9

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U21

Visegrád SE U21

9

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U18

Visegrád SE U18

17

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U14

Visegrád SE U14

10

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-22 10:14

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

2015-04-22 10:14

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Visegrád SE U15

18

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

egyéb futsal UP

Megjegyzés

egyéb futsal UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

U11

Visegrád SE

10

egyéb futsal UP

U13

Visegrád SE

10

egyéb futsal UP

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-22 10:14

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

2015-04-22 10:14

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

2015-04-22 10:14

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)

Sporteszköz

Kapuháló 7,32x2,44

pár

1

48 000 Ft

48 000 Ft

Sporteszköz

focikapu alu 3x2

db

2

99 000 Ft

198 000 Ft

Sporteszköz

focikapu fém 2x1

db

2

27 000 Ft

54 000 Ft

Sportfelszerelés

ruhaszett pakk

szett

20

19 000 Ft

380 000 Ft

Sporteszköz

Mérkőzés labda

db

15

8 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

30

1 800 Ft

54 000 Ft

Sporteszköz

fix fém gát

csom

1

3 600 Ft

3 600 Ft

Sportfelszerelés

jelző trikó

db

20

1 200 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs szett rúd+bója

szett

1

8 000 Ft

8 000 Ft

Sporteszköz

sorfalbábú leszur.

db

2

17 000 Ft

34 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

20

4 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

3

4 000 Ft

12 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

fagyasztó sprai

db

2

3 000 Ft

6 000 Ft

Gyógyszer

jégzselé

doboz

3

1 800 Ft

5 400 Ft

Gyógyszer

kinezologiai tape 5x5

csom

1

3 000 Ft

3 000 Ft

Gyógyszer

sportkrém

db

3

1 800 Ft

5 400 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)

Áprily L ált Isk. Tornaterem

Sportcsarnok

3 000 Ft

40

4

480 000 Ft

Dunabogdányi Ált isk Tornacsarnok

Sportcsarnok

3 600 Ft

10

4

144 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Áprily L ált Isk.
Tornaterem

A késő őszi és téli edzések alkalmával használt tornaterem az utánpótlás részére. U11-ig a hazai rendezésű terem
tornáknak használt létesítmény.

Dunabogdányi Ált isk
Tornacsarnok

Az őszi és téli edzések kiegészítésére használt csarnok , itt rendezzük az U13; U15-ös terem tornákat. A futsal gyakorlására
és mérkőzésekre alkalmas csarnok.

2015-04-22 10:14
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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

2555

EKHO

70

11

40 000 Ft

8 000 Ft

528 000 Ft

Edző

2558

EKHO

70

11

40 000 Ft

8 000 Ft

528 000 Ft

Edző

képzés alatt

EKHO

60

11

35 000 Ft

7 000 Ft

462 000 Ft

Edző

ny.sz.11-0019-04

EKHO

20

11

20 000 Ft

4 000 Ft

264 000 Ft

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

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2555

UEFA B

U18

6

18

2555

UEFA B

U21

6

10

2555

UEFA B

U15

4

10

2558

UEFA B

U15

2

10

2558

UEFA B

U14

4

10

2558

UEFA B

U13

6

18

2558

UEFA B

U11

4

17

2558

UEFA B

U7

3

10

2555

UEFA B

U9

3

15

képzés alatt

Egyéb

U9

4

15

képzés alatt

Egyéb

U11

4

17

képzés alatt

Egyéb

U13

4

18

ny.sz.11-0019-04

Egyéb

U13

2

18

ny.sz.11-0019-04

Egyéb

U18

2

16

ny.sz.11-0019-04

Egyéb

U15

2

10

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 015 600 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

19 800 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

624 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 782 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

4 841 400 Ft

2015-04-22 10:14
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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)

4 344 791 Ft

44 695 Ft

80 000 Ft

4 469 485 Ft

496 609 Ft

4 921 400 Ft

4 966 095 Ft

2015-04-22 10:14
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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

2015-04-22 10:14
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése
Válasszon

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

3

30 000 Ft
30 000 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)

7 444 Ft

75 Ft

0 Ft

7 519 Ft

22 556 Ft

30 000 Ft

30 075 Ft

2015-04-22 10:14
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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
Utánpótlás-nevelés

Közreműködő díjazása (Ft)
80 000 Ft

Maximum közrem. díj
89 563 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
44 695 Ft

Összesen

Összesen
124 695 Ft
124 695 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím
Utánpótlás-nevelés

2015-04-22 10:14

Feladat leírása
Kapcsolattartás intézményekkel ,szakszövetségekkel.Programok előkészítése, rendezvények alatti közreműködés.
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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: Visegrád, 2015. 04. 22.

2015-04-22 10:14
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Nyilatkozat 2
Alulírott Zeller Márton (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: Visegrád, 2015. 04. 22.
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be/SFP-9186/2015/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-9186/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-21 13:56:53

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:
2015-04-21 13:57:51

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:
2015-04-21 14:18:56

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:
2015-04-22 09:13:07

(42 000 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:
2015-04-21 14:15:07

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:
2015-04-21 14:13:54

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Visegrád, 2015. 04. 22.
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be/SFP-9186/2015/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

3

4

33%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

2

3

50%

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

8

11

38%

U18

fő

9

7

-22%

U17

fő

5

7

40%

U16

fő

4

6

50%

U15

fő

10

13

30%

U14

fő

10

12

20%

U13

fő

18

20

11%

Bozsik U7;U9;U11

fő

42

48

14%

Egyéb indikátorok
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be/SFP-9186/2015/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

179 095 Ft

1 809 Ft

0 Ft

180 905 Ft

180 905 Ft

360 000 Ft

361 809 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

92 540 Ft

935 Ft

0 Ft

93 474 Ft

40 060 Ft

132 600 Ft

133 535 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

92 540 Ft

935 Ft

0 Ft

93 474 Ft

40 060 Ft

132 600 Ft

133 535 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

4 344 791 Ft

44 695 Ft

80 000 Ft

4 469 485 Ft

496 609 Ft

4 921 400 Ft

4 966 095 Ft

Képzés

7 444 Ft

75 Ft

0 Ft

7 519 Ft

22 556 Ft

30 000 Ft

30 075 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

7 444 Ft

75 Ft

0 Ft

7 519 Ft

22 556 Ft

30 000 Ft

30 075 Ft

Összesen

4 623 870 Ft

47 514 Ft

80 000 Ft

4 751 383 Ft

740 130 Ft

5 444 000 Ft

5 491 514 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-04-22 10:14

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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be/SFP-9186/2015/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_1429617471.pdf Szerkesztés alatt, 429 Kb, 2015-04-21 13:57:51)
f6e3948581e10408a2d5f3b039f95076a5a7c6cd350e162fe7c191f6ed635cdc
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat201503.25_1429617413.pdf Szerkesztés alatt, 931 Kb, 2015-04-21 13:56:53)
14f0bdb62c4351c554f0640d388f5217e3b5e49a424db73025d2045fcd7edcd4
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolg.dij2015-16tao_1429686787.pdf Szerkesztés alatt, 365 Kb, 2015-04-22 09:13:07)
948c081fb07b039e8eb5d50995fbb7b54fa26e4a08ff5b79a76e0dae2650136f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasment.2015.04_1429618558_1429618736.pdf Szerkesztés alatt, 754 Kb, 2015-04-21 14:18:56)
a5cc74b715482b591f3ad6532862b26e5341b6b8fc76ad08f59830c98c2e9279
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
jelolokocsi500-as_1429618507.pdf Szerkesztés alatt, 875 Kb, 2015-04-21 14:15:07)
375434162551d8453ba9ed6e9094b66ccbf4333d57fae888f20bdafe29af71d3
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
jelolokocsi500-as_1429618434.pdf Szerkesztés alatt, 875 Kb, 2015-04-21 14:13:54)
375434162551d8453ba9ed6e9094b66ccbf4333d57fae888f20bdafe29af71d3
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