
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Felföldi István Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  FISE

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  19052634-1-04

Bankszámlaszám  11733199-20010245-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5661  Város  Újkígyós

Közterület neve  Petőfi  Közterület jellege  utca

Házszám  45  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5661  Város  Újkígyós

Közterület neve  Petőfi  Közterület jellege  utca

Házszám  45  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 719 60 90  Fax  -

Honlap  http://felfoldiistvansportegyesulet.hu/ E-mail cím  fise13@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Katona Norbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 524 26 86  E-mail cím  katonanorbert10.12@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Balogh László +36 30 719 60 90 fise13@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Felföldi István Tornaterem Újkígyós Város Önkormányzata Újkígyós Város Önkormányzata 20 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1997-03-17

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1997-03-17

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 2,4 MFt 1,7 MFt 1,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,38 MFt 0,42 MFt 0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 11,32 MFt 5,14 MFt 13,63 MFt

Egyéb támogatás 0,55 MFt 1,14 MFt 1 MFt

Összesen 14,65 MFt 8,4 MFt 16,63 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 3,18 MFt 4,69 MFt 7,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,92 MFt 1,55 MFt 1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3,55 MFt 3,13 MFt 3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,3 MFt 0,53 MFt 0,5 MFt

Összesen 7,95 MFt 9,9 MFt 12,8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 5,19 MFt 12,8 MFt 11,82 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 920 041 Ft 18 401 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

708 294 Ft 14 166 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 10 937 121 Ft 218 742 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Az egyesület 17 éve működik ebben a formában, de az eltelt idő alatt nagyon sok változás történt az életében. Az eredeti célkitűzések is kiszélesedett. Kezdetben
csak az általános iskola tanulóit vontuk be a sportolás élményébe, ma már felnőtt női és férfi sportolóknak is szervezünk edzéseket, biztosítjuk a versenyzés és a
mozgás feltételeit. A célközönség kiszélesedésével a város legnagyobb sport egyesületévé váltunk, ahol több korosztály is ki tudja elégíteni mozgás igényét. Az
egyesület 2016-ban is három szakosztállyal működik. • a Diák szakosztályban 85 gyermek, • a Női Szakosztályban 17 felnőtt sportoló, • a Férfi szakosztályban pedig
18 felnőtt sportolhat. Mérkőzéseinket a Felföldi István Tornateremben (5661 Újkígyós, Petőfi Sándor utca 45., hrsz.: 1319.) rendezzük meg. Újkígyósi Város
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan a település belterületén helyezkedik el. A Tornateremben az iskolai testnevelés funkción túl az alábbi labdajátékok
nemzetközi méretű versenyeinek lebonyolítására alkalmas: kézilabda, kosárlabda, röplabda, tenisz, tollaslabda. Az egyesület csapatai folyamatosan jó szereplést
produkálnak, több esetben bajnoki és dobogós eredménnyel zárták a bajnoki idényeket. Az egyesületnek jelenleg több mint 100 sportolója van, akik közül 35 fő felnőtt
korú, 85 fő pedig utánpótlás korú játékos. Jelen adatok alapján elmondhatjuk, hogy komoly jövő előtt áll az egyesület, hiszen megfelelő és eredményes
utánpótlásbázissal rendelkezünk, akik helyi, Illetve térségi illetőségűek, kötődésűek. A kitűzött szakmai szempontjainknak és az MKSZ stratégiai iránymutatásainak
megfelelő utánpótlás nevelés biztosítja a felnőtt csapat folyamatos feltöltését és előrelépését. A szakosztálynak a konkrét szervezési feladatokon kívül az alapfeladata
továbbra is magában foglalja a sportoló gyermekek, fiatalok egészségmegőrzését, az egészséges életmódra való nevelést, nevelési –személyiség fejlesztési
feladatokat, képességfejlesztést. A határon átnyúló kapcsolatok ápolásával a magyarságtudat mélyítése, a testvérkapcsolatok építése is egyre nagyobb figyelmet kap
a munkánkban. A szakosztálynak kiemelt feladata az utánpótlás korú játékosainak a képzése. Az edzések heti 3x2 órában történnek a városi Sportcsarnokban. 

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

Egyesületünk nem tervez ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2016.07.01-2017.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó
összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Edzőtábor 2016.07.01-2016.09.01. Toborzás, igazolás,
nevezés 2016.07.01-2016.09.01. Bajnokságban való részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel
2016.09.01-2017.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések.
2016.07.01-2017.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2016.07.01-2017.06.30. 

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

Felföldi István Sport Egyesület sportfejlesztési programját az MKSZ stratégiai programját és célkitűzéseit figyelembe véve alkotta meg. A Magyar Kézilabda Szövetség
célkitűzéseinek eléréséhez mi elsősorban az utánpótlás nevelés területén kívánunk hozzájárulni. Egyesületünk igen fontos szerepet tölthet be a kistérségben élő
gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosításában, a sport és ezen belül a kézilabdázás, mint kohéziós erő segítségével. Célkitűzésünk az edzőkkel
és a testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyermeket tudjunk integrálni az egyesületbe. E cél érdekében fontosnak tartjuk az edzői csapat kielégítő anyagi
elismerésben történő részesítését. Az egyesület tervei között szerepel az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése,
ezen belül a sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára, az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan
lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása. A kézilabdázás minél szélesebb körű elterjesztése és nem utolsó sorban a minél több
játéklehetőség biztosítása érdekében célul tűztük ki minél több tornán, kupán való részvételt. Ehhez a csoportos utazás feltételeinek megteremtése, segítése szerepel
fejlesztési programunkban. A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat összetartást, mind pedig az edzést és a
felkészülést támogató alapvető erőforrások rendelkezésre állását célozzák. A korszerű felszerelések egyben erősítik a kézilabdázás élményszerűvé válását, ami az
MKSZ egyik célkitűzése egyben.A projekt megvalósítása során vonzóbb edzési feltételek és körülmények motiválhatják tovább a gyermekek, fiatalok edzését. Fontos,
hogy a fiatal korosztály számára a csapatunkhoz való tartozást látványosan is a tudomásukra adjuk ezt a sportrendezvényeken, sporteseményeken esztétikus
egységes öltözetben való megjelenés illetve, megfelelő edzés és versenyeztetési körülmények biztosításával tudjuk elérni. A sportban végzett munkánkkal elősegítjük
az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a helyi lakosság széles rétegeinek testnevelési és sporttevékenységét a kézilabda sportágán belül. A tehetséges fiatalok
bevonása érdekében nem csak az egyesület székhelytelepülésén (Újkígyóson), hanem a környező településeken is toborzást folytattunk. A toborzás keretében
megkerestük a helyi önkormányzatok képviselőit, az általános iskolák igazgatóit/tagintézmény-vezetőit. 

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

Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben élő fiatalok egészségesebb életvitele megvalósul. A felnőtt csapatok
helyi játékosokból állnak ki, és a megvalósuló körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javul. Mindez maga után vonja a
mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. (2.2.2.) A program által
megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület
előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között, valamint egy megújult több funkciós sportcsarnok várja a sportolni vágyó fiatalokat.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Balogh László 1983-08-19 Tech. Vezető N.r. Normál 2 12 70 000 Ft 19 600 Ft 1 075 200 Ft

Endreiné Bodor Mariann 1983-09-22 Sportm.társ N.r. Normál 2 12 48 000 Ft 13 440 Ft 737 280 Ft

4 24 118 000 Ft 33 040 Ft 1 812 480 Ft

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

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

892 439 Ft 9 200 Ft 18 401 Ft 920 041 Ft 920 041 Ft 1 830 881 Ft 1 840 081 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Egyéb Eredményjelző db 1 990 600 Ft 990 600 Ft

990 600 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Eredményjelző Eredményjelzőt szeretnénk beszerezni, mely elősegíti a szurkolók és a csapatok, játékosok, edzők tájékozódását a mérkőzések
alkalmával.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

687 045 Ft 7 083 Ft 14 166 Ft 708 294 Ft 303 555 Ft 1 004 766 Ft 1 011 849 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

Igen

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 15 1 Nincs

U8 0 14 1 Nincs

U9 14 14 1 Országos

U10 0 0 0 Nincs

U11 14 14 1 Országos

U12 16 16 1 Országos

U13 0 0 0 Nincs

U14 18 18 1 Országos

Serdülő/ifjúsági 17 17 1 Megyei

Junior 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

Összesen 79 108 7
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 130 1 500 Ft 195 000 Ft

Sporteszköz labda db 86 6 000 Ft 516 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 12 5 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 12 5 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 140 5 000 Ft 700 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 2 8 000 Ft 16 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 2 8 000 Ft 16 000 Ft

Sporteszköz labdazsák db 6 7 000 Ft 42 000 Ft

Sporteszköz wax doboz 8 6 000 Ft 48 000 Ft

Sporteszköz wax lemosó liter 2 4 000 Ft 8 000 Ft

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

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

Gyógyszer Fagyasztó spray db 6 2 500 Ft 15 000 Ft

Gyógyszer ragtapasz doboz 40 1 500 Ft 60 000 Ft

Gyógyszer poly univerzális tartókötés csom 6 1 100 Ft 6 600 Ft

Gyógyszer bemelegítő krém doboz 10 4 500 Ft 45 000 Ft

Gyógyszer orvosi táska felszerelve db 1 20 000 Ft 20 000 Ft

Gyógyszer mentőláda db 1 15 000 Ft 15 000 Ft

Gyógyszer sebösszehúzó tapasz csom 3 480 Ft 1 440 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Felföldi István
Sportcsarnok

Serdülő/ifjúsági, U11,
U12, U14, U9

220 Ft 168 12 2016 443 520 Ft

Medgyesegyházi
Városi Uszoda

U14 12 000 Ft 10 1 10 120 000 Ft

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

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Laurinyeczné Budai Veronika Edző Normál 6 12 93 750 Ft 26 250 Ft 1 440 000 Ft

Biriné Csiernik Éva Edző EKHO 6 12 93 750 Ft 18 750 Ft 1 350 000 Ft

Bánfi Edina Edző EKHO 6 12 93 750 Ft 18 750 Ft 1 350 000 Ft

Katona Norbert Technikai vezető Normál 4 12 85 357 Ft 23 900 Ft 1 311 084 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Stuber Ildikó Technikai vezető Normál 2 12 41 375 Ft 11 585 Ft 635 520 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Laurinyeczné Budai Veronika 1972-05-08 C Serdülő/ifjúsági, U11

Biriné Csiernik Éva 1975-08-27 C U14

Bánfi Edina 1982-09-20 C U12, U9

Katona Norbert 1982-10-12 Nem rel. Serdülő/ifjúsági, U11, U12, U14, U9

Stuber Ildikó 1961-03-23 Nem rel. Serdülő/ifjúsági, U11, U12, U14, U9

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 061 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 163 040 Ft

Személyszállítási költségek 2 200 080 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 750 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 563 520 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 086 604 Ft

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

Összesen 11 824 244 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

10 609 008 Ft 109 371 Ft 218 742 Ft 10 937 121 Ft 1 215 236 Ft 12 042 986 Ft 12 152 357 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés 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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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 18 401 Ft 18 401 Ft 9 200 Ft 27 601 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

14 166 Ft 14 166 Ft 7 083 Ft 21 249 Ft

Utánpótlás-nevelés 218 742 Ft 218 742 Ft 109 371 Ft 328 113 Ft

Összesen 251 309 Ft  376 964 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Újkígyós, 2016. 10. 25.

be/SFPHPM01-04145/2016/MKSZ

2016-10-25 13:57 14 / 20



Nyilatkozat 2

Alulírott Katona Norbert (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Újkígyós, 2016. 10. 25.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-22 14:34:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-20 15:57:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-20 15:57:42

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 08:52:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-22 14:33:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-08-16 17:51:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-08-17 12:56:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-08-16 17:51:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-08-16 17:51:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 13:29:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 13:30:03

Mellékletek

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

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

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

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

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Kelt: Újkígyós, 2016. 10. 25.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 7 8 14%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 4 4 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő U13 14 17 21%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő U14-U15 10 13 30%

Egyéb indikátorok

Serdülő 7 9 29%

Felnőtt 40 43 8%

U10-U11-U12 44 50 14%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 892 439 Ft 9 200 Ft 18 401 Ft 920 041 Ft 920 041 Ft 1 830 881 Ft 1 840 081 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 687 045 Ft 7 083 Ft 14 166 Ft 708 294 Ft 303 555 Ft 1 004 766 Ft 1 011 849 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

687 045 Ft 7 083 Ft 14 166 Ft 708 294 Ft 303 555 Ft 1 004 766 Ft 1 011 849 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

10 609 008 Ft 109 371 Ft 218 742 Ft 10 937 121 Ft 1 215 236 Ft 12 042 986 Ft 12 152 357 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 12 188 492 Ft 125 655 Ft 251 309 Ft 12 565 456 Ft 2 438 831 Ft 14 878 633 Ft 15 004 287 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (17 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)

katonan_alairasi_1461160635.pdf (Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2016-04-20 15:57:15) 8c390531cfa19b74fc2061d08988e234904fde1bf490327e694e05066a4df074

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

teremberletiszerzodes_1471431405.pdf (Hiánypótlás melléklet, 747 Kb, 2016-08-17 12:56:45)
898aafb067c3c12aaecdd2443cabfa7a267394be423236adbcce11886644d85e

dok1_1461331309.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-22 15:21:49) 6c4b697bb6b5c4abb6a1f3ffa91ff7eaa07d0d7e97ec856b64b0f30615bdf91b

Egyéb dokumentumok

ajanlateredmenyjelzo_1461328439.pdf (Szerkesztés alatt, 486 Kb, 2016-04-22 14:33:59)
7eb9b81d6dc1dec80ea57d2722f09478ddd9accc75f5313d05e6cdb96f1bcb6d

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

mentolada_arajanlat_1471362695.pdf (Hiánypótlás melléklet, 108 Kb, 2016-08-16 17:51:35)
489a883b40a370cdc06442caa23ceffa11570a6aa4287680eb378aeda8ae7217

dok1_1461331289.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-22 15:21:29) 6c4b697bb6b5c4abb6a1f3ffa91ff7eaa07d0d7e97ec856b64b0f30615bdf91b

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

cegkivonat_0414_1461328485.pdf (Szerkesztés alatt, 706 Kb, 2016-04-22 14:34:45)
574e733c65024d1260721a1619e0f2ed2f077c070a10613992e6901514352aa4

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

igazgatasidij.pd_1461739935.pdf (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2016-04-27 08:52:15)
6ed1725ed962c24546677d4693a2459a0061cb9d142df072cc7c76b4d7a7dee4

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

adatbazis-lekerdezes_aprilis_1461160662.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-04-20 15:57:42)
d54d6f17fde4a3db132ea226c49287b993c2f383c08e374b6ee7618eb5bb00a1

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

rendezesfelkeszites_1461583803.pdf (Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2016-04-25 13:30:03)
6d460635b7d10b288d10bb245f061c01b32811b631a6ea3dda3a8e6968c4a1c6

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

nyilatkozat_sporteszkoz_1471362684.pdf (Hiánypótlás melléklet, 147 Kb, 2016-08-16 17:51:24)
0366bf1140b5bd620d7079049b4bce0708413954f5f343639b4055007c05812b

dok1_1461331301.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-22 15:21:41) 6c4b697bb6b5c4abb6a1f3ffa91ff7eaa07d0d7e97ec856b64b0f30615bdf91b

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

munkakori_endreine_1471362644.pdf (Hiánypótlás melléklet, 647 Kb, 2016-08-16 17:50:44)
4e3131e7d0a43a051de0145cd8c5ac63df80f78be980b952cb00f4f9a04f71ec

szerzodes_katona_1471362670.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-08-16 17:51:10)
9ac356a15ed1923f56931aab01e7900237bdb6e063d37239e9cb06d0475b0a28

birine_c_1461331266.jpg (Szerkesztés alatt, 410 Kb, 2016-04-22 15:21:06) e417b7ea06c3871a6495e761bd68b0c5228a6750efcc67a3257402c0bc3a209a

laurinyecznec_1461331271.jpg (Szerkesztés alatt, 401 Kb, 2016-04-22 15:21:11) 4c80f90994d123d9a4ec8224a4ba8f449440de3a3447ca559c73ab5c0da07992

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

szemelyszallitas_1461583791.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2016-04-25 13:29:51) 21b46ad99c5e4bb2cee81613ed43f38af1ac3e80932a4f6cd6e38c5f95b279b0
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