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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

VÁSÁROSNAMÉNY DIÁK SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

Vásárosnamény DSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

3086

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Nincs

Adószám

18813395-1-15

Bankszámlaszám

11744065-20105059-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4900

Helység

Vásárosnamény

Út / utca

Rákóczi út

Házszám

21

Irányítószám

4900

Helység

Vásárosnamény

Út / utca

Rákóczi út

Házszám

21

Telefon

+36 30 239 46 15

Fax

+36 45 470 164

Honlap

www.vasarosnameny.hu

E-mail cím

megapankes@gmail.com

E-mail cím

megapankes@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kokas Bálint

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 239 46 15

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Szilágyi Sándor

Mobiltelefonszám
+36 30 505 11 16

E-mail cím
csengercsarnok@gmail.com

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

2,37 MFt

2,8 MFt

4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

4,28 MFt

10 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

1 MFt

Összesen

2,37 MFt

7,08 MFt

15 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,78 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,7 MFt

2,5 MFt

1,5 MFt

Anyagköltség

0,5 MFt

1,1 MFt

4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,3 MFt

1 MFt

2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,09 MFt

0,98 MFt

0,5 MFt

Összesen

2,37 MFt

7,08 MFt

9,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

2,37 MFt

4,58 MFt

8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,7 MFt

2,5 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

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 970 378 Ft

119 408 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 316 051 Ft

126 320 Ft

Általános képzés

456 853 Ft

9 137 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-10-28 18:40
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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
Vásárosnamény a "Bereg fővárosa" egykor szebb napokat látott labdarúgócsapata jelenleg is a megyei II. osztályban szerepel. Mivel az utánpótlás évekig
mostohagyerek volt a helyi futballban, a fiatalokért tenni akaró szülők és edzők 2005-ben önálló egyesületet hoztak létre és elindították a Vásárosnaményi Diák
Sportegyesületet, amelynek célja a fiatalok számára a sportolás és testedzés lehetőségének biztosítása, utánpótlás nevelése a futball sportágban, versenyek
szervezése, és a sport hagyományainak ápolása. Először csak két korosztállyal majd az évek folyamán növelve a csapatok számát és a gyereklétszámot 2013-ra
eljutott oda az Egyesület, hogy elindította csapatait a Bozsik Programban. Ettől a szezontól kezdve az Egyesületi Programban körzet központtá is vált
Vásárosnamény. Jelenleg U13-es korosztályig évfolyamonként versenyeztetünk csapatokat a bozsik egyesületi programban és U16-os korosztályú csapatunk a
megyei bajnokságban szerepel.. Jelenleg 5 edző foglalkozik rendszeresen a gyerekekkel az életkori sajátosságoknak megfelelő edzésszámmal. 2015-től elindítottuk
futsal szakosztályunkat, ahol csapataink a megyei bajnokságban lépnek pályára a téli időszakban a gyerekek nagy-nagy örömére. Edzéseink megtartásához a város
Önkormányzata ingyenesen biztosítja a Városi Sportpályát, valamint a téli időszakban kedvezményesen használhatjuk a település Sportcsarnokát.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem tervezünk ingatlan beruházást!

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2015. július 1 és 2016. június 30 közötti tervek. 2014. július:Korosztályos csapatok nyári foglalkozások megtartása, bajnoki nevezések leadása, eszközbeszerzések.
2015. augusztus-korosztályos csapatok nyári felkészülése, bajnoki mérkőzősek. 2015. augusztus-október: szabadtéri foglalkozások, őszi bajnoki mérkőzések,
korosztályos tornákon, a Bozsik Program őszi rendezvényein való részvétel. 2015. november- 2016. március téli teremfoglalkozások, részvétel mások által rendezett
tornákon. Futsal bajnokságok. 2016. március-június szabadtéri foglalkozások, tavaszi bajnoki mérkőzések, Bozsik Program tavaszi rendezvényei, korosztályos tornák,
sportszer, sporteszköz leltár, pályázat értékelése elszámolása. Folyamatos feladat: támogatók felkeresése, támogatások realizálása.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Vásárosnaményi Diák Sportegyesület a 2013-14 évi szezonban tervezi a tömegbázis növelését és új korosztályos csapatok beindítását labdarúgásban. Szeretnénk
ha a vásárosnaményi járás településeiről is hozzánk igazolnának a tehetséges fiatalok és a város rangjához méltóan szerepelnének a beregi fiatalok. Célunk a Bozsik
Programból "kiöregedett gyerekekkel elindulni a megyei U14-es bajnokságban a tavalyi U16-os korosztállyal az U17-es megyei kiemelt bajnokságban, és szeretnénk
a futsal szakágat is fejleszteni, téli időszakban a DSE színeiben a megyei bajnokságban szerepelhetnének 3 korosztályban. Kiemelt feladatnak tekintjük a tehetség
gondozást ezért szeretnénk a térség(Kelet-Magyarország) valamelyik vezető Clubjával esetleg valamelyik Akadémiával felvenni a kapcsolatot, hogy tehetséges
fiataljaink biztosíthassuk a fejlődés lehetőségét. Céljaink között szerepel, hogy a város és a környező település labdarúgást szerető gyerekei számára
megteremthessük a feltételét annak, hogy labdarúgóvá váljanak.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Programunknak társadalmi szempontból is kiemelkedő feladata van. Az ország egyik legszegényebb térségében a hátrányos helyzetű fiatalok számára az egyik
(hanem az egyetlen) kitörési lehetőség a labdarúgás. Minden kisgyerek ismert focista akar lenni! A fiúk nagy része a labdarúgók közül választ magának példaképet,
számukra szeretnénk megadni a lehetőséget álmaik megvalósításához! Társadalmi szempontból is fontos egy sikeres utánpótlás nevelő labdarúgó egyesület hiszen
rengeteg tehetség van a Beregben akinek nincs lehetősége a rendszeres edzésmunkára és a fejlődésre. Ezt az űrt szeretnénk betölteni és minden gyerek számára
bármilyen társadalmi rétegből is érkezett biztosítani a lehetőséget a focistává váláshoz!
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Informatikai eszközök

laptop, nyomtató beszerzése

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Honlap

egyesület honlapjának elkészítése

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

8 személyes kisbusz beszerzése

db

1

8 000 000
Ft

8 000 000 Ft

8 350 000 Ft

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

Indoklás

laptop, nyomtató beszerzése

A megnövekedett adminisztratív feladatok ellátásához szeretnénk egy laptopot és egy nyomtatót vásárolni.

egyesület honlapjának
elkészítése

A mai modern világ elengedhetetlen eszköze az információk közlésének egy honlap elkészítése. Szeretnénk egy a kor igényeit
kielégítő honlapot készíttetni és folyamatosan frissíteni.

8 személyes kisbusz
beszerzése

Csapataink utaztatását nagy mértékben megkönnyíteni egy saját kisbusz, amivel a gyerekeket mérkőzésekre tudnánk szállítani,
valamint a vidéki gyerekek edzésre utazásának megkönnyítéséhez is hozzájárulna a jármű.

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)

5 791 266 Ft

59 704 Ft

119 408 Ft

5 970 378 Ft

2 558 734 Ft

8 469 408 Ft

8 529 112 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?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
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
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U11

Bozsik egyesületi U11

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

14

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U16

VÁSÁROSNAMÉNY DSE U16

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015-16-ban U17

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
U14

Csapat neve
Vásárosnamény DSE U14

14

Megjegyzés

egyéb ffi UP

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-28 18:40

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

2015-10-28 18:40

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

U11

Vásárosnamény DSE U11

12

egyéb futsal UP

U13

Vásárosnamény DSE U13

12

egyéb futsal UP

U15

Vásárosnamény DSE U15

12

egyéb futsal UP

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

2015-10-28 18:40

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

labda 5-ös

db

32

7 601 Ft

243 232 Ft

Sportfelszerelés

labda 4-es

db

35

9 121 Ft

319 235 Ft

Sporteszköz

futsal labda

db

30

11 401 Ft

342 030 Ft

Sportfelszerelés

mez garnitúra

szett

77

11 401 Ft

877 877 Ft

Sportfelszerelés

melegítő

db

77

11 401 Ft

877 877 Ft

Sporteszköz

táska

db

77

4 560 Ft

351 120 Ft

Sporteszköz

kiegészítő sporteszközök

szett

5

76 005 Ft

380 025 Ft

Sporteszköz

háló 5x2 méteres kapura

pár

1

45 603 Ft

45 603 Ft

Sporteszköz

háló 3x2 méteres kapura

pár

1

38 003 Ft

38 003 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

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

folyamatban

EKHO

32

12

22 802 Ft

4 560 Ft

328 349 Ft

Edző

folyamatban

EKHO

32

12

26 602 Ft

5 320 Ft

383 069 Ft

Edző

0907

EKHO

40

12

57 004 Ft

11 401 Ft

820 858 Ft

Edző

folyamatban

EKHO

40

12

34 202 Ft

6 840 Ft

492 509 Ft

Edző

72/162/77 FA

EKHO

40

12

34 202 Ft

6 840 Ft

492 509 Ft

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

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

folyamatban

Egyéb

U9

6

12

folyamatban

Egyéb

U11

6

14

0907

UEFA A

U13

8

16

folyamatban

Egyéb

U14

8

16

72/162/77 FA

Egyéb

U17

8

18
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 475 002 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

380 027 Ft

Nevezési költségek

76 005 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

152 011 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

228 016 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 517 293 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

6 828 354 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)

6 126 570 Ft

63 161 Ft

126 320 Ft

6 316 051 Ft

701 783 Ft

6 954 674 Ft

7 017 834 Ft

2015-10-28 18:40
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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)

Sportmenedzser alap

1

500 000 Ft

MLSZ Grassroots "C"

2

400 000 Ft
900 000 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)

443 147 Ft

4 569 Ft

9 137 Ft

456 853 Ft

456 853 Ft

909 137 Ft

913 706 Ft

2015-10-28 18:40
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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

2015-10-28 18:40
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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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

119 408 Ft

119 408 Ft

59 704 Ft

179 112 Ft

Utánpótlás-nevelés

126 320 Ft

126 321 Ft

63 161 Ft

189 481 Ft

Általános képzés

9 137 Ft

9 137 Ft

4 569 Ft

13 706 Ft

Összesen

254 865 Ft

382 298 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program elkészítése, támogatás igazolások adminisztratív feladatainak ellátása, kapcsolattartás a támogatókkal és a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel.

Utánpótlás-nevelé
s

Sportfejlesztési program elkészítése, támogatás igazolások adminisztratív feladatainak ellátása, kapcsolattartás a támogatókkal és a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel.

Általános képzés

Sportfejlesztési program elkészítése, támogatás igazolások adminisztratív feladatainak ellátása, kapcsolattartás a támogatókkal és a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel.
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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: Vásárosnamény, 2015. 10. 28.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kokas Bálint (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: Vásárosnamény, 2015. 10. 28.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-09-29 10:54:13

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:
2015-04-26 17:08:25

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:
2015-04-26 16:58:34

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:
2015-04-28 12:15:34

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 22:55:25

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: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 22:55:43

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Vásárosnamény, 2015. 10. 28.
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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

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

5 791 266 Ft

59 704 Ft

119 408 Ft

5 970 378 Ft

2 558 734 Ft

8 469 408 Ft

8 529 112 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 791 266 Ft

59 704 Ft

119 408 Ft

5 970 378 Ft

2 558 734 Ft

8 469 408 Ft

8 529 112 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

6 126 570 Ft

63 161 Ft

126 320 Ft

6 316 051 Ft

701 783 Ft

6 954 674 Ft

7 017 834 Ft

Képzés

443 147 Ft

4 569 Ft

9 137 Ft

456 853 Ft

456 853 Ft

909 137 Ft

913 706 Ft

- ebből általános képzés

443 147 Ft

4 569 Ft

9 137 Ft

456 853 Ft

456 853 Ft

909 137 Ft

913 706 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

12 360 983 Ft

127 434 Ft

254 865 Ft

12 743 282 Ft

3 717 370 Ft

16 333 219 Ft

16 460 652 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (10 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)
kokasbalintalairasicimpeldany_va_1430060905.pdf Szerkesztés alatt, 580 Kb, 2015-04-26 17:08:25)
78df93358780cdf41b834b09632b5162fb8193b64f59cf5e44f28aa337eed0f3
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
vasarosnamenydse2015.09.29birosa_1443516853.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-09-29 10:54:13)
4f71c5f43ad4e16d2ea03755c832a897e21e7da60af0ff38500f02881bcdfc23
vasarosnamenydsebirosagivegzes_1430405608.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-30 16:53:28)
c26728227102815b71ec2302ee2487f14ee3d83e41f587e9b4784a0393e320e9
vasarosnamenydsekivonat_1443170284.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-09-25 10:38:04)
d9e975bebe0cf6216fe5260e95e9b9a5d57324244ee155a8b1cc47c39f491dda
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
szolgaltatasidijbesfp-10429-2015-_1430216134.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 12:15:34)
a3c497649dd6218a4dbc1316d11859eb060aac88f29d25c8048c8329735aead4
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
navkoztartozasmentesigazolasvasa_1430060314.pdf Szerkesztés alatt, 660 Kb, 2015-04-26 16:58:34)
a50539d6d056ec7916959f558bf0abf9dab6eff9876e79a7f0dc40b2a76a0371
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlatesmuszakileirasinforma_1430254525.pdf Szerkesztés alatt, 471 Kb, 2015-04-28 22:55:25)
5fa499bcf408869fb6d1fb47f2c41173a399abd93dd5ec63408b655ee6c2d866
arajanlatvasarosnamenydsebuszbe_1430216156.pdf Szerkesztés alatt, 643 Kb, 2015-04-28 12:15:56)
43dce9a105ec147a8936a2eab14756a63a2bfebeafb16796b705e13b8ebf0857
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
arajanlatesmuszakileirasinforma_1430254543.pdf Szerkesztés alatt, 471 Kb, 2015-04-28 22:55:43)
5fa499bcf408869fb6d1fb47f2c41173a399abd93dd5ec63408b655ee6c2d866
arajanlatesmuszakileirasvasaros_1430216199.pdf Szerkesztés alatt, 643 Kb, 2015-04-28 12:16:39)
43dce9a105ec147a8936a2eab14756a63a2bfebeafb16796b705e13b8ebf0857
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