
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Tiszagyendai KSK

A kérelmező szervezet rövidített neve  TKSK

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  Pk.60.305/1989/26

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19866626-1-16

Bankszámlaszám  11745066-20018858-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5233  Helység  Tiszagyenda

Út / utca  Gorkij út  Házszám  20

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5233  Helység  Tiszagyenda

Út / utca  Gorkij út  Házszám  20

Telefon  +36 70 310 32 56  Fax  +36 56 439 122

Honlap  www.tiszagyenda.hu  E-mail cím  ktasi@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tasi István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 944 38 14  E-mail cím  ktasi@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tasi Krisztina +36 70 310 32 56 ktasi@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 Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0,05 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,35 MFt 0,24 MFt 0,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 1,4 MFt 5 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0,65 MFt 0 MFt

Összesen 0,35 MFt 2,34 MFt 5,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 1,7 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0,02 MFt 0,04 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,28 MFt 0,9 MFt 0,9 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,07 MFt 0,8 MFt 2,45 MFt

Összesen 0,35 MFt 1,72 MFt 5,09 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0,27 MFt 1,7 MFt 4,05 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,08 MFt 0,02 MFt 0,03 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)

876 939 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 3 458 109 Ft 69 162 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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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

Tiszagyenda Község 1000 lélekszámot számláló kis település , mégis a labdarúgás nagy szerepet játszik a mindennapokban. Nemcsak a felnőtt korosztály
az, akit megmozgat ez a sportág,hanem már az öt-hat éves gyerekek is a foci pályán rúgják a labdát. Kis településünkön sok a tehetséges gyermek, azonban
anyagi keretek hiányában magasabb szintre lépni nagyon nehéz. Amennyiben az utánpótlás nevelésre több kiadást tudna a tiszagyendai sportegyesület
fordítani, a nevelés színvonalát tudnánk emelni. Célunk, hogy a labdarúgáshoz mind a gyermekek, mind a szülők, oktatási intézmények könnyebben,
egyszerűbben, olcsóbban hozzáférjenek, biztosítva ezzel az utánpótlás nevelés hatékonyságát. Tiszagyenda Községben a gyermekek 80%-a hátrányos
helyzetű, ami tovább nehezíti az utánpótlás nevelés hosszú távú fenntartását. A 2014-es TAO pályázatnak köszönhetően mind a helyi általános iskola tanulói
és más településekre járó gyermekek hatékonyabban tudtak együttműködni. A pályázat lehetőséget adott a tehetséges játékosok megfigyelésére, helyben
tartására, további színvonalas foglalkoztatásukra nagyobb keret áll rendelkezésre. Jelen pályázati támogatásnak köszönhetően hatékonyabb szakmai
kapcsolat, partneri kapcsolatkialakítására nyílik lehetőség mind a civil szervezetekkel, iskolákkal, óvodákkal, önkormányzattal. Az egyesületünkre jellemző,
hogy hangsúlyos célunk a közösség formálása és nevelő hatása. Ez az összetartás már az egészen felcseperedő gyermekeknél is látszik és egyre
jellemzőbb fiatalokra, akik előtt felnőtt játékosaink mutatnak példát. Folyamatosan próbáljuk a szakmai munka minőségét is növelni, terveink között
szerepel fiatal, tehetséges labdarúgónk edzői képzésbe irányítása. 

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

Jelen pályázatban nem kívánunk ingatlan beruházást végrehajtani. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Személyi jellegű ráfordítások jogcímen benyújtott vezetőedzői bér a projekt időtartalma alatt folyamatos, a téli bajnoki pihenő időszak kivételével. A Tárgyi
eszköz beruházások, felújítások (nem ingatlan)jogcímen a felnőtt csapatra fordítandó sportfelszerelések és sporteszközök beszerzését a támogatási időszak
első negyedévében, 2015.09.30-ig szeretnénk megvalósítani. Az Utánpótlás-nevelés ráfordításai aljogcímen megvalósítandó projekt elemeket a következők
szerint szeretnénk megvalósítani: a sportfelszerelések beszerzését a támogatási időszak első negyedévében, 2015.09.30-ig szeretnénk megvalósítani. A
sporteszközök beszerzését a támogatási időszak második negyedévében szeretnénk megvalósítani, 2015.decemberében. Az utánpótlás csapatokkal
közvetlenül foglalkozó sport-szakemberek költségeit a támogatási időszak alatt folyamatosan, a téli pihenőidő kivételével folyamatosan teljesítjük.
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzését a támogatási időszak első negyedévében, 2015.09.30-ig szeretnénk megvalósítani. Személyszállítási
költségek, Nevezési költségek, Rendezési, felkészítési, képzési költségeket a támogatási időszak második és a harmadik negyedévében, 2016.03.31-ig
szeretnénk megvalósítani. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségeit a támogatási
időszak alatt folyamatosan szeretnénk teljesíteni. 

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 Tiszagyenda KSK sportfejlesztési programját a magyar labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával kívánja összhangba hozni. Tiszagyenda Községi
Sportegyesület sportfejlesztési programját főként az utánpótlás nevelésében kívánja megvalósítani. Az utánpótlás nevelés keretében bevonnánk a
hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekeket, szüleiket a programba. Színvonalasabb utánpótlás neveléssel a szülők is jobban együttműködnének az
egyesülettel. Az iskolával, annak testnevelő tanárával jelenleg is hatékony együttműködés még szorosabbá válhatna, az iskola és a helyi sportegyesület a
gyermekek részére tornákat szervezhetne. Az ifjúsági játékosok fontosságát is kiemelnénk az utánpótlás nevelésben. Ez az a kor, ahol az utánpótlás nevelés
egy fontos lépcsőfokhoz érkezik. Sajnos a fiatalok egyesületben való labdarúgása nem kimondottan olcsó tevékenység. Az utaztatás, tornákon való
részvételek, felszerelések költségeinek megteremtése Tiszagyenda település sportegyesülete részére nehéz feladatot jelent. Ezen költségek nemcsak az
utánpótlás korúakat, hanem a felnőtt korosztály játékosait is terhelik. Az utánpótlás nevelés fontosságát érezzük a településen, szeretnénk minél több
gyermeket, játékost, szülőt bevonni a programba, azonban ez önerőből nehéz feladat. Jelen pályázati támogatásból az utánpótlás tornák részvételét, a helyi
ifjúsági és felnőtt csapat színvonalasabb játékát, az ehhez kapcsolódó járulékos költségeket, felszerelések költségeit kívánjuk finanszírozni továbbá tárgyi
eszközök megvásárlására kerülne sor, fenntartva ezzel a hosszú távú fejlődés lehetőségét. Tiszagyendának is, mint amatőr klubnak rendszerint kevesebb
játékosa van, az utánpótlásban futballozók nagyobb számot képviselnek. Az utánpótlás nevelésünknek, jelen pályázati lehetőségnek fő célja értékes,
tehetséges, játékosok képzése, a meglévő állomány játékosszámának további emelése, hisz mind az utánpótlás, mind a felnőtt labdarúgás hatalmas
„tömeget” képvisel, mellyel a magyar labdarúgást is még színvonalasabbá, eredményesebbé tehetjük. 

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

Társadalmi hatások: A sport minden területén a legfontosabb az egészséges életmódra nevelés és közösségépítés. Közösségépítés legjobban
sportegyesületen belül a csapatsportágakra jellemző. Ezért a társadalomra közvetlenül is pozitív hatással van minden sportegyesület sport területén
végzett tevékenysége. A fiatalok közösséghez tartozás élményét élhetik át, szerepvállalásukon keresztül tevékenyen részt vehetnek az Egyesület életében.
Labdarúgóink többsége szívesen vállal önkéntes munkát a sportpályán vagy az egyes rendezvények lebonyolítása során. A környező kistelepüléseken
(Tiszaroff, Tiszabő, Tiszabura) évek óta nincs lehetőségük a gyermekeknek a labdarúgás sportághoz kapcsolódni. Ezeken településeken is
szerepvállalásukkal lehetővé tettük, hogy fiatal labdarúgók az egyesülethez kapcsolódjanak. Ez az igény egyre erőteljesebben látszik, így igyekszünk
segítséget adni (pl.utaztatással), hogy ezek a fiatal labdarúgók is eljuthassanak a sportpályákra. Az MLSZ stratégiai céljait követve - tömegesítés és
megfelelő szintű szakképzés - az egyesületünknél növekszik az utánpótlás létszáma és kiemelt feladat az edzőink szakképzése, ill. fiataljaink ez irányú
képzése, főként az MLSZ által szervezett vagy elfogadott képzések révén. Társadalmi kockázatok: Az elkövetkezendő években, a magyar labdarúgásban is a
demográfiai adatok figyelme vételével (csökkentő születések miatt)nagyon fontos feladat lesz, a sportágban megjelenő fiatalok megtartása. Gazdasági
hatás: Sportpszichológiai tanulmányok sora igazolja, hogy a rendszeres testmozgás, a valahová való tartozás élménye milyen jótékony hatással van a
személy pszichikai, fizikai, ill. mentális állapotára, coping kapacitására. Nő az egyén teherbíró képessége, ami nemcsak a sport, de az élet más területén is
kamatoztatható. Hosszú távú hatásként mindenképp kiemelendő, hogy a csökkenő megbetegedések száma költséghatékonyság és teljesítménynövekedés
szempontjából nem elhanyagolható. Ez felnőttkorban a gazdaságra is jótékony hatással van, kevesebb megbetegedéssel következtében nőnek a termelési
mutatók is.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelések Utazó felszerelés, felnőtt csapat és edzők
részére

szett 18 22 000
Ft

396 000 Ft

Sportfelszerelések Edző felszerelés/ téli szett 18 14 000
Ft

252 000 Ft

Sportfelszerelések Mérkőzés labda db 6 18 000
Ft

108 000 Ft

Sportfelszerelések Stoplis cipő db 18 16 000
Ft

288 000 Ft

Sportfelszerelések Sportmez szett 20 10 000
Ft

200 000 Ft

1 244 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Utazó felszerelés, felnőtt
csapat és edzők részére

Az egységes megjelenéshez nélkülözhetetlen sport- és egyesületi rendezvényeken.

Edző felszerelés/ téli A felnőtt csapat őszi-téli edzéseken használt ruházata még nem került eddig beszerzésre.

Mérkőzés labda A bajnoki mérkőzéseken igénybe vett labdák, elhasználódása miatt újakra van szükség.

Stoplis cipő A megfelelő minőségű és ár-értékarányú sportág specifikus cipők vásárlása ebben az időszakban indokolt.

Sportmez A felnőtt csapat sportmeze több éve került beszerzésre, és így nagy mértékben elhasználódott, cserére szorul.

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)

868 169 Ft 8 769 Ft 0 Ft 876 939 Ft 375 831 Ft 1 244 000 Ft 1 252 769 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási

érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti időtartama Játékosok száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

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 Megjegyzés

U11 Bozsik egyesületi U11 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 TISZAGYENDAI KSK U21 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP Várhatóan U19-re módosul

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám 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 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

U13 Tiszagyenda Futsal 13 10 egyéb futsal UP Megyei futsal bajnokság

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám 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 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
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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 Edzőlabda 3-4-es db 15 5 000 Ft 75 000 Ft

Sporteszköz Edzőlabda 5-ös db 12 6 000 Ft 72 000 Ft

Sporteszköz Mérkőzéslabda db 3 10 000 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés Stoplis cipő db 40 10 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés Mezgarnitúra, aláöltözővel db 30 8 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés Utazó felszerelés db 30 15 000 Ft 450 000 Ft

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

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

Gyógyszer Elsősegély csomag csom 2 20 000 Ft 40 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

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)

Egyéb UP koordinátor Normál 92 10 52 000 Ft 14 560 Ft 665 600 Ft

Edző TANC1315-00479 EKHO 40 10 43 000 Ft 8 600 Ft 516 000 Ft

Edző MLSZ D 3670 EKHO 24 10 25 000 Ft 5 000 Ft 300 000 Ft

Edző TANC-Képzés EKHO 32 10 25 000 Ft 5 000 Ft 300 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

UP koordinátor Az egyesületünknél több éve a megyei utánpótlás tornák és bajnokságok (labdarúgás) állandó résztvevői, a
legkisebbektől (U7) - a legnagyobbakig (U21). A technikai vezetői munkát kiegészítő munkakör létrehozására van szükség
az egyesületnél, mert a folyamatosan növekvő utánpótlás létszám miatt egy személyben nem elvégezhető feladattá vált.
Ezen munkakörben legfőképpen az utánpótlás-edzők és a hozzájuk tartozó játékosok heti munkájuk összehangolt, -
megszervezett munkájukhoz szükséges. A bajnoki mérkőzésekkel összefüggő adminisztratív munkák elvégzése miatt is
szükséges.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC-Képzés Egyéb U7 4 8

TANC-Képzés Egyéb U9 4 12

TANC1315-00479 Egyéb U11 6 12

MLSZ D 3670 Egyéb U19 6 16

TANC1315-00479 Egyéb U13 3 10
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2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 267 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 40 000 Ft

Személyszállítási költségek 600 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 50 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 781 600 Ft

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

Összesen 3 738 600 Ft

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

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

3 354 366 Ft 34 581 Ft 69 162 Ft 3 458 109 Ft 384 234 Ft 3 807 762 Ft 3 842 343 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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
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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

Utánpótlás-nevelés 69 162 Ft 69 162 Ft 34 581 Ft 103 743 Ft

Összesen 103 743 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Utánpótlás-nevelés Pályázat nyomonkövetése, megvalósítása. Az utánpótlás feladatainak nyomonkövetése, előrehaladás előkészítése. Könyvelési díj.
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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: Tiszagyenda, 2015. 04. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tasi István (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: Tiszagyenda, 2015. 04. 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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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
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Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 20:56:31

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 20:57:01

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)

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Tiszagyenda, 2015. 04. 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 2 3 50%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 2 3 50%

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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő Jelenleg U21 16 16 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U7-9-11 fő Bozsik 29 32 10%

U13 futsal fő megyei 0 10 0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 868 169 Ft 8 769 Ft 0 Ft 876 939 Ft 375 831 Ft 1 244 000 Ft 1 252 769 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

868 169 Ft 8 769 Ft 0 Ft 876 939 Ft 375 831 Ft 1 244 000 Ft 1 252 769 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

3 354 366 Ft 34 581 Ft 69 162 Ft 3 458 109 Ft 384 234 Ft 3 807 762 Ft 3 842 343 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 4 222 535 Ft 43 350 Ft 69 162 Ft 4 335 048 Ft 760 065 Ft 5 051 762 Ft 5 095 112 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 darab)

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

alairasicimpeldanytasiistvan_1430072477.jpg Szerkesztés alatt, 437 Kb, 2015-04-26 20:21:17)
2dd78bbc6682c9012330bc9747343263b448fe34377322a4aa7d459ea15eb2e5

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

nyilvantarohatosagigazolasa1.o_1430243200.jpg Szerkesztés alatt, 353 Kb, 2015-04-28 19:46:40)
9d4ce2a2d0ef5898e94fa684fd3a5f00f6d9658510c9952a42ee7ae7cf47b5f0

nyilvantartohatosagigazolasa2.o_1430243330.jpg Szerkesztés alatt, 261 Kb, 2015-04-28 19:48:50)
dcb8182a005589f8d10b7d2f2bbdbde87e0f34c5c1a9e9ab61becf4bde5e9c73

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

igazgatasiszolgaltatasidijbefiz._1430245202.jpg Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2015-04-28 20:20:02)
3e8553c40055e3fe6bf92b1a8ca7f8bbb1d35081adce09b19841ff424b33e622

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

adatbazis-lekerdezestiszagyendai_1430072762.pdf Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2015-04-26 20:26:02)
0bebeb4b5209aae825c815dccffa89e115e5e44478322fe091afce69a9bd61c7

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

melleklet_1430160991.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-27 20:56:31) ccc3b125413e7d25b76fc01ffb145a24780e000c6122709ee063d23a18dd1347

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

melleklet_1430161021.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-27 20:57:01) ccc3b125413e7d25b76fc01ffb145a24780e000c6122709ee063d23a18dd1347
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