
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Csornai Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Csornai SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2623

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19882534-2-08

Bankszámlaszám  59500186-11066169-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9300  Helység  Csorna

Út / utca  Toldi  Házszám  1

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9300  Helység  Csorna

Út / utca  Toldi  Házszám  1

Telefon  +36 70 333 57 25  Fax  +36 96 260 831

Honlap  www.csornaise.hu  E-mail cím  csornaisportegyesulet@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Családi János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 333 57 25  E-mail cím  csornaisportegyesulet@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Németh Adél +36 70 333 57 26 csornaisportegyesulet@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 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 21 MFt 24 MFt 25 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4,2 MFt 11 MFt 8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 15,58 MFt 30 MFt 32,8 MFt

Egyéb támogatás 1,26 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 42,04 MFt 66 MFt 66,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 13,27 MFt 24 MFt 29,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,7 MFt 3 MFt 4 MFt

Anyagköltség 3,7 MFt 8,7 MFt 8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 17 MFt 5,3 MFt 7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,4 MFt 15 MFt 28 MFt

Összesen 38,07 MFt 56 MFt 76,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 24 MFt 25 MFt 28 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,7 MFt 3 MFt 4 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 6 607 033 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 585 531 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 539 825 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 15 392 403 Ft 0 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

Csornai Sportegyesületnél 4 szakosztály működik: labdarúgás, kézilabda, cselgáncs, karate. Ezek közül legnagyobb sportolói létszám a labdarúgó szakosztályon
belül van, amelynek a felépítése a következő: - felnőtt csapat (Megyei I. osztály) - U-21 csapat (NB II. Észak-nyugati csoport) - U-17 csapat (NB II. Észak-nyugati
csoport) - U-15 csapat (NB II. Észak-nyugati csoport) - U-14 csapat (NB II. Észak-nyugati csoport) - U-13 csapat (Kiemelt Bozsik- program, tornákon vesznek részt,
két csapat) - U-11 csapat (Kiemelt Bozsik-program, tornákon vesznek részt, két csapat) - U-9 csapat (Bozsik-program, tornákon vesznek részt) - U-7 csapat (Bozsik-
program, tornákon vesznek részt) - Női csapat (megyei kispályás bajnokságban indulnak) - Öregfiúk csapat Labdarúgók képzését jelenleg 11 edző segíti.
Egyesületünk rendelkezik egy darab füves centerpályával, mely 300 fős fedett lelátóval ellátott és itt helyezkedik el az egyesület központi épülete, mely magába
foglalja az öltözőket, irodahelyiséget, bírói szobát, mosodát, klubhelyiséget és konditermet. Ezen kívül rendelkezünk egy darab füves edzőpályával, valamint egy
darab nagyméretű műfüves pályával, mely 2012. év során került átadásra, az MLSZ pályaépítési programjának keretében. Az egyesület legnagyobb támogatója a
helyi önkormányzat, emellett reklámbevételekből, jegybevételekből, egyéb támogatásokból (többek között TAO) finanszírozzuk az egyesület működését. Edzőink
közül 1 fő rendelkezik UEFA A képesítéssel, 2 fő rendelkezik UEFA B képesítéssel, 3 fő rendelkezik UEFA C képesítéssel, 4 fő rendelkezik UEFA D képesítéssel.
Kapusedzőnk nem rendelkezik képesítéssel, viszont komoly szakmai múltra tekinthet vissza, mind játékosként, mind edzőként. Az utánpótlás szakmai munka
irányítása az utánpótlás szakmai vezető feladata. 

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

Egyesületünk az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat üzemeltet. A füves centerpályán a folyamatos gondozás mellett is kialakult némi egyenetlenség,
valamint a 16-os vonalon belül gyephiány mutatkozik, ezen hibák kiküszöbölésére kívánjuk elvégezni a homokszórásos pálya kiegyenlítést és a kapuk előtti
gyepcserét. Szintén a füves centerpályán a felújítás előtt kívánunk öntözőrendszert telepíteni a 24 fejes öntözőrendszer biztosítaná a pálya megfelelő vízellátását, a
meglévő dobos öntözőnkkel a továbbiakban a füves edzőpályánkat kívánjuk locsolni. Felnőtt csapatunk reményeink szerint a 2015/2016-os bajnoki szezonra feljut az
NB III nyugati csoportjába, az U-14,15,17,21 csapataink jelenleg és a jövőben is NB II-ben fognak szerepelni. A centerpálya nézőket és játékteret elválasztó kerítése
egyes szakaszokon még nem készült el, ezért ezen szakaszokon a kerítést ki kívánjuk építeni, hogy a futballpálya mindenhol kerítéssel el legyen választva a
nézőtértől. A 2012-ben átadott műfüves pályánk ápolási munkálataira kívánunk beszerezni a meglévő erőgépünk mellé egy vontatott műfüves pálya tisztító gépet
azért, hogy az általunk üzemeltetett műfüves pályát megfelelően tudjuk tisztán tartani. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Egyesületünk a 2015/2016-os időszakra nyújtotta be támogatási kérelmét. A személyi jellegű ráfordítások folyamatosan kerülnek kifizetésre, valamint az utánpótlás
személyi jellegű kiadásai is részben folyamatosan, részben a támogatás megérkezésének függvényében kerülnek kifizetésre. Úgyszintén folyamatosan kerül
kifizetésre a támogatás függvényében az utánpótlás-nevelés ráfordításai közül az étkezés. Az utánpótlás-nevelés többi ráfordítása a támogatások megérkezésének
függvényében kerülnek kifizetésre. A tárgyi eszköz beszerzéseket a 2016-os év elején tervezzük. Szeretném jelezni, hogy egyesületünk alanya az ÁFA-nak, de azt a
jelen sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan nem vonhatja le, így adólevonási jogával nem él, ennek megfelelően a sportfejlesztési programunkban az ÁFA-val
növelt bruttó összegeket szerepeltetjük. 

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

Az eddigi sportfejlesztési programjaink képezik az alapját jelenlegi támogatási kérelmünknek. Továbbra is támogatás keretében kívánjuk finanszírozni az ellátó
személyzet és az edzői kar személyi jellegű költségeit. Az előző sportfejlesztési programunk megvalósítása még folyamatban van, ennek ellenére eredményei már
most látszanak. Az utánpótlás csapatokban sportolók létszáma emelkedett. Az eddig felhasznált támogatások révén több lehetőségünk maradt futballpályáink
karbantartására, felújítására, mely a nézők számára is egyértelműen láthatóvá vált. Edzőink rendelkeznek a megfelelő képesítésekkel, továbbképzéseiket minden
módon segítjük. A felnőtt csapat az elmúlt évtizedben folyamatosan az NB III.-ban szerepelt, most az átalakult bajnoki rendszerben a Megyei I. osztályban szerepel,
jelenleg az első helyen, célunk az NB III.-ba való feljutás. Folyamatosan újítjuk meg honlapunkat, ezen közösségi oldalakon, írott sajtón és személyes kapcsolatokon
keresztül informáljuk az érdeklődőket a csornai labdarúgás történéseiről. A tárgyi eszköz beszerzés keretében 2012 végén a TAO-programnak köszönhetően
megvásároltunk egy univerzális alap traktort, mely a különböző kiegészítőkkel ellátva alkalmas arra, hogy a 2012-ben megépült nagyméretű műfüves pályát kezeljük,
karbantartsuk, hómentesítsük. Az alap traktorhoz a következő kiegészítőket szereztük be a program keretében: fűkasza 3 késes, fű-és lombgyűjtő, hótolólap, lehúzó
kefe műfüves pálya gondozásához, gyepszellőzetető. 2014 tavaszán öltözőinkbe polcos öltözőpadokat vásároltunk, melyek megfelelnek a mai kor igényeinek. A
2012-es évben átadott műfüves pálya miatti többlet igény, valamint a megnövekedett labdarúgó létszámunk miatt szükséges lett két új öltöző kialakítása és az
egyesületünk által már megkezdett nyílászáró csere folytatása. Az egyesület gazdálkodása az elmúlt évek TAO támogatásainak köszönhetően stabillá vált, minden
kifizetésünket naprakészen tudunk teljesíteni. A felsorolt eredmények folytatásához elengedhetetlenül szükséges, hogy egyesületünk a 2015/2016-os évben is
sikeresen szerepeljen jelen pályázati kiírásban. 

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

Az elmúlt időszakban sportegyesületünk, ezen belül a labdarúgás népszerűsége növekedett, ez köszönhető az eredményes szereplésünknek, kommunikációnk
javulásának és az országos érdeklődés erősödésének. Az amatőr csapatok országos rangsorában az NB III Bakony csoportjában szerepelt felnőtt csapatunk 5.
helyet foglalta el 2012-ben. A 2012/2013-as, 2013/2014-es sportfejlesztési programunkhoz szükséges támogatást és önrészt sikerült biztosítanunk, ezáltal
stabilizálódott egyesületünk anyagi helyzete. A 2014/2015-ös programunk megvalósítása folyamatban van, a teljes megvalósításhoz még megközelítőleg 8,5 millió
forint támogatás lekötése lenne szükséges. A program eredményességét többek között az is jelzi, hogy az utánpótlás korosztályban foglalkoztatott labdarúgók száma
150 főre emelkedett. Az új programtól technikai és infrastrukturális feltételek tovább javulását várjuk, ezáltal színvonalasabb szakmai munka végezhető
egyesületünknél, mely reményeink szerint eredményességben is megmutatkozik. Célunk, hogy a jövőben minél több játékos tudjunk az I. osztály számára kinevelni. A
mostani sportfejlesztési program egyik kockázata, hogy sikerül-e a szükséges TAO-s támogatást szerződéssel lekötni., illetve legnagyobb támogatónk az
önkormányzat a sikereinket látva nem csökkenti-e le az általa nyújtott támogatási összeget. A 2012-ben megépült és átadott nagyméretű műfüves pályánk minden
csapatunk számára megteremtette a lehetőséget a még jobb felkészülésre, a tél folyamán a környékbeli csapatok is rendszeresen igénybe vették a műfüves
pályánkat. Amennyiben jelen sportfejlesztési programunkat az MLSZ jóváhagyja és a szükséges támogatási megállapodásokat meg tudjuk kötni, valamint eddigi
támogatóink az előző időszak színvonalán nyújtanak segítséget, úgy a 2015/2016-os szezon végére egy infrastruktúrában technikai feltételekben megerősödött,
eredményes sportegyesület fog működni Csornán.
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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)

gondnok Egyéb Nem
releváns

Normál 80 12 67 656 Ft 18 944 Ft 1 039 196 Ft

gondnok Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 135 312 Ft 37 887 Ft 2 078 392 Ft

gondnok Egyéb Nem
releváns

Normál 80 12 67 656 Ft 18 944 Ft 1 039 196 Ft

gazdasági vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 135 312 Ft 37 887 Ft 2 078 392 Ft

Megyei I. osztályú felnőtt
csapat edző

Edző UEFA B Egyéb 110 12 180 416 Ft 43 841 Ft 2 691 084 Ft

gyúró Egyéb Nem
releváns

EKHO 80 12 67 656 Ft 13 531 Ft 974 246 Ft

utánpótlás szakmai vezető Edző UEFA A EKHO 100 12 225 520 Ft 45 104 Ft 3 247 488 Ft

770 84 879 528 Ft 216 138 Ft 13 147 995 Ft
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2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

gondnok Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Ellenőrzi a közös használatú helyiségek megfelelő használatát, gondozza a külterületet, feladatai
közé tartozik a takarítás, javítás -Felvilágosítást nyújt a látogatók vagy érdeklődők részére -A kazánok és bojlerek működését felügyeli a hő- és
melegvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében -A sportolók részére élelmiszerek beszerzése és élelmiszercsomagok készítése -Sporteszközök és
sportfelszerelések rendszeres tisztítása, karbantartása és mosása -Idényjellegű feladatok elvégzése, közlekedési utak tisztán tartása -Az épület
fenntartásával, működtetésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése

gondnok Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Részvétel a takarításban, az egyszerű javításokban és az épületbelsők karbantartásában -A
kazánok és bojlerek működésének felügyelete a hő- és melegvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében -A sportolók részére élelmiszerek
beszerzése és élelmiszercsomagok készítése -Felvilágosítás nyújtása a látogatók vagy érdeklődők részére az épület kezelőjének és
tulajdonosának értesítése jelentősebb javítási igények felmerülése esetén -Sporteszközök és sportfelszerelések rendszeres tisztítása,
karbantartása és mosása -Az épületek bejárásával azok biztonságának ellenőrzés rendszeres karbantartási munkák végzése és végeztetése az
ingatlan rendeltetésének megfelelően -Ingatlanfenntartással kapcsolatos ügyek intézése -Idényjellegű feladatok elvégzése, közlekedési utak
tisztán tartása -Az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése -A szertár részére átvett sporteszközök és
sportfelszerelések mennyiségi nyilvántartásáért és leltár szerinti elszámolásáért felel, biztosítja a megfelelő minőségbeli állapotfenntartást -
Elvégzi az egyesület kezelésében lévő labdarúgó pályák (füves, műfüves, stb.) rendszeres karbantartási feladatait illetve gondozási munkáit -A
füves labdarúgó pályák felfestését és a nézőtér rendszeres takarítását és karbantartását végzi

gondnok Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Részvétel a takarításban, az egyszerű javításokban és az épületbelsők karbantartásában -A
kazánok és bojlerek működésének felügyelete a hő- és melegvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében -A sportolók részére élelmiszerek
beszerzése és élelmiszercsomagok készítése -Felvilágosítás nyújtása a látogatók vagy érdeklődők részére az épület kezelőjének és
tulajdonosának értesítése jelentősebb javítási igények felmerülése esetén -Sporteszközök és sportfelszerelések rendszeres tisztítása,
karbantartása és mosása -Az épületek bejárásával azok biztonságának ellenőrzés rendszeres karbantartási munkák végzése és végeztetése az
ingatlan rendeltetésének megfelelően -Ingatlanfenntartással kapcsolatos ügyek intézése -Idényjellegű feladatok elvégzése, közlekedési utak
tisztán tartása -Az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése -A szertár részére átvett sporteszközök és
sportfelszerelések mennyiségi nyilvántartásáért és leltár szerinti elszámolásáért felel, biztosítja a megfelelő minőségbeli állapotfenntartást

gazdasági
vezető

Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Napi adminisztrációs munkák elvégzése -Adatok nyilvántartása, iratok rendszerezése -Levelezés
kezelése -Be-kifizetések kezelése -Házipénztár kezelése -Gondoskodik a bérek, bérjegyzékek dolgozókhoz való eljuttatásáról -Megbeszélések
szervezése, előkészítése -Határidők nyilvántartása -Dolgozók szabadságának, távollétének ellenőrzése -Pályázatok, támogatások kezelése -
Kapcsolattartás az egyesület támogatóival -Különböző támogatási elszámolások, jelentések, beszámolók készítése

Megyei I.
osztályú
felnőtt csapat
edző

Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Népszerűsíti a rendszeres testedzést és sportolást, az egészséges életmód szemléletét -Felméri
a sportoló képességeit, aktuális teljesítményét, erőnlétét, felkészültségét -Kiválasztja a játékosokat -Összeállítja a sportolók képességeinek
fejlesztését szolgáló edzésterveket -Edzéseket vezet, mérkőzéseken edzőként közreműködik -Felismeri a tevékenységgel kapcsolatos
ártalmakat, elősegíti megelőzésüket, illetve kivédésüket -Rekreációs, életminőség-javító foglalkozásokat tervez, szervez és vezet -A játékosokat
felkészíti a mérkőzésekre, illetve megteremti a sportolók mentális felkészítésének lehetőségét -Elemzi a sportolók mérkőzéseken és az
edzéseken nyújtott teljesítményét -Tehetséggondozást folytat -Összeállítja az éves munkatervet -Közreműködik a sporttevékenység szakmai és
személyi feltételeinek megteremtésében (pl. sportolók leigazolása, szerződtetése) -Részt vesz a szakmai tevékenység értékelésében -Egyeztet
a versenyek lebonyolításáról más csapatokkal a szakmai szervezetekkel, szakmai kapcsolatot tart -Minden edzésre felkészülten és pontos
időben kötelesek megjelenni. -A mérkőzéseken a csapatvezetői teendők ellátása – ha az egyesület elnöke külön csapatvezetőt nem jelöl ki -A
hazai mérkőzéseken a házigazda klub képviseletének ellátása – ha az egyesület elnöke más személyt nem jelöl ki -Minden félév 4. hónapjában
a labdarúgóktól a tagdíj beszedése, és a gazdasági felelős felé történő elszámolása -Az edzéseken és mérkőzéseken használt sportszerek,
technikai segédeszközök megóvása, használatuk után hiánytalan leadása a szertárba -A felsorolt feladatain túlmenően, esetenként elvégzi
azokat a feladatokat, melyekkel az egyesület elnöke megbízza -Tudását, felkészültségét szakmai továbbképzéseken és egyénileg folyamatosan
fejlessze, az új módszereket alkalmazza

gyúró Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Népszerűsíti a rendszeres testedzést és sportolást, az egészséges életmód szemléletét -
Rendszeresen figyelemmel kíséri a labdarúgók egészségi és fizikai állapotát. -Szakképesítésének mérten előzetes diagnózisokat állapít meg. -
Figyelemmel kíséri és szervezi a játékosok folyadék és vitaminpótlását. -Bemelegítő, lazító illetve gyógy masszázst végez a játékosokon. -
Figyelemmel kíséri a gyógyászati segédeszközök fogyását és szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról. -Edzéseken alkalmanként,
mérkőzéseken rendszeresen részt vesz és azokon az esetenként szükséges elsősegélynyújtásokat elvégzi. -Rendszeres kapcsolatot tart a
labdarúgó edzőkkel. -Szükség esetén elvégzi a játékosok Tape-lését. -Tudását, felkészültségét szakmai továbbképzéseken és egyénileg
folyamatosan fejlessze, az új módszereket alkalmazza. -Amennyiben betegség, vagy más nyomós okból a gyúró nem tudja elvégezni feladatát,
nem tud részt venni mérkőzésen, edzésen erről köteles időben tájékoztatni az egyesület elnökét, és vele közösen gondoskodni a megfelelő
helyettesítéséről -Az gyúró, a Csornai SE fennálló megbízási szerződésének ideje alatt, a sportágban más megbízást, feladatot csak az
egyesület elnökének hozzá-járulásával vállalhat

utánpótlás
szakmai
vezető

Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Népszerűsíti a rendszeres testedzést és sportolást, az egészséges életmód szemléletét -Felméri
a sportoló képességeit, aktuális teljesítményét, erőnlétét, felkészültségét -Kiválasztja a játékosokat -Összeállítja a sportolók képességeinek
fejlesztését szolgáló edzésterveket -Edzéseket vezet, mérkőzéseken edzőként közreműködik -Felismeri a tevékenységgel kapcsolatos
ártalmakat, elősegíti megelőzésüket, illetve kivédésüket -Rekreációs, életminőség-javító foglalkozásokat tervez, szervez és vezet -A játékosokat
felkészíti a mérkőzésekre, illetve megteremti a sportolók mentális felkészítésének lehetőségét -Elemzi a sportolók mérkőzéseken és az
edzéseken nyújtott teljesítményét -Tehetséggondozást folytat -Összeállítja az éves munkatervet -Közreműködik a sporttevékenység szakmai és
személyi feltételeinek megteremtésében (pl. sportolók leigazolása, szerződtetése, edzők kiválasztása) -Részt vesz a szakmai tevékenység
értékelésében -Egyeztet a versenyek lebonyolításáról más csapatokkal a szakmai szervezetekkel, szakmai kapcsolatot tart -A hazai
mérkőzéseken a házigazda klub képviseletének ellátása – ha az egyesület elnöke más személyt nem jelöl ki -A felsorolt feladatain túlmenően,
esetenként elvégzi azokat a feladatokat, melyekkel az egyesület elnöke megbízza -Tudását, felkészültségét szakmai továbbképzéseken és
egyénileg folyamatosan fejlessze, az új módszereket alkalmazza -az utánpótlás szakmai vezető gondoskodik szükség esetén az edzők
megfelelő helyettesítéséről -közvetlen kapcsolatot tart az egyesület vezetőjével, a felnőtt csapat edzőjével -Jóváhagyja az utánpótlás korosztályú
labdarúgók korosztályváltását, javaslatot tesz a felnőtt csapatban való szerepeltetésre

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)

6 540 963 Ft 66 070 Ft 0 Ft 6 607 033 Ft 6 607 033 Ft 13 147 995 Ft 13 214 066 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)

Pályakarbantartó
gépek

Műfü ápoló gép beszerzése (Wiedenmann Terra
Clean 120)

db 1 3 667 760
Ft

3 667 760 Ft

3 667 760 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Műfü ápoló gép beszerzése
(Wiedenmann Terra Clean
120)

Csornán 2012-ben önkormányzati beruházás keretében készült el a nagyméretű műfüves pálya, melyet üzemeltetésre a város
önkormányzata egyesületünknek adott át.A műfüves pálya gondozási karbantartási munkálatait egyesületünk végzi. Ezen
munkák jobb elvégzése érdekében kívánjuk beszerezni a műfű tisztító gépet, melynek vontatásához erőgéppel rendelkezünk. a
beszerzendő gép a gumigranulátum felső 1-2 cm-éből távolítja el az esetleges szennyező anyagot.

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)

2 559 675 Ft 25 855 Ft 0 Ft 2 585 531 Ft 1 108 085 Ft 3 667 760 Ft 3 693 615 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)

Pályafelújítás Füves pálya komplett felújítása
homokszórással és részbeni
gyepszőnyeg cserével

2015-11-02 2016-03-31 2016-04-01 2 653 817
Ft

Pálya infr.
bőv.

24 fejes telepített öntözőrendszer
kiépítése

2015-11-02 2016-03-31 2016-04-01 3 774 293
Ft

Biztonsági
beruh.

Centerpálya körüli nézőket
elválasztó korlát összekötése

2016-01-01 2016-03-31 2016-04-01 1 430 528
Ft

7 858 638
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Füves pálya komplett
felújítása homokszórással és
részbeni gyepszőnyeg
cserével

Egyesületünk az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat üzemeltet. A füves centerpályán a folyamatos gondozás mellett is
kialakult némi egyenetlenség, valamint a 16-os vonalon belül gyephiány mutatkozik, ezen hibák kiküszöbölésére kívánjuk
elvégezni a homokszórásos pálya kiegyenlítést és a kapuk előtti gyepcserét.

24 fejes telepített
öntözőrendszer kiépítése

Szintén a füves centerpályán a felújítás előtt kívánunk öntözőrendszert telepíteni a 24 fejes öntözőrendszer biztosítaná a pálya
megfelelő vízellátását, a meglévő dobos öntözőnkkel a továbbiakban a füves edzőpályánkat kívánjuk locsolni.

Centerpálya körüli nézőket
elválasztó korlát összekötése

Felnőtt csapatunk reményeink szerint a 2015/2016-os bajnoki szezonra feljut az NB III nyugati csoportjába, az U-14,15,17,21
csapataink jelenleg és a jövőben is NB II-ben fognak szerepelni. A centerpálya nézőket és játékteret elválasztó kerítése egyes
szakaszokon még nem készült el, ezért ezen szakaszokon a kerítést ki kívánjuk építeni, hogy a futballpálya mindenhol kerítéssel
el legyen választva a nézőtértől. A 2012-ben átadott műfüves pályánk ápolási munkálataira kívánunk beszerezni a meglévő
erőgépünk mellé egy vontatott műfüves pálya tisztító gépet azért, hogy az általunk üzemeltetett műfüves pályát megfelelően
tudjuk tisztán tartani.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás megnevezése Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi
száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott
terület alapján

maximum
elszámolható

nyers beruházási
érték

Pályafelújítás Füves pálya komplett felújítása
homokszórással és részbeni
gyepszőnyeg cserével

Nagy f.p. 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 7303 Egyéb

Pálya infr.
bőv.

24 fejes telepített öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p. 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 7303 Egyéb

Biztonsági
beruh.

Centerpálya körüli nézőket elválasztó
korlát összekötése

Nagy f.p. 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 7303 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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?
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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
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 5 484 427 Ft 55 398 Ft 0 Ft 5 539 825 Ft 2 374 211
Ft

7 858 638 Ft 7 914 036 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

U13 Bozsik egyesületi U13 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 20 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 CSORNAI SE U21 15 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U17 CSORNAI SE U17 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U15 CSORNAI SE U15 18 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2.

U14 CSORNAI SE U14 19 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2.

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

375442 MÁRTON ADRIÁN GYŐRI ETO FC KFT. 2014.08.06 15%
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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

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 Labda db 160 7 217 Ft 1 154 720 Ft

Sportfelszerelés Mez db 160 5 412 Ft 865 920 Ft

Sportfelszerelés Edző póló db 160 1 353 Ft 216 480 Ft

Sportfelszerelés Futball cipő pár 40 17 140 Ft 685 600 Ft

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

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

Gyógyszer Tape tekercs 40 4 510 Ft 180 400 Ft

Vitamin Gyógyhatású készítmények doboz 50 2 706 Ft 135 300 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)

Csukás Zoltán Szakközépiskola
Sportcsarnoka

Sportcsarnok 3 608 Ft 24 3 259 776 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Csukás Zoltán Szakközépiskola
Sportcsarnoka

Az utánpótlás csapatok közül az U-7, az U-9, az U-11 és az U-13-as korosztály csapatai heti rendszerességgel a téli
időszakban teremben edzenek.

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 oklevél kiadása
folyamatban

EKHO 100 12 108 250 Ft 21 650 Ft 1 558 800 Ft

Edző 0580 Normál 100 12 180 416 Ft 50 516 Ft 2 771 190 Ft

Edző 7822 Normál 80 12 90 208 Ft 25 258 Ft 1 385 595 Ft

Edző TANC1407-00786 Normál 70 12 72 166 Ft 20 206 Ft 1 108 470 Ft

Edző TANC1401-00638 EKHO 40 12 45 104 Ft 9 021 Ft 649 498 Ft

Edző 2872 EKHO 40 12 45 104 Ft 9 021 Ft 649 498 Ft

Edző 5997 EKHO 40 12 45 104 Ft 9 021 Ft 649 498 Ft

Edző 8053 EKHO 40 12 45 104 Ft 9 021 Ft 649 498 Ft

Edző 2471 EKHO 40 12 45 104 Ft 9 021 Ft 649 498 Ft

Edző 0410 Egyéb 40 12 45 104 Ft 10 960 Ft 672 768 Ft
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

oklevél kiadása folyamatban Egyéb U21 6 15

0580 UEFA A U17 6 16

TANC1407-00786 Egyéb U15 6 18

7822 Egyéb U14 6 19

2872 UEFA B U13 6 14

0410 Egyéb U13 6 10

TANC1401-00638 Egyéb U11 5 10

5997 Egyéb U11 5 10

8053 Egyéb U9 4 20

2471 Egyéb U7 4 18

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 922 720 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 315 700 Ft

Személyszállítási költségek 1 353 120 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 259 776 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 353 120 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 10 744 310 Ft

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

Összesen 16 948 746 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)

15 238 479 Ft 153 924 Ft 0 Ft 15 392 403 Ft 1 710 267 Ft 16 948 746 Ft 17 102 670 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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Csorna, 2015. 09. 21.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Családi János (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: Csorna, 2015. 09. 21.
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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: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 15:17:52

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 15:11:37

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 15:04:32

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 15:10:08

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-08-15 11:41:00

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 09:08:06

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-08-15 11:41:39

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-08-15 11:42:11

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2015-08-15 11:06:41

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-08-15 11:37:40

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-08-15 11:40:28

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 15:51:48

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

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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: Csorna, 2015. 09. 21.
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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 11 11 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 10 10 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 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 15 16 7%

U18 fő 0%

U17 fő 16 18 13%

U16 fő 0%

U15 fő 18 18 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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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 6 540 963 Ft 66 070 Ft 0 Ft 6 607 033 Ft 6 607 033 Ft 13 147 995 Ft 13 214 066 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 8 044 102 Ft 81 253 Ft 0 Ft 8 125 356 Ft 3 482 296 Ft 11 526 398 Ft 11 607 651 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 559 675 Ft 25 855 Ft 0 Ft 2 585 531 Ft 1 108 085 Ft 3 667 760 Ft 3 693 615 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 484 427 Ft 55 398 Ft 0 Ft 5 539 825 Ft 2 374 211 Ft 7 858 638 Ft 7 914 036 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

15 238 479 Ft 153 924 Ft 0 Ft 15 392 403 Ft 1 710 267 Ft 16 948 746 Ft 17 102 670 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 29 823 544 Ft 301 247 Ft 0 Ft 30 124 792 Ft 11 799 596 Ft 41 623 140 Ft 41 924 387 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 (24 darab)

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

alairasicimpeldany_1430313097.pdf Szerkesztés alatt, 245 Kb, 2015-04-29 15:11:37)
de28c27d5382db742a11d4c043ab89311d72461cc6519a65fac953deef6fd2b3

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)

scan0024_1430377660.pdf Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-30 09:07:40) 2466e4ff3c1c0149a3e2cf4c075dd0859b0fd61c268ad771ac7151cd0ace66ed

scan0024_1430377660-2_1439631699.pdf Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2015-08-15 11:41:39)
3921bbec1b7bfd79b97250960be7325d87535d1383044fb61d840d64845c7051

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

scan0026_1430377707.pdf Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2015-04-30 09:08:27) 0e6cf4e928d594ecac10a88052b1615559fbacb8d5f11accb8d379e596b60788

scan0026_1430377707-1_1439631731.pdf Hiánypótlás melléklet, 19 Kb, 2015-08-15 11:42:11)
3a8e9820c13fd44609244c94c2ccaae3fd407a4cd15ffea291fb85f66ca641b5

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

nyilvantartohatosagiigazolas_1430313472.pdf Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2015-04-29 15:17:52)
daeca3895ed0d346587bb01d9202cf0b0548e06c15ef5b5bb35a083dfd3445c9

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

igazolasigazgatasiszolg.dijbefi_1430313008.pdf Szerkesztés alatt, 337 Kb, 2015-04-29 15:10:08)
373a5ffd69605b2cfd861b49695535c9d701d61fe2331faff6582094c6bae676

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

igazolaskoztartozasmenetssegrol_1430312672.pdf Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2015-04-29 15:04:32)
8d65b02f1a5819dba67d51991cf7ab33bc60ce860b21b90afe2f6dd83582e558

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

scan0026_1430377686.pdf Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2015-04-30 09:08:06) 0e6cf4e928d594ecac10a88052b1615559fbacb8d5f11accb8d379e596b60788

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

igazolasnemepitesiengedelykotel_1430315508.pdf Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2015-04-29 15:51:48)
207aba4bf68a83d07d3c3d00129f708c92e45d857a8cd7152093411624f1a6a6

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

uzemeltetesiszerzodes_1430314062-1_1439631628.pdf Hiánypótlás melléklet, 791 Kb, 2015-08-15 11:40:28)
f934f800c095b72eb6cf54e93716ca20668e67bec46d770bfd8abc7b012a4d36

uzemeltetesiszerzodes_1430314062.pdf Szerkesztés alatt, 788 Kb, 2015-04-29 15:27:42)
dd2aef23d2afdb1185a4f4d3c61017d39bc6aaf09b0e585328aeb9c393317268

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

tulajdonilapmasolat_1430375727.pdf Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2015-04-30 08:35:27)
4383996d8cf31c29326943149fa5381aaefa755f6df39a88ae08ee2d9f29588a

tulajdonilapmasolat_1430375727_1439631660.pdf Hiánypótlás melléklet, 197 Kb, 2015-08-15 11:41:00)
19d3825a8065e8a659dec20f8dea534c044e2b48db8b62b3b94ba73e99ec28ab

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

24fejestelepitettontozoarajanla_1430375849.pdf Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2015-04-30 08:37:29)
fbd01b564e65ba63d2da822a8d35b20da543281e75fc6a4ec8a3f17ba613fb5a

biztonsagikorlatarajanlat_1430375906.pdf Szerkesztés alatt, 355 Kb, 2015-04-30 08:38:26)
f3e23981f44538ce2473fd9a3a0ab0f6b8d907a034f47999c3a343ebbee01607

fuvespalyafelujitaskoltsegterve_1430310942.pdf Szerkesztés alatt, 285 Kb, 2015-04-29 14:35:42)
0f195074e99394789b32dbd68cafec3443e1a23c5cb03d729d6bed0c1e1e181d

mufuaplogepkoltsegterve_1430310953.pdf Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2015-04-29 14:35:53)
eab877421e8db46d2ef9b06c505b321c1f878668526bee3ea7fa04cded49cb4c

fuvespalyafelujitaskoltsegterveuj_1439560308.pdf Hiánypótlás melléklet, 193 Kb, 2015-08-14 15:51:48)
594f8cf147707b9e9fad8034c71fba33b23ad65189990abf281a1796387831c5

keritesselkombinaltbiztkoratuj_1439627735.pdf Hiánypótlás melléklet, 355 Kb, 2015-08-15 10:35:35)
14fa61893f92753aae58e32c7e4204d2382a945c4d641229485f9f4e31488df3

24fejestelepitettontozoarajanlatau_1439629601.pdf Hiánypótlás melléklet, 630 Kb, 2015-08-15 11:06:41)
2ba5a04669522b71cb3c2c3812bba0514dd139e14bf8518683ffe61a84400de9

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

mufuapologepmuszakileirasa_1430310983.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-29 14:36:23)
7547a4ddd6db7313d649819336ee946513a2eb3b4e90c9e338793598280f69f4

megepitendokeritesfotoja.jp_1439560844.jpg Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2015-08-14 16:00:44)
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megepitendokeritesfotoja.jp_1439560844.jpg Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2015-08-14 16:00:44)
b65172b09a49aee6d21b92c2712c46552ee65123e2042c9fbc9d681ddd76cc60

sfp-hezbenyujtotthianypotlasszakmai_1439631460.pdf Hiánypótlás melléklet, 197 Kb, 2015-08-15 11:37:40)
283ac1808bb3e9eaf824fb8badef2789fff77d7ad583eedb546f4cba744180b7
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