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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak

A kérelmező szervezet rövidített neve

E.S.K. Ménfőcsanak

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

782

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19881258-1-08

Bankszámlaszám

58600300-11163352-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9012

Helység

Győr

Út / utca

Bezerédj utca

Házszám

21

Irányítószám

9012

Helység

Győr

Út / utca

Bezerédj utca

Házszám

21

Telefon

+36 20 585 94 43

Fax

0

Honlap

www.eskmenfocsanak.hu E-mail cím

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

palya@eskmenfocsanak.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Turbék István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 585 94 43

E-mail cím

turbek.istvan@gyorprojekt.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Turbék István

Mobiltelefonszám
+36 20 585 94 43

E-mail cím
turbek.istvan@gyorprojekt.hu

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

7 MFt

7 MFt

8 MFt

Állami támogatás

0,36 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2,8 MFt

3,5 MFt

4,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

19 MFt

30 MFt

35 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

3,5 MFt

Összesen

29,16 MFt

40,5 MFt

50,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

5 MFt

6 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

5 MFt

12 MFt

Anyagköltség

2,7 MFt

7,4 MFt

10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

11,5 MFt

8,2 MFt

10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

5 MFt

Összesen

14,2 MFt

25,6 MFt

43 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

10 725 230 Ft

214 505 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

10 319 419 Ft

206 388 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
Az elmúlt évekhez hasonlóan az ESK Ménfőcsanak a megyei első osztályú felnőtt csapata mellett, teljes spektrumú utánpótlás bázist működtet, hozzájárulva ezzel
nem csak a városrész, hanem Győr város minőségi labdarúgó-utánpótlásának neveléséhez is. Jelentősen nőtt az utánpótlás-nevelésben részesülő sportolók száma,
illetve utánpótlás csapataink eredményessége. Ifjúsági csapatunk az elmúlt két esztendőben bajnoki címet nyert, s a többi korosztályos csapatunk eredményessége is
nagymértékben javult. Ehhez a tevékenységünkhöz a világítással ellátott műfüves pálya, illetve az utánpótlás szakemberek számának növelése is hozzájárult. Az
elmúlt évek során szakmailag mindenképpen megérett a helyzet arra, hogy az első csapat számára az NB III-as szereplés kiharcolása legyen a cél, de sajnos az
elmúlt bajnokságban a gárda lendülete megtorpant. Létesítményünk a Ménfőcsanaki Labdarúgópálya, melynek tulajdonosa Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata, üzemeltetője pedig a GYŐRSZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. A létesítményünk főbb adatai: 106 x 62 m-es füves labdarúgó
pálya labdafogóval és világítással 40m x 20 m nagyságú műfüves kispálya világítással 150 m2-es kiszolgáló épület (öltöző, raktár, büfé)

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Folyamatos A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2015 negyedik negyedév Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése tervezett ideje: 2015. november Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2015. november Személyszállítási költségek
kifizetésének tervezett ideje: Folyamatos Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: Nevezési határidőig Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének
tervezett ideje: Folyamatos Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: Folyamatos Edzőtáborozás tervezett ideje: 2015. június-július hónap
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): Folyamatos

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as, a 2013/14-es és a
2014/15-ös időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: A magyar
labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása, a futball népszerűsítésének a növelése, a labdarúgás imázsának
az erősítése:Célunk az utánpótlás bázis további szélesítése, különösen a legfiatalabb korosztályokban. Kiemelt cél, hogy az U 19-es gárdából tehetségeiket lehetőség
szerint megtartsuk és beépítésük az első csapatba.A labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára:A
különböző bajnokságok mérkőzésein túl, olyan rendezvényeket szervezünk, amelyek középpontjában a labdarúgás áll, ám kötetlenebb formában, a közös játék
élményével hozzák közelebb a játékosokat szurkolóinkhoz.A nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a
magyar labdarúgáshoz:Klubunk anyagi lehetőségei egyelőre nem teszik lehetővé női csapat szerepeltetését, de létesítményünkben lehetőséget és szakembert
biztosítunk településünk lányai, asszonyai számára a labdarúgás rendszeres gyakorlására. Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok
számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása: A teljes sprektumú utánpótlás struktúrában a fiatalabb korosztályokra nagyobb figyelmet fordítunk,
minden korosztályos csapatot képesítéssel rendelkező edző irányít. A szervezett bajnokságok, illetve Bozsik programokon túl, saját szervezésű utánpótlás tornákat
rendezünk, ezzel is növelve a játéklehetőségeket. A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára:A megfelelő infrastruktúra kialakítását évek óta
tervszerűen folytatjuk, a játéktér, a műfüves pálya és az öltözőépületet követően a 2015-16 évben a csapatok kulturált szállítását szeretnénk megoldani, a
selejtezésre váró kisbuszok kiváltásával. Az egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása, anyagi
függetlenségének, biztos anyagi hátterének megteremtése az eredményes, fenntartható üzleti működés biztosítása: Továbbra is fő célunk, hogy az MLSZ, illetve
Győr város által kiírt pályázatokon eredményesen szerepeljünk. Emellett, sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk marketing-tevékenységünkre,

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Meggyőződésünk, hogy sportfejlesztési programunk sportszakmai, pénzügyi, és környezeti fenntarthatóság szempontjából egyaránt stabilnak és kiegyensúlyozottnak
mondható. Az egyesület célkitűzései mellé álltak azon cégek, amelyek támogatásukkal garanciákat tudnak biztosítani számunkra arra, hogy azok a célkitűzések,
amelyek a sportszakmai programban meghatározásra kerültek végrehajthatók. Emellett, továbbra is számíthatunk a sportbarát győri önkormányzat segítségére is.
Pályázatunkat tehát ennek tudatában állítottuk össze és reméljük, hogy a megigényelt támogatási forrásunkat biztosítani fogja a TAO-s pályázatunkat elbíráló
bizottság, s programunk megvalósítása lehetővé tudja tenni Ménfőcsnakon a minőségi sportolás lehetőséget a labdarúgó sportágban. A település lakossága számára
rendszeres kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak a rendezvényeink, amelyek javítják az itt és a térségünkben élő emberek szórakozási, szurkolási
lehetőségeit. Ezzel klubunk betölti azt a szerepét, melyet a település lokálpatrióta közössége szán neki az összetartozás erősítésében. Ebben kockázatként jelenik
meg, ha belátható időn belül nem sikerül magasabb osztályba juttatni felnőtt csapatunkat, s szurkolóink türelmetlensége, kritikája negatívan befolyásolja az
egyesületről kialakult összképet. Terveink szerint programunk gazdasági hatásai is helyben jelentkeznek majd, amikor helyi vállalkozók nyerik el a sporttelep
fejlesztése kapcsán jelentkező munkálatokat, a rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Meggyőződésünk az is, hogy amennyiben sportfejlesztési
programunkat sikerül az általunk remélt sikerrel megvalósítanunk, az nem csak szűkebb pátriánkban, hanem országosan is hozzájárul a labdarúgósport
népszerűsítéséhez.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszközök

9 személyes busz

db

1

10 000 000
Ft

10 000 000 Ft

Pályakarbantartó
gépek

Pályakarbantartó gép

db

1

5 000 000
Ft

5 000 000 Ft

15 000 000 Ft

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

Indoklás

9 személyes busz

Szeretnénk csapataink utaztatását megoldani,mivel költségeinket tudnánk csökkenteni 2 db 9 személyes kisbusszal

Pályakarbantartó gép

Pályánk karbantartása érdekében lenne szükségünk egy modern jó gépre, hogy csapataink megfelelő minőségi pályán
készülhessenek és játsszák mérkőzéseiket

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)

10 403 473 Ft

107 252 Ft

214 505 Ft

10 725 230 Ft

4 596 527 Ft

15 214 505 Ft

15 321 757 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
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-09-30 10:24

7 / 24

be/SFP-08175/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U11

Bozsik egyesületi U11

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U14

MÉNFŐCSANAK ESK U14

20

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U16

MÉNFŐCSANAK ESK U16

20

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U19

WHB MÉNFŐCSANAK ESK U19

20

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U7

Bozsik egyesületi U7

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-09-30 10:24

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
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
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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

100

9 321 Ft

932 100 Ft

Sportfelszerelés

mezgarnitúra

szett

4

186 425 Ft

745 700 Ft

Sporteszköz

5x2 aluminium kapu

pár

2

139 818 Ft

279 636 Ft

Sportfelszerelés

melegítő

db

100

9 321 Ft

932 100 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

ESK Ménfőcsanak

Élőfüves pálya

186 Ft

100

10

186 000 Ft

Barátság Park

Műfüves pálya

1 864 Ft

50

12

1 118 400 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

ESK Ménfőcsanak

Utánpótlás részére az edzéseket itt tartjuk, 3 pálya áll rendelkezésünkre.

Barátság Park

Rossz idő esetén használjuk az utánpótlás részére.

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

3480

Normál

168

12

113 719 Ft

31 841 Ft

1 746 724 Ft

Egyéb

Tanc 1407-00776

Normál

84

10

54 995 Ft

15 399 Ft

703 936 Ft

Egyéb

Tanc 1300-00082

Normál

84

10

54 995 Ft

15 399 Ft

703 936 Ft

Egyéb

Tanc 1407-00776

Normál

84

10

54 995 Ft

15 399 Ft

703 936 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
3480

Indoklás
az adott korosztály edzésmunkájához szükséges

Tanc 1407-00776
Tanc 1300-00082

az adott korosztály edzésmunkájához szükséges

Tanc 1407-00776

az adott korosztály edzésmunkájához szükséges

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

2015-09-30 10:24

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 889 536 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

2 796 370 Ft

Nevezési költségek

27 964 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

186 425 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 304 400 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

93 212 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 858 532 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

11 156 439 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)

10 009 837 Ft

103 194 Ft

206 388 Ft

10 319 419 Ft

1 146 602 Ft

11 362 827 Ft

11 466 021 Ft

2015-09-30 10:24
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-09-30 10:24
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-09-30 10:24
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

214 505 Ft

214 505 Ft

107 252 Ft

321 757 Ft

Utánpótlás-nevelés

206 388 Ft

206 388 Ft

103 194 Ft

309 582 Ft

Összesen

420 893 Ft

631 339 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

2015-09-30 10:24
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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: Győr, 2015. 09. 30.

2015-09-30 10:24
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Nyilatkozat 2
Alulírott Turbék 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: Győr, 2015. 09. 30.
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be/SFP-08175/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-19 13:24:07

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-20 12:00:01

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-20 14:48:29

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-20 14:49:01

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 10:54:41

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 10:45:58

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Győr, 2015. 09. 30.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

10 403 473 Ft

107 252 Ft

214 505 Ft

10 725 230 Ft

4 596 527 Ft

15 214 505 Ft

15 321 757 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

10 403 473 Ft

107 252 Ft

214 505 Ft

10 725 230 Ft

4 596 527 Ft

15 214 505 Ft

15 321 757 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

10 009 837 Ft

103 194 Ft

206 388 Ft

10 319 419 Ft

1 146 602 Ft

11 362 827 Ft

11 466 021 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

20 413 310 Ft

210 446 Ft

420 893 Ft

21 044 649 Ft

5 743 129 Ft

26 577 332 Ft

26 787 778 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-09-30 10:24

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (9 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)
menfocsanakalairas_1429523990.pdf Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2015-04-20 11:59:50)
1521861815b678b769c990e3aa4ffd36dfb2b63866dd59936392bad0b4bf3880
menfocsanakalairas2._1429524001.pdf Szerkesztés alatt, 347 Kb, 2015-04-20 12:00:01)
100d3ec53ac041cef085fa9f3d7ddffdc258a96c06f71144a065db03c6eec18a
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
menfocsanakbirosagikivonat_1429442647.pdf Szerkesztés alatt, 886 Kb, 2015-04-19 13:24:07)
4a542a9156e799822ac9e2f61c48d8a986b3c45f48f8f16d418a550074e17c6a
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
menfocsanakigazgatasidij_1429534141.pdf Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2015-04-20 14:49:01)
13f724e3e366a4db94496318612bfefc3beec66aeeb84f82acc79c52ac0ad2e8
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
menfocsanaknav0_1429534109.pdf Szerkesztés alatt, 419 Kb, 2015-04-20 14:48:29) 3df35ca5e06cdedb8ccd2ebcfc36d3a2690a0b8266a895f57e7e5b618afd8bff
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
menfocsanakarajanlat1_1429865067.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-24 10:44:27)
af98b1b0869c5924b98ff183ef94cc89429f22eb0ac4f6a767d48c4829dc89e9
menfocsanakarajanlat2_1429865096.pdf Szerkesztés alatt, 544 Kb, 2015-04-24 10:44:56)
1a3aa96378c0498dc3360fbacc69af866701dc2d018af68595a137f33049917f
menfocsanakarajanlat_1429865681.jpg Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2015-04-24 10:54:41)
2a18f10e5ecb6b9d6f156a76630b416524c3ba8589d86b97846ea021e04d6e73
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
doksi_1429865158.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-24 10:45:58) 026c0925efe0f32055a4c35e10440728ab3769653ec617607be05a1fc5e7538a
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