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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Csak A Csel Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Csak A Csel SE.

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

4212

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18509047-1-42

Bankszámlaszám

11600006-00000000-64064972

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1141

Város

Budapest

Közterület neve

Cinkotai

Közterület jellege

út

Házszám

63

Épület

A

Lépcsőház

fsz

Emelet

-

Ajtó

1

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

1141

Város

Budapest

Közterület neve

Cinkotai

Közterület jellege

út

Házszám

63

Épület

A

Lépcsőház

fsz

Emelet

-

Ajtó

1

Telefon

+36 20 335 59 96

Fax

-

Honlap

www.csakacsel.hu

E-mail cím

hello@csakacsel.hu

E-mail cím

hello@csakacsel.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Simon Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 823 72 26

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Nagy Attila

Mobiltelefonszám
+36 20 955 44 91

E-mail cím
nagy.attila@korrektbt.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

2016-04-29 08:13

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

1 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0,2 MFt

1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

30 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0,6 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

1,8 MFt

31,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0,15 MFt

8,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0,7 MFt

8,6 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0,6 MFt

7,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

9,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0,3 MFt

3 MFt

Összesen

0 MFt

1,75 MFt

37 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

1,58 MFt

26 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0,3 MFt

8,6 MFt

2016-04-29 08:13
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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)

3 940 091 Ft

78 800 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

26 843 340 Ft

536 000 Ft

Általános képzés

304 523 Ft

6 000 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-04-29 08:13
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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
Szeretném bemutatni a köznevelésbe beépített utánpótlás neveléssel összefüggő tevékenységünket, amelyet 2009. év óta a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola műfüves pályáján sikerült megvalósítani. 2013. évben megalapítottuk a CSAK A CSEL Sport Egyesületet (honlap:
http://csakacsel.hu), amelynek keretében az iskolában tanuló gyermekek részére folytatódott/ik az utánpótlás nevelés futball sportágban. Ez a tevékenység magában
foglalja a - „mindennapos testnevelés” bevezetésével - plusz két kötelező testnevelés óra megtartását az iskolával együttműködve (amit az egyesületi státusz miatt
igazolni tudunk), illetve az ezen felüli profibb képzést, nyári táboroztatást, külföldi utazások szervezését. Indulunk a Bozsik programban U9 valamint U11-es
csapatokkal, és az intézményi Bozsik tornákon is az iskolát képviselve, segítve. 2013. óta komoly szakmai kapcsolatot ápolunk az As Roma utánpótlás nevelő
együttesével (Time Sport Roma), ahol már kétszer látogatást tettünk az iskolába és egyesületünkbe járó gyermekekből kialakított korosztályos csapatainkkal
Rómában. Tevékenységünket a kerületi újság, a TV csatornái: M1, TV2, Sport 1 csatornája már bemutatta, lásd www.csakacsel.hu videók „példaértékű” jelzővel
illette, amely szellemnek továbbiakban is magas színvonalon kívánunk megfelelni. FUTSAL képzést indítunk szeptembertől U9 és U11 es korosztályokban, valamint
terveink közt szerepel felnőtt másod osztályú csapat megszervezése is Zuglói szinten. Jelenleg tagdíj bevételek és egyéb saját források bevonásával szervezzük az
egyesület életét, mely nagyon nehézzé teszi anyagi helyzetünket és fennmaradásunkat. Pálya bérleti díjunkat és edzői béreket nem tudjuk fizetni, valamint
szeretnénk fejlődni szakmailag is és hosszú távú fenntarthatóságot biztosítani az egyesületnek és ez által a gyermek sportnak Zuglóban. Együttműködési
megállapodást kötöttünk a BVSC vel Bükszegi Zoltán Úr vezetésével Bozsik program illetve FUTSAL vonalon is 2016/2017-es szezontól. Rendkívüli segítségnek
gondoljuk a TAO pályázati lehetőséget, melyet előzetes tárgyalásink szerint le is tudnánk hívni egészében pozitív elbírálás esetén. www.csakacsel.hu

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A pályázatunkat a 2016-2017-s idényben szeretnénk megvalósítani. A projekt-tevékenységek ütemét befolyásolja a befolyt támogatások mértéke.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Szakszövetséghez nem adtunk be sportfejlesztési programot korábban. A szakszövetségi stratégiához úgy kapcsolódunk, hogy minél több gyermekkel ismertetjük
meg a labdarúgást és versenyeztetjük Bozsik tornákon annál jobb lesz a Magyar labdarúgás helyzete. Ez közös érdekünk. Ha hosszú távon fent tudunk maradni,
akkor több gyermeket tudunk bevonni a labdarúgásba, ez a szövetség stratégiája is. Népszerűsítjük a sportágat minél szélesebb körben!

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Programunkban semmiféle kockázatot nem látunk!!! Társadalmi hatását tekintve, egyre több és több gyermeket és családját tudjuk bevonni a rekreációs, valamint
profi sport világába. Gazdasági hatását tekintve, minél nagyobb merítési lehetősége van a Magyar labdarúgásnak annál inkább fejlődhet a sport. Még egy ilyen kis
egyesület is mint a miénk képes tehetségeket felkutatni és kinevelni, utána ahogyan mi is tesszük együttműködve a BVSC-vel további profi pályára tudjuk állítani
segítve az útját és a labdarúgást Magyarországon. Ez az együttműködés és szakmai program 2-3 éves periódusban realizálódhat eddigi tapasztalataink alapján.
www.csakacsel.hu
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 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

2016/17 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

2016-04-29 08:13
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz használt

db

1

4 000 000
Ft

4 000 000 Ft

Informatikai
beruházás

honlap fejlesztés

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató

db

1

35 000 Ft

35 000 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató

db

1

220 000 Ft

220 000 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop

db

2

125 000 Ft

250 000 Ft

Berendezési eszköz

mosógép

db

1

180 000 Ft

180 000 Ft

Informatikai
beruházás

fényképezőgép

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

20

7 000 Ft

140 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

10

15 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

bója

szett

3

3 500 Ft

10 500 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

pár

15

12 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

30

1 500 Ft

45 000 Ft
5 510 500 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

9-21 személyes kisbusz
használt

A gyerekek edzésre és mérkőzésekre szállításához szükséges

honlap fejlesztés

A szurkolók, szülők és az érdeklődők tájékoztatására.

nyomtató

A mérkőzésjegyzőkönyv és egyéb irodai munkák elvégzéshez szükséges

nyomtató

A mérkőzésjegyzőkönyv és egyéb irodai munkák elvégzéshez szükséges

számítógép, laptop

A mérkőzésjegyzőkönyv és egyéb irodai munkák elvégzéshez szükséges

mosógép

A csapat szerelésnek mosására

fényképezőgép

A mérkőzések és a honlap készítésére

edzőlabda

Az elhasználódott elveszett labdák cseréje.

mérkőzéslabda

Az elhasználódott elveszett labdák cseréje.

bója

Az elhasználódott elveszett eszközök cseréje.

cipő teremhez

Az elhasználódott elveszett eszközök cseréje.

sportszár

Az elhasználódott elveszett eszközök cseréje.

2016-04-29 08:13
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U9

Csapat neve

Létszám

CSAK A CSEL SPORT EGYESÜLET

Csapat szintje 15/16

14

Bozsik egyesületi U7-U11

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U9

Csak a csel Se "A"

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Csak a csel Se "B"

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Csak a csel Se "A"

10

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Csak a csel Se "B"

10

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-04-29 08:13

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-04-29 08:13

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U11

Csak a csel Se

10

futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

U13

Csak a csel Se

10

futsal UP torna

Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-04-29 08:13

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-04-29 08:13

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-04-29 08:13

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

edzőlabda

db

20

4 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

20

7 000 Ft

140 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

10

15 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

futsal labda

db

10

15 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

2

150 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

bója

szett

3

2 500 Ft

7 500 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

szett

2

3 000 Ft

6 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

3

2 000 Ft

6 000 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

síp

db

6

700 Ft

4 200 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

6

1 000 Ft

6 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

30

11 000 Ft

330 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő műfüves pályához

pár

30

11 000 Ft

330 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

pár

30

11 000 Ft

330 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

30

9 000 Ft

270 000 Ft

Sportfelszerelés

edző mez

db

30

2 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

30

15 000 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

30

11 000 Ft

330 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

jégzselé

db

2

1 900 Ft

3 800 Ft

Gyógyszer

kineziológiai tapasz

doboz

5

3 500 Ft

17 500 Ft

Vitamin

táplálék kiegészítő

doboz

30

4 500 Ft

135 000 Ft

Vitamin

izotóniás ital

liter

15

1 500 Ft

22 500 Ft

Vitamin

vitamincsomag

doboz

50

2 300 Ft

115 000 Ft

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Zuglói Hajós A. Ált. isk

Műfüves pálya

7 500 Ft

80

12

7 200 000 Ft

Kövér L. u. pálya

Műfüves pálya

8 500 Ft

40

12

4 080 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Zuglói Hajós A. Ált. isk

a

Kövér L. u. pálya

a

2016-04-29 08:13
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Általános Képzés
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-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

2016-04-29 08:13
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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)

78 800 Ft

78 802 Ft

39 401 Ft

118 201 Ft

Utánpótlás-nevelés

536 000 Ft

536 883 Ft

268 433 Ft

804 433 Ft

Általános képzés

6 000 Ft

6 091 Ft

3 045 Ft

9 045 Ft

Összesen

620 800 Ft

931 680 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - 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 e 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 - 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 e 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.

Általános képzé
s

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - 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 e 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.

2016-04-29 08:13
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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: Budapest, 2016. 04. 29.

2016-04-29 08:13
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Nyilatkozat 2
Alulírott Simon Péter (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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Budapest, 2016. 04. 29.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 09:25:41
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-28 09:26:11
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-28 09:26:27
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 17:10:49
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-28 09:31:50
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 09:31:46

Kelt: Budapest, 2016. 04. 29.

2016-04-29 08:13
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be/SFP-13785/2016/MLSZ
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%

2016-04-29 08:13
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be/SFP-13785/2016/MLSZ
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

3 821 890 Ft

39 401 Ft

78 800 Ft

3 940 091 Ft

1 688 610 Ft

5 589 300 Ft

5 628 701 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 821 890 Ft

39 401 Ft

78 800 Ft

3 940 091 Ft

1 688 610 Ft

5 589 300 Ft

5 628 701 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

26 038 907 Ft

268 433 Ft

536 000 Ft

26 843 340 Ft

2 982 593 Ft

29 557 500 Ft

29 825 933 Ft

Képzés

295 477 Ft

3 045 Ft

6 000 Ft

304 523 Ft

304 523 Ft

606 000 Ft

609 045 Ft

- ebből általános képzés

295 477 Ft

3 045 Ft

6 000 Ft

304 523 Ft

304 523 Ft

606 000 Ft

609 045 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

30 156 274 Ft

310 879 Ft

620 800 Ft

31 087 954 Ft

4 975 726 Ft

35 752 800 Ft

36 063 679 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-04-29 08:13

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
32 000 Ft
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be/SFP-13785/2016/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (7 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
adam_alairas_1461828371.pdf (Szerkesztés alatt, 217 Kb, 2016-04-28 09:26:11) d704e728869d2909dc7270f90153b5ec8064c31b4509740a5b25e9049d455e6d
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_csakacsel__1461828341.pdf (Szerkesztés alatt, 519 Kb, 2016-04-28 09:25:41)
8d31398e08dde0b6485595deec705b1e8071ef7e7a6862e79ec46f73a0709275
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
taobefizetesilletek_1461855787.jpg (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2016-04-28 17:03:07)
b7b71e788f3f0b68aaca61c94cbb639b4bcb646e0cce38ecabe277b58e18a767
taoilletektulfizeteskerveny_1461856249.doc (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2016-04-28 17:10:49)
a669ed73abdbe3bf42c4a0a3d136cc9ffbe6e9ba816fdade7305e1c8dba026cb
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_csak_a_csel_sport_egyesulet_18509_1461828387.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-28 09:26:27)
258bfc3cc3be33b40074f470c557183acdf5fe114aa6492bed7aa572b5fbd215
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
nyilatkozat_epitkezesrol_2016_1461828710.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2016-04-28 09:31:50)
efc2f73ff4e8729588b1f16b490e612db83f403e7032b64a8ae3f88a95407fd6
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
nyilatkozat_epitkezesrol_2016_1461828706.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2016-04-28 09:31:46)
efc2f73ff4e8729588b1f16b490e612db83f403e7032b64a8ae3f88a95407fd6
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