
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Mezőkövesd Zsóry Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Mezőkövesd Zsóry Kft

Gazdálkodási formakód  113  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Jogosult

Tagsági azonosítószám  3464

A kérelmező jogállása  Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  NB II-es felnőtt  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  23497801-2-05

Bankszámlaszám  11734107-20121008

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3400  Helység  Mezőkövesd

Út / utca  Széchenyi utca  Házszám  9

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  3400  Helység  Mezőkövesd

Út / utca  Széchenyi utca  Házszám  9

Telefon  306609672  Fax  -

Honlap  www.mse-zsory.hu  E-mail cím  mezokovesdzsory@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Bocsi Anna

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám  306609672  E-mail cím  mezokovesdzsory@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Bocsi Anna 306609672 mezokovesdzsory@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

Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület 3400
Mezőkövesd
Széchenyi út
9

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása Mezőkövesd Zsóry FC Kft-vel
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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 80 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 64 MFt 161 MFt 212 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 194 MFt 314 MFt 396,17 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 338 MFt 475 MFt 608,17 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 14 MFt 80 MFt 110 MFt

Működési költségek (rezsi) 22 MFt 18 MFt 20 MFt

Anyagköltség 12 MFt 14 MFt 20 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 30 MFt 35 MFt 40 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 256 MFt 328 MFt 418,17 MFt

Összesen 334 MFt 475 MFt 608,17 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 18 MFt 26,9 MFt 57,37 MFt

Működési költségek (rezsi) 22 MFt 18 MFt 20 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 14 138 048 Ft 282 761 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

56 772 216 Ft 1 135 444 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

280 929 520 Ft 5 618 590 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 359 792 Ft 107 195 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

A jövendő sikerek megalapozása és a Magyar Labdarúgó Szövetség céljainak helybeni megvalósítása a fő célja a sportfejlesztés programunknak. Klubunk
utánpótlásrendszerében az óvodás kor felső tagozatától kezdve, vagyis 6 évesektől a felnőttekig tartó korcsoportokban összesen 11 UP-csapatot működtetünk.
Együttműködési megállapodást kötöttünk az Egri Plutó Gyermekfoci Sportegyesülettel, melyek értelmében a Mezőkövesd Zsóry szakmai segítséget nyújt
partneregyesületének. Ennek fejében korosztályokat integrál a Plutó SE a Mezőkövesd Zsóry számára. A felnőtt csapatunk NBII-es élcsapattá válásával nagy múltú
klubunk óriási népszerűségnek örvend a városban és ezáltal sok gyermeket a labdarúgást szerető szülei hoznak edzésre, többüket már óvodás kortól. Edzőink már
óvodás kortól felveszik a kapcsolatot a gyerekekkel. Több általános iskolával is szoros, jó kapcsolatot ápolunk, ahol évente toborzásokat tartunk. A környékbeli kisebb
településekről is érkeznek az edzésekre gyerekek, de ők még egyelőre nem szervezett toborzáson keresztül, hanem a klub híre által kerülnek be a korosztályos
képzési rendszerbe. A toborzás legfontosabb vezérelve számunkra: szélesíteni a bázist, hogy a környék legnagyobb létszámú utánpótlás bázisával rendelkezzünk és
a mostani létszámgondok megszűnjenek. Ezen célunk elérésében nagy változást hozott az új pálya felépítése, így most már a páros korosztályokban is tudtunk
csapatokat létrehozni és egy éven belül akár megduplázhatjuk utánpótlás sportolói létszámunkat. A Bozsik program egyik kijelölt alközpontjaként maximálisan
magunkénak valljuk a program szellemiségét, , maradéktalanul végrehajtjuk az abban vállalt kötelezettségeinket, megszervezzük a kiskörzeti tornákat és
fesztiválokat, valamint kiemelt megyei rendezvényeket is. 2013. augusztus hó 17-én elkészült a városi stadionunk, ami a fiatal játékosainknak csodálatos jövőképet
mutat. A különböző korosztályú csapatok a klub szabvány méretű, műfüves pályáján edzenek. A városban található „Tűzoltó-pálya”-t is igénybe vesszük a
foglalkozások tartására. A felnőtt csapatunkat is mi versenyeztetjük, a szabályozások változása miatt. Célunk az NB I-be való feljutás, ezért már most minden
szükséges fejlesztést el kívánunk indítani, hogy a hosszú távú NBI-es tagság esetén minden feltételünk biztosítva legyen a magasabb szintű szakmai munkához. 

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

Az előző évek során infrastruktúra fejlesztés tekintetében megvalósult az öltözők fejlesztése, az emeletráépítés, mely során kialakításra kerülhettek a mai
szabályzatoknak megfelelően a kultúrált öltözők mellett, az orvosi és dopping szoba, a játékvezetői öltözők, edzőterem (kondícionálásra, rehabilitációra), az emeleti
szinten az irodák illetve a VIP terem, valamint a média részére a szükséges helyiségek kerültek kialakításra. Elkészült, továbbá a center pályánk, mely öntöző
berendezéssel és fűthető pályaként funkcionál (amennyiben az MLSZ kötelezővé teszi a fűthető pályát, akkor a feladatunk a megfelelő rendszerrel történő
rácsatlakoztatása a pályának, hiszen ez nem történt meg). Megépítettük a kamera és beléptető rendszert. A Tűzoltó pályán, mely az utánpótlás bázisa, felújításra,
korszerűsítésre került a kiszolgáló épület, illetve az előző éveknek köszönhetően a nagyméretű füves pálya öntöző rendszerrel, világítással és a műfüves pálya
pályavilágítással is rendelkezésre áll. Terveink között szerepel az utánpótlás centrumban további pályák építése, de ahhoz földterület vásárlása elengedhetetlenül
fontos és emiatt kicsit lelassultak a fejlesztési lehetőségeink. További pályákat is építettünk, a Kft. által megvásárolt területen (Zsóry fürdő területe) két nagyméretű
élőfüves pálya fog elkészülni, melyet 2015. június 30-ig el kell, hogy készítsen a kivitelező. A megépült lelátó, mely jelenleg U alakban szolgálja ki a szurkolóinkat, ez
évben teljes egészében befejezésre kerül és a teljes stadion 5000 fő befogadó képességével alkalmassá válik az előírt követelményeknek. A Kft által megvásárolt
területen, mely a Zsóry Fürdő üdülő övezetben található Sportkomplexumot szeretnénk kialakítani, mely tartalmazná mind a felnőtt, mind az utánpótlás csapatok
részére a megfelelő felkészülés lehetőségeit. Ezért az előzőekben említett 2 db nagyméretű füves pálya világítással történő megépítése is azt jelzi, hogy a Kft.
komolyan foglalkozik az UP képzésével. A 2015-2016-os Taoban folytatni kívánjuk a 2014-2015-ös szálloda építési projektet, valamint a területen lévő faházak,
konyha, recepció felújítását illetve bővítését. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A Bozsik programban tavaly kitűzött célunkat, hogy minden korosztályban csapatot indítsunk, megvalósítottuk, sőt lehetőségünk van már korosztályonként több
csapat szerepeltetésére is. Köszönhető ez az Ovifoci sikeres működtetésének és az együttműködési megállapodásnak, melyet az Egri Plútó SE-vel kötöttünk.
Településünk minden óvodájába el kívánunk jutni és foglalkozásokat szervezni, majd a pozitív fogadtatás következtében minél több gyereket integrálni csapatunk
utánpótlásába.Emellett természetesen az általános iskolák alsó tagozataiban is látványosabb megjelenést tervezünk célunk megvalósítás érdekében.A fő célunk,
hogy jelentős mértékben emeljük a képzésben részesülő gyerekek létszámát. Azért lenne ez fontos, mert a statisztikák szerint csökken a gyermekszületés a
térségben, viszont nő a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok száma – ez egy kiugrási lehetőség lehetne. Amikor beiskolázzák a gyerekeket a városba, már akkor
figyelni fogunk rájuk és felmérjük a képességeiket, a legfontosabb, hogy a környékbeli településeken centrumokat alakítsunk ki, és lefedjük a térség
utánpótlásképzését. Mi képeznénk a játékosokat, vagy a mi felügyeletünk alatt folyna a szakmai munka.Szeretnénk ha több fiatal játékosunk edzői licenc-et szerezne,
és a gyerekekkel most dolgozó szakembereinkkel közösen képeznék legfiatalabb tehetségeinket. Ugyanazt a versenyeztetést folytatnánk, mint tavaly, de szeretnénk,
hogy a környéken kialakított központjaink alá tartozó csapatokat is indíthassuk a Bozsik-programban. A klub nyaranta rendszeresen szervez korosztályos
edzőtáborokat, napközis focitáborokat, amelyek szakmailag és csapatépítésként is nagyon hasznosak. Immáron több éve veszünk részt Eperjesen egy nemzetközi
tornán, ahol az idei korosztály bővítés adta lehetőségekkel élve, jövőre már több korcsoportban is indulni kívánunk.Edzői stábunk magasan képzett és megfelelő
kapacitással rendelkezik,bővítését tervezzük.A társasági adón keresztül nyújtott sporttámogatások utánpótlás-képzésen belüli felhasználásának legnagyobb tétele a
személyi jellegű kifizetések. Az utánpótlás fejlesztési céljaink megvalósításához az idáig elmaradt felszerelések, eszközök beszerzését és az elhasználódott
felszerelések pótlását irányoztuk elő és az orvosi felszerelések fejlesztését is fontosnak tartjuk a gyerekek biztonsága szempontjából. 

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

A következő évben tovább erősítjük a térségben a Bozsik Program egyik alközpontjaként elfoglalt központi szerepünket, és rendszeres kiskörzeti korosztályos
tornákat szervezünk, tudatosabban végezzük a toborzást és választjuk ki a tehetséges fiatalokat. A megépült új, szabvány méretű pályáink az egykori tűzoltó pályán,
az utánpótlás professzionális felkészítését szolgálja teljes egészében a hozzá tartozó, megfelelő színvonalú infrastruktúra biztosításával. Továbbá a 2013/2014-es
Tao pályázat alkalmával elnyert 2 db füves pályával bővül az utánpótlás kiszolgálását biztosító pályakapacitás. Szeretnénk lehetőséget adni fiatal, szakképzett
utánpótlás edzőknek, és ösztönözzük edzőinket a minél magasabb fokozatú edzői képesítések megszerzésére. A következő években szeretnénk a klub kiválasztási
rendszerét tökéletesíteni és kiteljesíteni. Regionális szinten, a környező települések bevonásával tervezzük megszervezni a tehetségek megfigyelést és kiválasztást,
mely folyamatot már elkezdtük. Még fiatalabb korosztályok felé nyitunk, és megkezdjük az óvodákkal való együttműködést. A körzet nagy létszámú óvodáival – az
iskolákhoz hasonló – rendszeres labdás játékokat szervezünk.Megfigyelői hálózatot kívánunk kiépíteni regionális szinten. Célul tűzzük ki a tehetség kiválasztás és
nyomon követés egységes szempontú, informatikai alapú megszervezését.Mindezek mellett, a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös programot
dolgozunk ki, hogy a labdarúgás a mindennapos testnevelés része legyen. Ehhez magasan képzett szakember gárdánkkal tudjuk az iskolákat segíteni a közös
tanmenet és edzéstervek kidolgozása terén.A következő években folytatni kívánjuk a megkezdett munkát, és az anyagi lehetőségek függvényében szélesítjük a klub
saját versenyrendszerét a különböző korosztályoknak. Célunk, hogy jelentős százalékkal növeljük a versenyrendszerben érintett iskolák számát.A továbblépésnek, a
minőségi munka kiterjesztésének kulcsa a megfelelő szakemberek megtartása, a fiatal tehetséges edzők lehetőséghez juttatása, anyagi megbecsülésük fokozása és
továbbképzésük.Továbbra is célunk a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása labdarúgó karrierjük terén, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy óriási kiugrási lehetőség
számukra. 

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

Az utánpótlás-nevelési rendszer kiépítése, a bázis kiszélesítése, a szabadidős labdarúgás élettel való megtöltése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése jó úton halad.
Az amatőr futballklub a város kultúrájának, mindennapjainak része. A szimbiózisban élő működő labdarúgással foglalkozó szervezetekben van elszántság és akarat,
hogy a megkezdett munkát tovább vigyük, és magasabb szintre emeljük. Számíthatunk arra, hogy az önkormányzat a későbbiekben is mögöttünk áll, a szülők pedig
látják, hogy jelentős fejlesztések, beruházások voltak, ezért a település egész lakossága egyre közelebb kerül a klubhoz. Az utóbbi tíz évben folyamatos volt a
fejlődés a klub történetében, az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények (óvoda, iskola, testnevelő tanárok, vezetők) is támogatnak bennünket. Úgy gondoljuk,
hogy ez a tudat és a társasági adókedvezmény garancia a jövőnkre nézve. Ahhoz, hogy tovább fejlődjünk a felnőtt csapatnak továbbra is hoznia kell az
eredményeket, mert az utánpótlásnál, a következő évi fejlesztésekkel minden adva lesz a minőségi képzésre. A klubnak eltökélt szándéka, hogy a településen
büszkévé tegye a labdarúgás szerelmeseit, valamint, hogy Magyarország első számú sportágát – ha lehet – még népszerűbbé, szerethetőbbé tegye. A labdarúgás
Mezőkövesd közéletének, kultúrájának, mindennapjainak szerves része. Az amatőr klub hazai mérkőzései a város meghatározó eseményei: beszédtéma,
közösségszervező és -formáló erő, az utánpótlás-képzés a családok számára kínál vonzó szolgáltatást, ahol a mezőkövesdi gyerekek fizikai képzést, de ezen felül
nevelést közösséget is kapnak. Mindezek a tényezők élhetőbbé, értékesebbé teszik a mezőkövesdi polgárok életét, összekovácsolja, integrálja az itt élőket. A
foglalkoztatott sportolóink jelentős része hátrányos helyzetű családból érkezik. A labdarúgás révén a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és a roma származású
gyerekek számára is biztosítunk felemelkedési és integrációs lehetőséget. A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk
el. A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Labdarúgó Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a helyi
adottságokra alkalmazzuk, így építő kövei vagyunk és leszünk a magyar labdarúgás megindult felemelkedésének.
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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)

Vezetőedző Edző Nem
releváns

EKHO 160 12 416 666 Ft 83 333 Ft 5 999 990 Ft

Adminisztrátor Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 200 000 Ft 57 000 Ft 3 084 000 Ft

Könyvelő Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 272 373 Ft 77 626 Ft 4 199 988 Ft

Kiszolgáló személyzet Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 200 000 Ft 57 000 Ft 3 084 000 Ft

Ügyvezető klubbigazgató Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 272 373 Ft 77 626 Ft 4 199 988 Ft

Pénzügyi vezető Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 272 373 Ft 77 626 Ft 4 199 988 Ft

Marketing ügyintéző Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 200 000 Ft 57 000 Ft 3 084 000 Ft

1120 84 1 833 785 Ft 487 211 Ft 27 851 954 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

Vezetőedző szakmai munka vezetése

Adminisztrátor adminisztratív feladatok ellátása

Könyvelő könyvelés elvégzése

Kiszolgáló személyzet háttér feladatok ellátása

Ügyvezető klubbigazgató a sportszervezet stratégiai és operatív vezetése, képviselete

Pénzügyi vezető gazdasági ügyek kézben tartása

Marketing ügyintéző marketing feladatok ellátása

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)

13 713 906 Ft 141 380 Ft 282 761 Ft 14 138 048 Ft 14 138 048 Ft 28 134 715 Ft 28 276 096 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

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)

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 - 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)

Öltözőépület
ép.

Sporszálló II. ütem 2015-09-01 2016-06-30 2016-06-30 350 000
000 Ft

Öltözőfelújítás Sporttábor faházainak
korszerűsítése

2016-03-01 2016-06-30 2016-06-30 45 700 000
Ft

Öltözőfelújítás Sporttábor konyha épület
felújítása

2016-03-01 2016-06-30 2016-06-30 33 700 000
Ft

Öltözőépület
bőv.

Sporttábor portaépület
felújítása, bővítése

2016-03-01 2016-06-30 2016-06-30 42 900 000
Ft

472 300
000 Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Sporszálló II. ütem Sportszálló építésének befejezése

Sporttábor faházainak
korszerűsítése

A Sporttábor szálláshelyei felújításra szorulnak

Sporttábor konyha épület
felújítása

A Sporttábor kiszolgálása érdekében szükséges felújítás

Sporttábor portaépület
felújítása, bővítése

A Sporttábor kiszolgálása érdekében szükséges felújítás

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

Öltözőépület
ép.

Sporszálló II. ütem Egyéb 3400
Mezőkövesd
Bazsarózsa
u.
2

7174/36 1627 Saját

Öltözőfelújítás Sporttábor
faházainak
korszerűsítése

Egyéb 3400
Mezőkövesd
Bazsarózsa
u.
2

7174/36 449 Saját

Öltözőfelújítás Sporttábor konyha
épület felújítása

Egyéb 3400
Mezőkövesd
Bazsarózsa
u.
2

7174/36 219 Saját

Öltözőépület
bőv.

Sporttábor
portaépület
felújítása, bővítése

Egyéb 3400
Mezőkövesd
Bazsarózsa
u.
2

7174/36 275 Saját

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
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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?

Igen
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

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

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

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)

Sportfelszerelés Mez, nadrág, sportszár db 150 505 Ft 75 750 Ft

Sportfelszerelés edző, utazó felszerelés szett 100 2 525 Ft 252 500 Ft

Sportfelszerelés kapus felszerelés szett 6 1 212 Ft 7 272 Ft

Sportfelszerelés jelölő mez db 50 252 Ft 12 600 Ft

Sporteszköz labda db 100 454 Ft 45 400 Ft

Sporteszköz bólya szett 2 1 212 Ft 2 424 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 6 555 Ft 3 330 Ft

Sporteszköz koordinációs karika szett 6 454 Ft 2 724 Ft

Sporteszköz labdatartó zsák db 10 454 Ft 4 540 Ft

Sporteszköz kapu 2x1 pár 2 2 525 Ft 5 050 Ft

Sporteszköz aktív fal db 2 2 020 Ft 4 040 Ft

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

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

Gyógyszer jégzselé db 15 40 Ft 600 Ft

Gyógyszer Magne B6 db 10 61 Ft 610 Ft

Gyógyszer steril mull lap db 10 81 Ft 810 Ft

Gyógyszer sportkrém db 30 404 Ft 12 120 Ft

Gyógyszer fagyasztó spray db 30 353 Ft 10 590 Ft

Gyógyszer izomlazító krém db 30 394 Ft 11 820 Ft

Gyógyszer flektor ep gél db 15 252 Ft 3 780 Ft

Gyógyszer rugalmas pólya db 30 40 Ft 1 200 Ft

Gyógyszer Omniplast db 15 10 Ft 150 Ft

Gyógyszer Nikoflex db 30 20 Ft 600 Ft

Gyógyszer Pasta Cool db 20 61 Ft 1 220 Ft

Gyógyszer Lioton db 15 71 Ft 1 065 Ft

Gyógyszer Leukoplast db 15 25 Ft 375 Ft

Gyógyszer Bepanthen plusz db 10 81 Ft 810 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)

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Eger Egyéb 353 Ft 17 4 24 004 Ft

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-
Szakiskola és Kollégium

Egyéb 353 Ft 17 4 24 004 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Eger a leigazolt gyerekek egriek

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép- Szakiskola és Kollégium a leigazolt gyerekek egriek
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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 373657 Egyéb 80 12 11 910 Ft 3 239 Ft 181 788 Ft

Edző TANC1429-0125 Egyéb 80 12 7 940 Ft 2 159 Ft 121 188 Ft

Edző 334060 Egyéb 80 12 11 789 Ft 3 360 Ft 181 788 Ft

Edző 510038 Egyéb 80 12 11 910 Ft 3 239 Ft 181 788 Ft

Edző 134559 Egyéb 80 12 11 789 Ft 3 360 Ft 181 788 Ft

Edző 300003229 Egyéb 80 12 11 910 Ft 3 239 Ft 181 788 Ft

Edző 138344 Egyéb 100 12 12 624 Ft 2 376 Ft 180 000 Ft

Egyéb erőnléti edző Egyéb 160 12 29 456 Ft 5 891 Ft 424 164 Ft

Egyéb pályaedző Egyéb 160 12 29 456 Ft 5 891 Ft 424 164 Ft

Egyéb kapusedző Egyéb 160 12 29 456 Ft 5 891 Ft 424 164 Ft

Egyéb gyúró Egyéb 160 12 20 198 Ft 5 757 Ft 311 460 Ft

Egyéb fizioterapeuta Egyéb 160 12 20 198 Ft 5 757 Ft 311 460 Ft

Egyéb technikai vezető Egyéb 160 12 20 198 Ft 5 757 Ft 311 460 Ft

Egyéb pályakarbantartó Egyéb 160 12 15 149 Ft 4 317 Ft 233 592 Ft

Egyéb pályakarbantartó Egyéb 160 12 15 149 Ft 4 317 Ft 233 592 Ft

Edző 623509 Egyéb 160 12 11 881 Ft 2 376 Ft 171 084 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

erőnléti edző erőnléti edzések megtartása minden korosztálynak

pályaedző pályaedzői feladatok ellátása

kapusedző kapusok edzése minden korosztályban

gyúró sportsérülések elkerülése, fizikai állapot javítása

fizioterapeuta sportsérülések kezelése, fizikai állapot javítása
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2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

technikai vezető szakmai munka vezetése

pályakarbantartó pályák karbantatása

pályakarbantartó pályák karbantartása

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

373657 UEFA B U7 20 10

TANC1429-0125 Egyéb U7 20 10

334060 UEFA A U9 20 20

510038 UEFA B U9 20 20

134559 UEFA B U11 30 23

300003229 UEFA B U11 30 33

138344 UEFA B U13 30 36

623509 Egyéb U13 30 45

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 415 630 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 45 750 Ft

Személyszállítási költségek 297 925 Ft

Nevezési költségek 10 099 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 20 198 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 48 008 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 901 654 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 055 268 Ft

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

Összesen 5 794 532 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)

5 199 000 Ft 53 598 Ft 107 195 Ft 5 359 792 Ft 595 532 Ft 5 901 727 Ft 5 955 325 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

Személyi jellegű 282 761 Ft 282 761 Ft 141 380 Ft 424 141 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 1 135 444 Ft 1 135 444 Ft 567 722 Ft 1 703 166 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 5 618 590 Ft 5 618 590 Ft 2 809 295 Ft 8 427 885 Ft

Utánpótlás-nevelés 107 195 Ft 107 196 Ft 53 598 Ft 160 793 Ft

Összesen 7 143 990 Ft  10 715 986 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
költsége

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
költsége

Tárgyi utófinanszírozott Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
költsége

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
költsége
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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: Mezőkövesd, 2015. 12. 08.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Bocsi Anna (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: Mezőkövesd, 2015. 12. 08.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Alulírott Bocsi Anna , mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe

vett , valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben az általunk igénybe vett , az az Európai Unió műkődéséről szóló szerződés 107. és 108.

cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletében (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o)

(a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet, („De Minimis Rendelet ”) ) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes értéke az

alábbiak szerint alakul:

De minimis elszámolás 2015/16

2013/14 sportév

Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke 15 662 300 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2013-09-20 297 Ft

Érték Euro-ban 52 735 €

2014/15 sportév

Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke 15 395 939 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2014-12-16 307 Ft

Érték Euro-ban 50 150 €

2015/16 keret meghatározása

De minimis keret 200 000 €

Előző két évi odaítélt személyi jellegű támogatás összege 102 885 €

Egyéb - más forrásból részesült - de minimis támogatás összege 0 €

Maradványérték 97 115 €

Nyilatkozat kiadásának napján hivatalos MNB euro/forint árfolyam* 301 Ft

Igényelhető összeg 2015/16 29 231 719 Ft

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint

visszafizetésének szabályairól szóló107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) alapján meghatározott 2015. július 1 – 2016. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao tv.”) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi

jellegű ráfordításokra igényelhető csekélyösszegű támogatás igénybevételére 29 231 719 Ft összeg erejéig van lehetőségünk.

A támogatási döntést - jóváhagyó határozat kiállításának dátuma - megelőző hónap utolsó napján hatályos MNB euro/forint árfolyamot kell figyelembe venni a

jóváhagyott személyi jellegű ráfordítás támogatási értékének meghatározásakor. A 2014/15-ös elbírálási folyamat során a jóváhagyó szerv által meghatározásra

kerülő jóváhagyott támogatási összeg és a jelen nyilatkozatban meghatározott támogatási összeg között eltérés alakulhat ki.
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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)

(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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: Mezőkövesd, 2015. 12. 08.
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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 7 10 43%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 7 10 43%

Edzőtáborok száma db 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 2 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 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 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 10 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 13 713 906 Ft 141 380 Ft 282 761 Ft 14 138 048 Ft 14 138 048 Ft 28 134 715 Ft 28 276 096 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 327 570 684 Ft 3 377 017 Ft 6 754 034 Ft 337 701 736 Ft 144 729 316 Ft 479 054 034
Ft

482 431 051 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

55 069 050 Ft 567 722 Ft 1 135 444 Ft 56 772 216 Ft 24 330 950 Ft 80 535 444 Ft 81 103 166 Ft

- ebből utófinanszírozott 272 501 634 Ft 2 809 295 Ft 5 618 590 Ft 280 929 520 Ft 120 398 366 Ft 398 518 590
Ft

401 327 885 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 199 000 Ft 53 598 Ft 107 195 Ft 5 359 792 Ft 595 532 Ft 5 901 727 Ft 5 955 325 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 346 483 590 Ft 3 571 995 Ft 7 143 990 Ft 357 199 576 Ft 159 462 896 Ft 513 090 476
Ft

516 662 472 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 70 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (51 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)

alairasmintakft_1430300274.jpg Szerkesztés alatt, 428 Kb, 2015-04-29 11:37:54) ec07c73076a53e7263e4ac9096b6206a6c96b13397d99a39a2f57042e77df1d7

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

mezokovesdfcsportszallo-tobbut_1441968199.xls Hiánypótlás melléklet, 36 Kb, 2015-09-11 12:43:19)
b7ea9e1aeb37bc1fb6db866e96c4bf2c6f8cd24845c5cd5cde9fbe10ae7fbd1e

hasznositas_1430378195.doc Szerkesztés alatt, 576 Kb, 2015-04-30 09:16:35) b03c55aded30efee1c2b20f03fa2ca46f076b754cc99b9841d93a2ed9df558ab

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositas_1430378207.doc Szerkesztés alatt, 576 Kb, 2015-04-30 09:16:47) b03c55aded30efee1c2b20f03fa2ca46f076b754cc99b9841d93a2ed9df558ab

Egyéb dokumentumok

portae1tervalaprajz0429_1430378262.pdf Szerkesztés alatt, 320 Kb, 2015-04-30 09:17:42)
7c453c95daae34cc87ddd305e3594e5ba18d4d2560c1aa3f0fc76879dfccdf4b

sportszalloii.utemhelyiseglista_1430305861.pdf Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2015-04-29 13:11:01)
7a14b08ddcdf4e4b75a6e0f43a4205a08921c3a25a8469ce16f58b5d330782f2

sportszalloutemezesalaprajzjavit_1430305882.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 13:11:22)
7882a6b41573a3961b60e749a79692f46ee45cee2895891c924cdf0e49fa8971

iemeletutemezes_1430305992.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 13:13:12) 6cc6992dc74138116f960a909fa3b7ee2617ca13f3cc4687bcd3cc0eced10fb1

iiemeletutemezes_1430306004.pdf Szerkesztés alatt, 996 Kb, 2015-04-29 13:13:24)
a7eb49731091bc310eb64a714dcc7116d701875d816eccfb14331aa33f227e57

pinceutemezes_1430306016.pdf Szerkesztés alatt, 650 Kb, 2015-04-29 13:13:36) a8f794bb0b36827384877b8b7adbe4a1c54534bd10c799168a7ddd6c97d0ddd4

fahazake12tervfszalaprajz0428_1430306099.pdf Szerkesztés alatt, 290 Kb, 2015-04-29 13:14:59)
a84a70ce8f5ec40714f3e885a2bd7c98a07aed0af4241b1476ddaca590fa7ac7

fahazake34tervtetoteralaprajz0_1430306115.pdf Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2015-04-29 13:15:15)
4ce042c818d39560e98dd7d1673240dc8b298c6da56a260cd2d4ecae5900f07a

konyhae1tervalaprajz0429_1440666420.pdf Hiánypótlás melléklet, 234 Kb, 2015-08-27 11:07:00)
53cbc02b1a4ed1e254f0b6b9a6828cb26a8f57476afe8761fffdf5b595f0dc67

sporttaborhelyszinrajz_1440666497.pdf Hiánypótlás melléklet, 334 Kb, 2015-08-27 11:08:17)
9ba74aa1c3be82f43102fe34ce7d90b3e5b364aa2a0804e0eeb38749cc2a4417

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

cegkivonatkft._1430300262.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-29 11:37:42) af3b6e4ff27ef0b44ae0455d95e079e93c43a5f29a2041814ad945788123e3a9

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

bankiigazolaskft._1430384805.jpg Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2015-04-30 11:06:45) ffdc936034a6c8779a0bbc085109023747e042094e16cf57a61486c64781649b

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

adoigazolaskft_1430300297.jpg Szerkesztés alatt, 614 Kb, 2015-04-29 11:38:17) 4e1f1bb328c95d7ce236e745e02f6c8766f0f453fae5670270f99dede408822e

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemengedelykotelesparkoloepites_1441968229.pdf Hiánypótlás melléklet, 244 Kb, 2015-09-11 12:43:49)
0d6829133cb2f9553defb0698188519d2465b6a47d688a69c7204c8e475b9607

scan_1430386802.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-30 11:40:02) 2479916895286b7ce79e95a8d3a15bcdb3795e6810826d73639ae5e388a56152

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

nemengedelykotelesparkoloepites_1441967550.pdf Hiánypótlás melléklet, 244 Kb, 2015-09-11 12:32:30)
0d6829133cb2f9553defb0698188519d2465b6a47d688a69c7204c8e475b9607

igazolasengedelymentessegrolfahaz_1430300538.jpg Szerkesztés alatt, 465 Kb, 2015-04-29 11:42:18)
1dd2347949b8b01d4fb1a6c7f289a64b32b3a27fb841f2ce8d308f4937baec59

igazolasengedelymentessegrolkonyh_1430300550.jpg Szerkesztés alatt, 467 Kb, 2015-04-29 11:42:30)
307f46a341738e54668b4ab3becc6f519af2e1e6e1bec80b6cab0fd7f5e168dc

epitesiengedelyjogeros_1430300676.pdf Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-29 11:44:36)
47c24122b96047396223a9de7c2f85c29f1129ead5d28cd93af700f18aa0485f

portaepitesiengedelyjogeros_1441957141.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-09-11 09:39:01)
fe40f81806b4d178a39ef66535b9d973d4d838535a80980b63c4bda998f62692

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

ingatlanadas-vetelszerzodes_1441968284.pdf Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2015-09-11 12:44:44)
e8f71538dc45ded73c137d29c4a8b8baf55a4dfc021edcb6243343ad779a9398

scan_1430386793.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-30 11:39:53) 2479916895286b7ce79e95a8d3a15bcdb3795e6810826d73639ae5e388a56152

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

sporttaborhelyszinrajz_1430378166.pdf Szerkesztés alatt, 334 Kb, 2015-04-30 09:16:06)
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9ba74aa1c3be82f43102fe34ce7d90b3e5b364aa2a0804e0eeb38749cc2a4417

helyszinrajz_1430305809.pdf Szerkesztés alatt, 567 Kb, 2015-04-29 13:10:09) b79451aff56343118e5b3f0f896a6dadd3ee9a2eb4dafc7403bf730e5580686a

tulajdonilap_1430300519.jpg Szerkesztés alatt, 800 Kb, 2015-04-29 11:41:59) cd709c254783d512ab350ef4b8acfafa5cf849c67920bbebc1b0433c7f07bb6f

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

jelzalogjoghozzajarulas_1441968363.jpg Hiánypótlás melléklet, 368 Kb, 2015-09-11 12:46:03)
ced5c15dc601736061884a2218bbf27caee5b3230111c8d8d36be682d23101c4

jelzalogjoghozzajarulas_1430300497.jpg Szerkesztés alatt, 368 Kb, 2015-04-29 11:41:37)
ced5c15dc601736061884a2218bbf27caee5b3230111c8d8d36be682d23101c4

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

sporttaborfahazakkoltsegvetes_1430378379.xls Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2015-04-30 09:19:39)
68d65c45946b4af3f5e832708833053830cb8ff64cf480a0c8a4c245157aafd3

sporttaborkonyhakoltsegvetes_1430378408.xls Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2015-04-30 09:20:08)
3556f45d876d6dff69659897fc316e956843752a88ef8cc783cb1f940bb98297

sporttaborportakoltsegvetes_1430387851.xls Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2015-04-30 11:57:31)
5d36e8d0e98a863785c5e8c03812fe465b976a83a8af9b9902247fc00efc11b0

sportszallo-epiteszet-tartoszerke_1430305078.pdf Szerkesztés alatt, 484 Kb, 2015-04-29 12:57:58)
877f42a3a6bd3db17e44d457c485560ff353f0108af3f7d9d6cefabcb2466405

sportszallo-kulsomunkakkoltsegv_1430305089.pdf Szerkesztés alatt, 99 Kb, 2015-04-29 12:58:09)
8b38ae26fb9912bd7947be767627f7e82f2be0899c086ed26fc8b1510ad7e20f

sportszallo-szakagiosszesito_1430305103.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-29 12:58:23)
b538c485383857a18daacb998f586c9f4bd66927e1f95791fe131e8a522b7b0f

sportszalloarazottelektromoskolt_1430305116.pdf Szerkesztés alatt, 596 Kb, 2015-04-29 12:58:36)
45c1911f4adae7acc0cbb1a75fc7c8b2d2968fc59dad152a9f6fb013e9ce7802

sportszallogepeszetemod_1430305131.pdf Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2015-04-29 12:58:51)
52d0222862d74cec652d9facd4cde5ba5b96bd0598c97cf9f7975fa00b213924

sportszallokonyhatechnologia_1430305145.pdf Szerkesztés alatt, 183 Kb, 2015-04-29 12:59:05)
783ddbb33b35ba33e6b92ae88f438fbf8bbe31c8566ceb8341235aa816c064ca

sportszallokozmuvemod_1430305159.pdf Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2015-04-29 12:59:19)
1c2469501f77c9f5172fe39c4b8935d14e9a90ed5548f768b2f37f296347c82f

sportszallo_viztechnologiaarazott_1430305174.pdf Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2015-04-29 12:59:34)
514f08a9a3f05f0092100202f0ad6898adf358e58c8826e9219516099566ae04

mezokovesdfcsportszallo-tobbut_1441957229.xls Hiánypótlás melléklet, 36 Kb, 2015-09-11 09:40:29)
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sportszalloktgvetesszetbontaseva_1441957244.xlsx Hiánypótlás melléklet, 21 Kb, 2015-09-11 09:40:44)
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kulsomunkakkoltsegvetesrevpark_1441957254.xls Hiánypótlás melléklet, 23 Kb, 2015-09-11 09:40:54)
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kulsoelektromosmunkakkoltsegvete_1441957261.xls Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-09-11 09:41:01)
60ccc9d8f76228247bf24aa4233e2347bd8e6f5e549afc571c04b0763e61a203

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

portaepuletesszamelyzetiszallas_1430378329.doc Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 09:18:49)
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sportszalloengepiteszmuleiras11_1430304786.pdf Szerkesztés alatt, 454 Kb, 2015-04-29 12:53:06)
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