
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Sümeg Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  SVSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2731

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19518543-1-19

Bankszámlaszám  11748100-20170909-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8330  Helység  Sümeg

Út / utca  Béke tér.  Házszám  7

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8330  Helység  Sümeg

Út / utca  Béke tér.  Házszám  7

Telefon  +36 30 345 93 31  Fax  +36 87 352 578

Honlap  www.sumeg.hu  E-mail cím  majori50@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Major István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 345 93 31  E-mail cím  majori50@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Major István +36 30 345 93 31 majori50@freemail.hu

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 5 MFt 7,5 MFt 5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,77 MFt 0,7 MFt 0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 13,83 MFt 5,1 MFt 10,05 MFt

Egyéb támogatás 1,18 MFt 1,1 MFt 1,2 MFt

Összesen 20,78 MFt 14,4 MFt 16,75 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,13 MFt 2,7 MFt 8,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,56 MFt 0,3 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,27 MFt 0,1 MFt 6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 6,73 MFt 15,2 MFt 1,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,57 MFt 3,6 MFt 0,45 MFt

Összesen 9,26 MFt 21,9 MFt 16,75 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 2,61 MFt 7,1 MFt 7,6 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

be/SFP-08731/2015/MLSZ

2015-09-25 11:40 2 / 25



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 1 806 294 Ft 36 126 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

390 398 Ft 7 808 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

2 863 890 Ft 57 278 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 836 948 Ft 136 739 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

Egyesületünkben működik a járás legmagasabb minősítésű labdarúgó csapata. Az utánpótlás felnőtt korosztályok a térségből, míg a fiatalabb korosztályok zömében
Sümegről szerveződnek. Létesítmény ellátásunk különösen az őszi - téli viszonyokban nem megfelelő, de szervezéssel és bizonyos kompromisszumokkal megoldjuk
a korosztályok foglalkoztatását. Az önkormányzat kezelésében lévő létesítményeket kedvező feltételekkel használhatjuk. Az Egyesület könyvelési feladatának
megoldásában is segítséget kapunk a városi önkormányzattól, azonban a sokasodó általános adminisztrációs folyamatok meghaladják rendelkezésre álló humán
kapacitásainkat, így szükséges adminisztrátort bevonni a mindennapi feladataink ellátásába. Hátrányos helyzetű térségünkben kiemelt helyet foglal el a labdarúgó
sportág, melyet a támogatás biztosításával szervezett keretek között, szakmailag felügyelten és irányítottan vehetnek igénybe fiataljaink. 

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

Az Egyesület által használt létesítmények önkormányzati tulajdonban vannak, melyek fenntartására, korszerűsítésére csak pályázati lehetőségek kihasználásával van
lehetőség. A támogatások révén el tudjuk végezni a legszükségesebb feladatokat: az öltöző vonatkozásában és az edző pálya alkalmassá tételével bővülnek
lehetőségeink. A mérkőzések, edzések időpontját optimálisabban tudjuk megválasztani, nő a kihasználtsági mutató. A jobb minőségű játéktéren komolyabb szakmai
munkát lehet végezni. Az öltöző állapota, felszereltsége a rendszeressé váló éves felújítási ütemtervek hatására közelít a kor elvárható körülményeihez. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az Egyesületben zajló szakmai munka folyamatos, teljesítve vannak az I. osztályban való indulás feltételei. Az egyes korosztályok pótlását, előrelépését
megszervezzük, felügyeljük, biztosítjuk. Az infrastruktúra ütemezett fejlesztését a szükségszerűség és a célszerűség határozza meg anyagi lehetőségeink
függvényében. Előnyben részesítjük a szakmailag indokolt, alapvető feltételek megteremtését célzó programok megvalósítását. A program megvalósítása két időbeli
ütemsávra bontható. A szakmai munka folyamatos, 2015.07.01-2016.06.30. között merül fel. Az infrastrukturális fejlesztés megvalósítása függ a támogatás
folyószámlánkra történő utalásától, hiszen a projektjeinket csak előfinanszírozással tudjuk megvalósítani. A tapasztalatokra alapozva az öltözőt és a pályát érintő
fejlesztéseket a II. félévben tudjuk realizálni, így 2016.03.01-2016.06.30 közé terveztük. 

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

Programunk szakmailag az MLSZ által előírt csapatok - korosztályok nevelését, versenyeztetését foglalja magában. Infrastrukturális fejlesztésünk megegyezik a
támogatási kiírás elvárásainak, illeszkedik a célkitűzésekhez. Fejlesztéseinkkel célunk az egymásra épülő korosztályok kontinuitása és a szükséges feltételrendszer
szinten tartása. 

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

Létesítményszegény, anyagiakban nem bővelkedő környezetben a legnagyobb létszámot foglalkoztató sportág művelése társadalmi érdek. A közösség
személyiségfejlesztő szerepe, a szabadidő hasznos eltöltése, a testedzés alapvető célkitűzésként tud realizálódni. A támogatás biztosítása lehetőséget teremt, hogy
mindezek szervezett keretek között valósuljanak meg.

be/SFP-08731/2015/MLSZ

2015-09-25 11:40 4 / 25



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)

felnőtt edző Edző UEFA B Normál 60 10 110 000 Ft 30 800 Ft 1 408 000 Ft

gondnok, szertáros Egyéb Nem
releváns

Normál 80 12 55 000 Ft 15 400 Ft 844 800 Ft

technikai vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 60 12 55 000 Ft 15 400 Ft 844 800 Ft

adminisztrátor Egyéb Nem
releváns

Normál 48 12 30 000 Ft 8 400 Ft 460 800 Ft

248 46 250 000 Ft 70 000 Ft 3 558 400 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

felnőtt edző MLSZ szabályozása szerint kötelező felnőtt edző foglalkoztatása

gondnok, szertáros Biztosítja az edzések idejének a felügyeletét, kiadja a felszereléseket, a pályákat előkészíti

technikai vezető A foglalkoztatott csapatok száma szükségessé teszi a foglalkoztatást

adminisztrátor Az egyesület működésének napi szintű szakmai adminisztrációját el kell végezni.

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)

1 752 106 Ft 18 063 Ft 36 126 Ft 1 806 294 Ft 1 806 294 Ft 3 594 526 Ft 3 612 589 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelések sport-garnitúra szett 18 22 000
Ft

396 000 Ft

Sportfelszerelések sport-garnitúra szett 5 30 000
Ft

150 000 Ft

546 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

sport-garnitúra A csapatok versenymezei elhasználódnak, ezért szükséges a pótlásuk. Az egységes felszerelések egységes arculatot
biztosítanak a csapatoknak.

sport-garnitúra A csapatok versenymezei elhasználódnak, ezért szükséges a pótlásuk. Az egységes felszerelések egységes arculatot
biztosítanak a csapatoknak.

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)

378 686 Ft 3 904 Ft 7 808 Ft 390 398 Ft 167 314 Ft 553 808 Ft 557 712 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)

Öltözőfelújítás épületszigetelés 2016-03-01 2016-06-30 2016-06-30 3 305 355
Ft

Pálya infr.
bőv.

kispadok készítése 2016-03-01 2016-06-30 2016-06-30 700 000 Ft

4 005 355
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

épületszigetelés Az öltöző épülete elhasználódott, ezért szükséges a felújítása. A felújítást csak ütemezetten tudjuk realizálni, jelen program a tető
szigetelését, a csapadékvíz csatorna rendszer felújítását, valamint a használati melegvíz előállítására napkollektorok telepítését
tartalmazza.

kispadok készítése A sportpálya tartozékaként egy-egy kispad került elhelyezésre, mely elhasználódott. A programban ezek cseréjét terveztük.

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

Öltözőfelújítás épületszigetelés Öltöző 8330
Sümeg
hrsz
544

544 104 Bérelt

Pálya infr.
bőv.

kispadok
készítése

Nagy f.p. 8330
Sümeg
hrsz
544

544 63045 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

kispadok készítése A sportpálya tartozékaként egy-egy kispad került elhelyezésre, mely elhasználódott. A programban ezek cseréjét terveztük.

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

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

Műfüves pálya Kicsi
mf.p.

8330
Sümeg
Szabó Dezső utca
946/1

946/1 20*40 Bérelt 40 2 500 Ft 10

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

Nem

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

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 2 777 973 Ft 28 639 Ft 57 278 Ft 2 863 890 Ft 1 227 382
Ft

4 062 633 Ft 4 091 272 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U14 SÜMEG VSE U14 0 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 SÜMEG VSE U17 0 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U21 SÜMEG VSE U21 0 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U16 SÜMEG VSE U16 16 egyéb ffi UP

U19 SÜMEG VSE U19 16 egyéb ffi UP

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFP-08731/2015/MLSZ

2015-09-25 11:40 9 / 25



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés felszerelés garnitúra szett 32 6 250 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés felszerelés garnitúra szett 32 12 500 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés cipő pár 10 10 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz labdák db 15 6 500 Ft 97 500 Ft

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

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

Újraélesztő készülék defibrillátor db 1 800 000 Ft 800 000 Ft

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

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

Műfüves kispálya Műfüves pálya 2 500 Ft 40 10 1 000 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Műfüves kispálya A pálya Sümeg Város Önkormányzatának tulajdonában van, együttműködési megállapodás alapján az Egyesület bérli a létesítményt. Az
utánpótlás csapataink edzései többnyire itt zajlanak.

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 TANC1436-01401 Normál 48 10 50 000 Ft 14 000 Ft 640 000 Ft

Edző D7189 Normál 48 10 50 000 Ft 14 000 Ft 640 000 Ft

Edző B0839 Normál 48 10 25 000 Ft 7 000 Ft 320 000 Ft

Edző TANC1436-01401 Normál 48 10 40 000 Ft 11 200 Ft 512 000 Ft

Edző B0839 Normál 48 10 25 000 Ft 7 000 Ft 320 000 Ft

Edző TANC1436-01400 Normál 48 10 40 000 Ft 11 200 Ft 512 000 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1436-01401 Egyéb U19 12 16

D7189 Egyéb U16 12 16

B0839 UEFA B U13 12 8

TANC1436-01401 Egyéb U11 12 8

B0839 UEFA B U9 12 8

TANC1436-01400 Egyéb U7 12 8
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 797 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 800 000 Ft

Személyszállítási költségek 1 300 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 150 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 400 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 944 000 Ft

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

Összesen 7 391 500 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)

6 631 839 Ft 68 369 Ft 136 739 Ft 6 836 948 Ft 759 661 Ft 7 528 239 Ft 7 596 608 Ft

be/SFP-08731/2015/MLSZ

2015-09-25 11:40 15 / 25



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 36 126 Ft 36 126 Ft 18 063 Ft 54 189 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 808 Ft 7 808 Ft 3 904 Ft 11 712 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 57 278 Ft 57 278 Ft 28 639 Ft 85 917 Ft

Utánpótlás-nevelés 136 739 Ft 136 739 Ft 68 369 Ft 205 108 Ft

Összesen 237 951 Ft  356 926 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A program megvalósítása nem sportszakmai szakemberek bevonását is igényli. A projektbe a tervezhető közreműködői
költségeket terveztük.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A program megvalósítása nem sportszakmai szakemberek bevonását is igényli. A projektbe a tervezhető közreműködői
költségeket terveztük.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A program megvalósítása nem sportszakmai szakemberek bevonását is igényli. A projektbe a tervezhető közreműködői
költségeket terveztük.

Utánpótlás-nevelés A program megvalósítása nem sportszakmai szakemberek bevonását is igényli. A projektbe a tervezhető közreműködői
költségeket terveztük.
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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: Sümeg, 2015. 09. 25.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Major István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Sümeg, 2015. 09. 25.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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

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

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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: Sümeg, 2015. 09. 25.

be/SFP-08731/2015/MLSZ

2015-09-25 11:40 22 / 25



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 6 8 33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 2 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 16 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 16 0 -100%

U16 fő 0 16 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U21 fő 16 0 -100%

U14 fő 16 0 -100%

Bozsik Program fő U7; U9; U11;
U13

32 32 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 1 752 106 Ft 18 063 Ft 36 126 Ft 1 806 294 Ft 1 806 294 Ft 3 594 526 Ft 3 612 589 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 3 156 659 Ft 32 543 Ft 65 086 Ft 3 254 288 Ft 1 394 696 Ft 4 616 441 Ft 4 648 984 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

378 686 Ft 3 904 Ft 7 808 Ft 390 398 Ft 167 314 Ft 553 808 Ft 557 712 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

2 777 973 Ft 28 639 Ft 57 278 Ft 2 863 890 Ft 1 227 382 Ft 4 062 633 Ft 4 091 272 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 631 839 Ft 68 369 Ft 136 739 Ft 6 836 948 Ft 759 661 Ft 7 528 239 Ft 7 596 608 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 11 540 604 Ft 118 975 Ft 237 951 Ft 11 897 530 Ft 3 960 651 Ft 15 739 206 Ft 15 858 181 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 darab)

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

alairasicimpeldany_1429691839.pdf Szerkesztés alatt, 177 Kb, 2015-04-22 10:37:19)
4072c1030a60cb7c21f27884f880f534b566c4cb001775724e212532e4e655fb

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

finanszirozasitervesforras_1430206936.pdf Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2015-04-28 09:42:16)
9eee6e0048f9d0a8b24aa5f6726b99c8a68f42a8bd5b1c1ac4efd22bea47e503

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositaseskihasznaltsag_1430206949.pdf Szerkesztés alatt, 217 Kb, 2015-04-28 09:42:29)
00948fb8be9071e6e80ff303d0940b3fd8b83bfca66f4b72461c153abad122ad

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

birosagikivonat_1430304393.pdf Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2015-04-29 12:46:33) 42d14060a00840977ec0d962005b2e40bacab71a78d035b5e1f7eb8d5a96ef07

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

35eftutalasa_1430229117.pdf Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2015-04-28 15:51:57) 1f2f15062f53cb1c63af027286628fba3a2afc39f1a1773429d45240e8113bb8

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

navigazolas_1429794866.pdf Szerkesztés alatt, 167 Kb, 2015-04-23 15:14:26) 9be26da9b772dd5fd925bedeef29f13420ca765f48fe60b6f74c9c271f77bdbd

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozategyebengedelykotelest_1430206926.pdf Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2015-04-28 09:42:06)
dc7f9f26d1274818199df2a4c40cfc830b783b56a43a9f8d922a88c7cc84d533

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

nyilnemengedelykoteles_1430304434.pdf Szerkesztés alatt, 395 Kb, 2015-04-29 12:47:14)
254521aaf6d4257cebb824acaa03a27f1fbd7ed98f1cb2b03feabd9323abdc2d

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

berletiszerzodes_1430229133.pdf Szerkesztés alatt, 296 Kb, 2015-04-28 15:52:13)
d02e7048bde6749c458751935250a225423895633a7670a468249ea28ee9ce23

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

tulajdonilap_1430304416.pdf Szerkesztés alatt, 578 Kb, 2015-04-29 12:46:56) bff1fd7512400e01b6e789531486cbee2d24d8d0b25648acc54a44f49286be9d

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

nyilatkozattulajdonosrol_1430206908.pdf Szerkesztés alatt, 177 Kb, 2015-04-28 09:41:48)
266b270f8c5dc9c809608fc8b8d09605a1c0a3d767e3570a878eb7b2d931c028

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

oltozotetelesarajanlat_1430138951.pdf Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2015-04-27 14:49:11)
96a4e0fce7e2e45c9e97608dea929e8c8e72a56c0ecf6b9de103aef360494e41

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszakileiras_1430138745.pdf Szerkesztés alatt, 625 Kb, 2015-04-27 14:45:45) e2e681b2e6293848e49ed837536756b00dae302a65a96c5bef973d9185599371

felmeresiterv_rajzok_1429691937.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-22 10:38:57) 7e6a48169effecf86cfe2080b0a9e7fd29fcf2f17e6b983e766fbb8ff2e75c03
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