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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Pilisi Labdarúgó Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve: Pilisi-LK
2 Gazdálkodási formakód:

3 Tagsági azonosítószám 1324

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa:

Adószám: 1 8 7 0 1 5 3 1 - 1 - 1 3

Bankszámlaszám: 6 5 1 0 0 3 1 4 - 1 1 0 2 0 5 7 6 -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 7 2 1 Pilis(helység)

Dózsa György utca(út, utca) 33.(házszám)

309724558Telefon: http://pilisilk.atw.hu/Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 7 2 1  Pilis (helység)

 Báthori utca(út, utca)  12.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Tóth Mihály

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

309724558Mobiltelefonszám: bencze67@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Bencze Zoltán

309191517Mobiltelefonszám: bencze67@gmail.comE-mail cím:

Sportszervezet alapításának időpontja:  

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

Érkezett : ________________

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

2003-09-01

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

4 MFt 3 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.485 MFt 0.183 MFt 0.180 MFt

0 MFt 0 MFt 6 MFt

0.136 MFt 0.104 MFt 0.11 MFt

4.62  MFt 3.29  MFt 6.29  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.334 MFt 0.527MFt 0.6 MFt

3.333 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

3.41 MFt 3.35 MFt 3.5 MFt

7.08  MFt 3.88  MFt 4.1  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

0 MFt 0 MFt 1 000 000 MFt

0 MFt 0 MFt 200 000 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

 2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Tájékoztatónk megírásának célja, hogy bemutassuk Egyesületünk jelenlegi helyzetét. Írásos emlékeink a kezdetekről sajnos nincsenek, de azt tudjuk, hogy már 1917 körül
is működött egyesület Pilisen. 1957-ben az akkor Pilisi Kinizsi néven szereplő csapat NBIII-as szinten bajnokságot nyert. Az 50-es évek óta eltelt időszakban több néven és
szervezeti formában mindig volt sportélet városunkban. 2003 szeptemberében alakult meg a Pilisi Labdarúgó Klub, azóta változatlanul a jelenlegi formájában működik.
Vezetőink, edzőink társadalmi munkában végzik feladataikat. Pilis Város Önkormányzatával megalakulásunk elejétől fogva szoros együttműködésben álltunk. Az
öltözőépület és a sportpálya teljes területe önkományzati tulajdonban van, a Klub, mint fenntartó szerepel az eddigi támogatási szerződésekben. Egyesületünk minden
évben a Képviselőtestület által elfogadott önkormányzati támogatásból gazdálkodott. Sajnos a jelenlegi gazdasági, pénzügyi válság arra kényszerítette az Önkormányzatot,
hogy 2012-ben megvonja ezt a támogatási összeget a Klubtól.

Az öltözőépületet 1986-89 között építették társadalmi munkában az akkori vezetők, játékosok, sportbarátok, akik magukénak érezték a létesítmény fontosságát. 2003 óta
minden évben kisebb-nagyobb felújítási munkákat, korszerűsítéseket végzünk. Ehhez nagyon sok segítséget nyújtanak szurkolóink és e sportot szerető emberek, akik
társadalmi munkában járulnak hozzá fejlődésünkhöz Büszkék vagyunk arra, hogy majdnem minden játékosunk pilisi illetőségű, nevelésű. Büszkék vagyunk szurkolóinkra,
mert bátran kijelenthetjük, hogy a hazai (400-500 fő) és az idegenbeli (100-150 fő), mérkőzéseken a legnagyobb szurkolótáborral dicsekedhetünk.

A kora délutáni órákban heti 3-4 alkalommal az utánpótlás csapatok (U7, U9, U13, U15) edzése folyik. Heti 3 alkalommal du. 17 órától ifjúsági csapat edzése, 19 órától
felnőtt csapat edzése. Minden második hétfőn délután öregfiúk csapatának bajnoki mérkőzése, minden második szombaton serdülő (U15) csapat bajnoki mérkőzése. Minden
második szombat, illetve vasárnap sorsolástól függően,ifjúsági és felnőtt csapat bajnoki mérkőzése. Ezen felül évente, iskolai keretek között, 2-3 alkalommal tornák
(Bozsik-program) megrendezésre kerülnek, több környékbeli általános iskola diákcsapata részvételével.

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Személyi jellegű kifizetéseink nincsenek, mivel vezetőink, edzőink társadalmi munkában tevékenykednek. Nonprofit egyesület lévén nincsenek alkalmazottaink, dolgozóink.
Feladatainkat kedvtelésből, sportszeretetből fakadóan látjuk el. Tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2012. november, a nagyobb erőforrásokat igénylő
beszerzéseket támogatás beérkezésével kezdenénk meg. Utánpótlás neveléssel kapcsolatos sporteszközök, felszerelések beszerzését 2013 márciusára tervezzük.
Gyógyszerek, egészségügyi eszközökre idén 2012. augusztusban lesz szükségünk. Személyszállítási költségek kifizetése két időpontban lesz esedékes: 2012.december és
2013.június. Nevezési költségek kifizetése 2012 augusztusára tervezzük. Sportlétesítmények bérleti díját folyamatosan 2012 december-2013 február időintervallumban
fizetjük. 2013. június végén mennénk edzőtáborba.
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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 labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítását mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára nagyon fontos feladatnak tekinti egyesületünk. Klubunk nagy
szerepet tulajdonít a családias légkör kialakításának, a közvetlen kapcsolatoknak. Vezetőségünk a mérkőzéseken kívül is szervez baráti találkozókat, un. szurkolói
ankétokat, melyeken találkozhatnak egymással a szurkolók és a játékosok. Kiemelt feladatunk az utánpótlás erősítése, az elmúlt évek folyamán gyermekcsapataink nagy
létszámmal bővültek, köszönhetően annak, hogy már óvodás korú gyermekeket is igyekszünk kicsalogatni a sportpályára, melynek kapui nemcsak a kicsik, hanem a
hölgyek és bármely korosztály számára mindig nyitva áll. Edzéseinken bármikor kipróbálhatják magukat a hozzánk ellátogatók, bármely korosztályhoz becsatlakozhatnak,
és ha mindkét fél fantáziát lát a folytatásban megtörténhet a leigazolás, ilyen formában is igyekszünk megduplázni játékosállományunkat.
Az elkövetkező időszakban sikeres pályázati elbírálás esetén szeretnénk a csapatok infrastrukturális hátterét növelni az öltözőépület bővítésével, korszerűsítésével, a
futballpálya és környéke rendbetételével, a pályavilágítás modernizációjával. Egyesületünk gazdasági modernizációja nagyban függ e pályázat sikerén, mivel eddig
Városunk önkormányzata biztosította a működtetési költségek teljes egészét, mely a mostani időszakra bizonytalanná vált. A pályázat lehetőségeinek kihasználásával
szeretnénk biztosabb anyagi hátteret megteremteni játékosaink sikeres fejlődésének érdekében, csapataink szerepének, elismertségének emelése a bajnokságokban,
kupákban településünkön és azon kívül is.

A labdarúgás népszerűsítésének érdekében évente 2-3 alkalommal kispályás labdarúgó tornákat, emléktornákat szervezünk, melyekre nemcsak a nálunk sportoló igazolt
játékosok, hanem baráti társaságok is benevezhetnek. Az emléktornák alkalmával mindig egy kiemelkedő helyi labdarúgóra emlékezünk, ezzel is tisztelegve az
Egyesületért s e módon a labdarúgásért megtett alázatos munkájáért. Konkrét sportszakmai célunk a Megye I. oszályban stabil pozíció elérése, lehetőség szerint a
bajnokság végén dobogós helyen végezni.
Az utánpótlás korosztályú csapatoknál minél nagyobb játékosállomány elérése, illetve fokozatos beépítése, kinevelése a következő korcsoportokba.
Európai szintű infrastruktúra elérése érdekében az öltöző teljes felújítását, bővítését tervezzük, a jelenlegi 2 öltözőrészleg megduplázásával, a fűtés- és villamossági
rendszer energiatakarékos átalakításával.

Terveink megvalósításának eszközeiként magukat a játékosokat, szurkolókat tartanánk legfontosabb tényezőnek, ezen belül is azt, hogy minél több igazolt játékossal
rendelkezzünk, valamint a szurkolókkal kialakított baráti kapcsolat, és a különböző tornák megrendezése. Szoros együttműködésben állunk az általános iskolával, óvodával,
az iskolai keretek között működő tornák alkalmával edzőink vezetik és kísérik el gyermekeinket. A téli felkészülési időszakban az iskola tornatermét használják utánpótlás
csapataink az edzéseken.
Kijelenthetjük, hogy Városunkban sajnos ez az egy olyan sportolási és kikapcsolódási lehetőség adott, amelyre nemre, korra való tekintet nélkül mindenkinek lehetősége
van, játékosként vagy szurkolóként.
Mindenféle tekintetben az utánpótlás-nevelést láttuk és látjuk legfontosabb feladatunknak a jövővel kapcsolatban, hiszen ők fogják pár év múlva képezni azt a bázist, ami a
legtöbb embert megmozgat, vagyis a felnőtt csapatat tagjait.

Több olyan játékost is sikerült már kinevelnie egyesületünknek, akik magasabb szinten, magasabb osztályban folytathatták pályafutásukat. Ezt a nevelési tendenciát
szeretnénk megerősíteni azzal is, hogy korszerűbb, tágasabb öltözőket és kiszolgálóhelységeket alakítunk ki annak érdekében, hogy még többen lehetőséget és kedvet
kaphassanak egyesületünkhöz tartozni.
Hosszú évek óta kitűnő kapcsolatot alakítottunk ki a Szlovákiában lévő Tardoskedd nevezetű kisvárossal. Minden évben utánpótlás és felnőtt csapataink is egyaránt részt
vesznek az ott megrendezésre kerülő tornán, amit az edzőtáboroztatással kötünk össze. Ezt a kapcsolatot a továbbiakban is ápolni kívánjuk, lehetőség szerint további
ismerettségek kialakításával.

Egyesületünk 2003-as megalakulása óta minden szerzon elején kibocsájtja az ún. támogatói kártyát, amit az évek során egyre többen igényelnek szurkolóink közül, ezzel is
kifejezve a pilisi foci irányti elkötelezettségüket. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy szinte már szimbolummá vált ennek kiváltása.
A belső kommunikációval kapcsolatban elmondhatjuk, hogy Klubunk szinte családtagjainak tekinti minden egyes tagját, vezetőink közvetlen viszonyban állnak mind az
edzőkkel, játékosokkal, szurkolókkal.
Társadalmi munkában üzemeltetünk egy honlapot, ahol a legfrissebb eredményektől, esetleges változásokról a leggyorsabban tájékozódhatnak az érdeklődők. A honlapon
megtalálhatók többek között még riportok, fényképek, sőt fórumozásra is lehetőséget adunk. Természetesen ennek bővítése, esetleges új köntösbe formálása is terveink
közt szerepel.

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

A sportfejlesztési programban szereplő pályázat sikeres elbírálása esetén óriási lehetőséget kapna a Pilisi Labdarúgó Klub, de úgy gondoljuk, hogy maga Pilis Város is. Mint
azt már említettük a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel fő támogatónknak számító Önkormányzatunk nem tudja tovább biztosítani működésünket. Társadalmi
szempontból nézve ez egy nagyon szoros, összetartó klub szétbomlását is jelentheti, ha nagyon borúlátóak akarunk lenni.
Jelen állás szerint több száz ember, mint játékos, szurkoló veszítheti el sportolási, kikapcsolódási lehetőségét. Úgy gondoljuk, hogy egy csapathoz tartozni nagy összetartó
erőt jelent, itt már kisiskolás korban igyekszünk megtanítani a gyermekeknek mit jelent a „csapatszellem” és mit jelent vállt vállnak vetve küzdeni a sikerekért. Jó érzés
látnunk az örömöt minden egyes győztes mérkőzés után az arcokon, korra, nemre való tekintet nélkül.
Gazdasági szempontból nézve is pozitívumokat hozhat a sportfejlesztési program, mivel a hozzánk idelátogató csapatok játékosai és szurkolói Pilis Város különböző
kiszolgáló egységeit is meglátogathatják, úgymint cukrászdák, kávézók, éttermek. A fejlettebb sportélet fellendülést hozhat, hiszen a helyi vállalkozások sikerétől nem kis
mértékben függ maga a Város gazdasági sikere is. Egy fejlettebb sportlétesítmény kialakítása csalogatóvá válhat a környező települések gyermekeinek, labdarúgóinak
számára is.Kockázati tényezőként nem tudunk megjelölni pontokat, hiszen kis város (10.000 fő) kis egyesületeként minden tekintetben csak pozitívumokat kaphatunk a
programtól.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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5 Személyi jellegű ráfordítások
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Képesítés Végzettség Adózás
módja

Heti
munka óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

9 10

7 méteres aluminíum kapu és háló 70 % 580 000 Ft

2db kispad 70 % 600 000 Ft

Gyepszellőztető 70 % 400 000 Ft

Pályavonalazó 70 % 100 000 Ft

Fűnyíró traktor 70 % 1 200 000 Ft

Őltöző Bútorok 70 % 1 574 857 Ft

Sportfelszerelések és eszközök 70 % 2 450 000 Ft

6 904 857 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

Támogatási
időszak

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás T.i.     

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

Üzembe helyezés
tervezett
időpontja          

U.f.

2013-01-31

2013-01-31

2013-03-31

2013-03-31

2013-03-31

2013-03-31

2012-11-01

Összegzés:
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Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:

2 114 976 Ft 4 934 945 Ft 7 049 921 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 114 976 Ft 4 934 945 Ft 7 049 921 Ft

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

3 1 2

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme I.v.

Bérleti díj
Ft/óra

I.v.
h.

M.j.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz
felújítás

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad

42 21 3

21 7 1

0 6 1

9 12 0

15 14 1

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező
gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő
csapatok száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U13 alatt
(Bozsik)

U13-14

U15

U16-17

U18-19

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

12

5ös kapu 1 280 000 Ft 280 000  Ft

3as kapu 1 208 000 Ft 208 000  Ft

labda 30 5 000 Ft 150 000  Ft

cipő 87 15 000 Ft 1 305 000  Ft

mez 87 8 500 Ft 739 500  Ft

bólya 30 1 500 Ft 45 000  Ft

orvosi táska 1 80 000 Ft 80 000  Ft

krém 30 3 500 Ft 105 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Gubányi Károly Általános Iskola 20 2 500 Ft 6 300 000  Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

Évad
Megnevezés                                        

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén
oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti
heti óraszám

Adózás
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel (óra
/ hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség Kategória
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

2 727 500  Ft

185 000  Ft

1 400 000 Ft

0 Ft

0 Ft

300 000  Ft

3 000 000 Ft

0  Ft

0 Ft

7 612 500 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft)

782 006 Ft 7 038 055 Ft 7 820 062 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

782 006 Ft 7 038 055 Ft 7 820 062 Ft

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.
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14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

0 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek,
különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési
projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a
képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
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Közreműködői költségek

40 000 Ft

50 000 Ft

5 715 Ft

100 000 Ft

30 000 Ft

7 181 Ft

232 896 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően
fordítandó összeg:

119 730 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

145 064 Ft 0 Ft 0 Ft

207 562 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

352 626 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

Évad Közreműködő által végzett feladat
leírása                                                                                                                        

Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Összegzés:

2012/13

Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

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

10 12 20  %

4 5 25  %

1 2 100  %

1 1 0  %

0  %

Átlag nézőszám 600 720 20  %

0  %

0  %

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

3 2 -33.3  %

3 2 -33.3  %

0 3 0  %

2 1 -50  %

5 4 -20  %

felnőtt csapat 4 3 -25  %

0  %

0  %

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő

Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév
%-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U13 alatt (Bozsik) Fő

U13-14 Fő

U15 Fő

U16-17 Fő

U18-19 Fő

Egyéb indikátor:
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

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: Pilis  (helység), 2013  (év) 12  (hó) 12  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

Alulírott Tóth Mihály, 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 (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg
az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7.    hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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  kapcsolatok  az államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  15.  §-ában megfogalmazott
követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9.    tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, 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 a 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 Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Pilis  (helység), 2013  (év) 12  (hó) 12  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

 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)

(12 500 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell
töltenem)

 A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot nyomtatás után 1 példányban papíralapon is kérjük beadni.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Pilis  (helység), 2013  (év) 12  (hó) 12  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 12 500 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 934 945 Ft 145 064 Ft 2 114 976 Ft 7 049 921 Ft

7 038 055 Ft 207 562 Ft 782 006 Ft 7 820 061 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

11 973 000 Ft 352 626 Ft 2 896 982 Ft 14 869 982 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 934 945 Ft 145 064 Ft 2 114 976 Ft 7 049 921 Ft

7 038 055 Ft 207 562 Ft 782 006 Ft 7 820 061 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

11 973 000 Ft 352 626 Ft 2 896 982 Ft 14 869 982 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0399/2012

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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Sportfejlesztési program értékei módosítás után

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0  Ft

4 381 732 Ft 4 934 945 Ft 4 381 000 Ft 553 945  Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0  Ft

7 592 779 Ft 7 038 055 Ft 7 592 000 Ft - 553 945  Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0  Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0  Ft

11 974 511  Ft 11 973 000  Ft 11 973 000  Ft

Módosult támogatási összegen felüli, már megigényelt támogatási összegek jogcímenkénti átvezetése

553 945 Ft

553 945  Ft

Jogcím Jóváhagyott támgatás Módosított támogatás Eddig igényelt támogatás Különbözet

Személyi jellegű

Tárgyi jellegű

Utófin. tárgyi

Utánpótlás

Ált. képzés

Szakképzés

Összegzés:

Összesen:

Mely jogcímről Mely jogcímre Átvezetett támogatás összege

Összegzés:

Összesen:
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