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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

ÖTE Ikervár Football Club Közhasznú Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

ÖTE Ikervár

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

3130

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei II. osztály

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs
Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18218099-1-18

Bankszámlaszám

72700112-30198793-

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9756

Helység

Ikervár

Út / utca

József Attila utca

Házszám

87

Irányítószám

9756

Helység

Ikervár

Út / utca

József Attila utca

Házszám

87

Telefon

+36 30 268 64 24

Fax

0

Honlap

www.ikervar.hu

E-mail cím

drbirobarnabas@airplanet.hu

E-mail cím

drbirobarnabas@airplanet.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Rauf István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása sportköri elnök
Mobiltelefonszám

+36 30 268 64 24

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Dr. Bíró Barnabás

Mobiltelefonszám
+36 30 268 64 24

E-mail cím
drbirobarnabas@airplanet.hu

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

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

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0,55 MFt

1,9 MFt

2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,41 MFt

0,39 MFt

0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0,21 MFt

3,465 MFt

3 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0,466 MFt

0,3 MFt

Összesen

1,17 MFt

6,221 MFt

5,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,313 MFt

0,658 MFt

1,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,1 MFt

0,078 MFt

0,12 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,395 MFt

0,624 MFt

0,6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,8 MFt

0,593 MFt

2 MFt

Összesen

1,608 MFt

1,953 MFt

4,22 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0,7 MFt

2,6 MFt

2,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

436 142 Ft

8 723 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

2 220 308 Ft

44 406 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-29 11:10
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Az ÖTE Ikervár FC - ben a 2015/16- os idényben is folytatni szeretnénk a korábbi években a településen és a vonzáskörzetünkben élők hasznos, strukturált
szabadidő eltöltését elősegítő, az amatőr sportolást, a labdarúgást népszerűsítő tevékenységünket, a tömegbázis szélesítését, és a minőségibb utánpótlásnevelést. Elsősorban önkormányzati támogatásból, tagdíjakból, minimális szponzori bevételekből gazdálkodunk. TAO támogatásban 2015-ben részesültünk
először, nagyon szeretnénk, ha közvetlen és középtávú célkitűzéseink megvalósítását a 2015/16-os idényben is a TAO támogatásból megfelelő összegű
támogatás segíthetné. Az önkormányzati támogatás része a füves labdarúgópálya és a hozzá tartozó öltöző térítésmentes használata. Jelenleg az egyesület
utánpótlás korosztályaiban (U7, U9, U11; U21) 41 játékos, a felnőtt csapatunkban 25 játékos sportol. Edzésekre tavasztól- őszig azt az egy füves pályát
használhatjuk, ami az önkormányzat tulajdona, ezt eddig térítésmentesen használhattuk. Téli időszakban a településen található tornacsarnokot
használjuk, amelynek a bérleti díja is terheli a költségvetésünket. Nagyon jó az együttműködésünk a településen található általános iskolával, amely
intézménybe több környező településről járnak a tanulók, akiknek edzéseket is tartunk. Figyeljük a tehetségesebb gyerekeket és próbáljuk az
egyesületünkbe, az életkoruknak megfelelő korosztályhoz irányítani őket, ahol a játékos képzésre helyezzük a hangsúlyt. Előkészítő korosztályainknak a
füves pályánkon és a helyi sportcsarnokban folyamatosan szervezünk tornákat, kiválasztókat, ami alapján újabb tehetségeket próbálunk megnyerni a
sportnak, a labdarúgásnak. Ebben az évben, 2015. február 21-én már rendeztünk egy felkészülési teremtornát, amelyen két korosztályban (U9 és U11), öt
csapat részvételével több, mint 80 gyermek sportolhatott. Az előző évi TAO támogatásnak is köszönhetően az utánpótlásunk az U7 korosztállyal bővült, így
jelenleg előkészítő korosztályban U7-U9-U11- es csapataink vannak. Ők a Bozsik programban, és meghívásos tornákon szerepelnek. A megyei II.o. Sárvári
csoportjában szerepel a felnőtt csapatunk, és az U21-es utánpótlás csapatunk is ebben a bajnokságban versenyez. Az egyesületünkben 3 edző dolgozik,
egyikük a felnőtt, a másik kettő az utánpótlás korosztályokkal. Egyikük az U7, illetve az U21-es, míg a másik az U9 és U11 utánpótlás korosztályokkal.
Mindhárom edző "D" képesítéssel, illetve ketten Grassroots C képesítéssel is rendelkeznek.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem tervezünk ingatlan beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projektet a 2015/2016-os idényre tervezzük, azt 2016. június 30-ig kívánjuk befejezni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Tavaly sikerült eredményesen bekapcsolódni a TAO támogatási rendszerbe, bővíthettük a szakembereink képzettségét, illetve az újabb képzett
szakemberek bevonásával növelhettük az utánpótláskorú labdarúgóink létszámát. Ezt szolgálná ebben az évben is a TAO támogatás, amelynek
köszönhetően az utánpótlás csapataink utaztatási és magasabb minőségű versenyeztetési költségei megoldódhatnának, ezen kívül az előző évi TAO
támogatásból beszerzett és időközben elhasználódó sporteszközöket, sportfelszereléseket pótolnánk, illetve a szándékaink szerint növekedő utánpótlás
létszámra tekintettel az egyesületünkhöz csatlakozó új focista palántáknak is tudnánk térítésmentesen sportfelszerelést adni használatra. A 2015/16- os
évadban szeretnénk folytatni az utánpótlásnál elkezdett munkát és szeretnénk magasabb színvonalú képzést biztosítani, amihez elengedhetetlen a TAO
pályázatból származó többletbevétel. Az utánpótlás biztosítása és megfelelő képzése már csak azért is elengedhetetlen számunkra, mivel terveinkben
szerepel, hogy néhány éven belül a megyei I. osztályban versenyezhessen a felnőtt csapatunk. Az ehhez szükséges személyi –megfelelő számú utánpótlás
csapat, szakemberek -, valamint tárgyi - a labdarúgópálya felújítása, az öntözőrendszer telepítése befejeződött, ugyanakkor az MLSZ Infrastruktúra
Szabályzatában (ISZ) foglaltaknak megfelelő körülmények biztosítása még sok munkával jár - feltételek megteremtése nem kevés munkát és jelentős anyagi
ráfordítást igényel az egyesületünktől. Jelen sportfejlesztési programunk szervesen kapcsolódik az MLSZ szakszövetségi stratégiájához, mivel egyesületünk
célja is a labdarúgás minél szélesebb tömegbázisának kiépítése helyi szinten. Sportszakembereink, edzőink törekednek a folyamatos kapcsolattartásra a
helyi oktatási intézményekkel, ahol rendszeresen foglalkozásokat is tartanak, majd a tehetségesebbeket és az elhivatottabbakat, akik a labdarúgást akár
versenyszerűen is űznék, az egyesületbe irányítják az életkoruknak megfelelő korosztályhoz. Ebben az idényben már a helyi óvodával is felvettük a
kapcsolatot, ahol egy előkészítő csoporttal heti rendszerességgel foglalkozik a szakemberünk. Az U7 korosztályú csapatunk is ezekre a gyermekekre épül.
Az U9,U11- es csapataink is szerepelnek a Bozsik programban. Teremben és füves pályán az előkészítő csapatainknak tornákat rendezünk, környékbeli
kupákba nevezzük őket, meghívásos tornákra megyünk velük, így a ﬁatal játékosok megfelelő mennyiségű játéklehetőséghez jutnak.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési program társadalmi hatásai kapcsán nem feledkezhetünk meg a sport ifjúságvédelmi vonatkozásáról sem, hiszen a társadalmi
bűnmegelőzés egyik fontos területe a hasznos szabadidő-eltöltés megteremtése. A csellengő, céltalan gyermekek gyakran unalmukban követnek el akár
súlyos bűncselekményeket. A játék, az élmények, a közösségek összefonódása ugyanakkor olyan mikrokörnyezetet alakít ki, amely hatványozottan képes a
védelmi és megtartó funkciót kifejteni, ezért alkalmas az elkövetővé válás megelőzésére, a bűnismétlés megelőzésére egyaránt. Az ifjúság erkölcsi
fejlesztése a sport egyik fontos feladata is. Az erkölcsfejlesztő feladatát a sport a benne rejlő sajátosságokon keresztül eredményesen oldhatja meg,
ugyanis a csoportba való beilleszkedés, a szabályok betartása, egymás támogatása, a gyengébbek segítése; a kölcsönös bizalom, hogy az eredmények
elérésében mindenki a tudása legjavát adja; a közös célok, a hagyományok ápolása, a sport törvényeinek önkéntes elfogadása, betartása, a kollektíva
hírnevének növelése közös erőfeszítések eredménye. Ezt mind eredményesen szolgálhatja egyesületünk működése. A sportoló fiataloknak mintát tudunk
nyújtani a szabadidő hasznos, strukturált eltöltéséhez. A ﬁatal játékosok egyre nagyobb számban történő integrálásának a hatására egyre több szülő, régi
játékos és hozzátartozóik, illetve szurkolók kapcsolódnak újra a futballhoz, egyre többen fordulnak meg a pályáinkon és vesznek részt a különböző
sportprogramokon. Az utánpótlásunk bázisa növekedhet, egyre több tehetséges játékost találhatunk, egyre több szülő jön edzőinkhez érdeklődve
gyermeke fejlődése iránt. A rendszeres, magasabb színvonalú edzések, sport- és családi programok hatására sokkal egészségesebb generáció nőhet fel,
hasznosabban tölthetik el a szabadidejüket és a hátrányosabb helyzetű tehetségek is nagyobb számban juthatnak majd el, akár magasabb szintű klubokba.
A program hatására szándékunk szerint 2-5 éven belül egy erős Vas megyei utánpótlásbázis alakulhat ki, ahova reményeink szerint újra tömegesen fognak
kapcsolódni a szurkolók, családtagok, támogatók, szponzorok. Ennek feltétele az is, hogy minden évben megfelelő számú olyan támogatót találjunk, akik
társasági adójuk bizonyos részével hozzá tudjanak járulni céljaink eléréséhez.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Vezetőedző

Edző

UEFA B

Gondnok, szertáros

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO

60

12

33 000 Ft

6 600 Ft

475 200 Ft

Normál

60

12

25 000 Ft

7 000 Ft

384 000 Ft

120

24

58 000 Ft

13 600 Ft

859 200 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció megnevezése

Indoklás

Vezetőedző

A vezetőedző irányítja a felnőttcsapatot. Ezzel is igyekszünk megfelelni az MLSZ által előirányzottaknak.

Gondnok, szertáros

A gondnok segítségével a pálya és annak környéke mindig olyan rendezett lehet, amit szeretnénk megvalósítani.

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)

423 058 Ft

4 361 Ft

8 723 Ft

436 142 Ft

436 142 Ft

867 923 Ft

872 284 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

Mennyiség

Egységár

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)
0 Ft

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

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

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(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

U11

Bozsik egyesületi U11

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

6

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

9

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U21

ÖTE IKERVÁR FC U21

15

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Átigazolás időpontja
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
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Létszám

Csapat szintje 15/16
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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

Mezszett

szett

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

Cipő

pár

20

10 000 Ft

200 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

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

Grassroots C foly.

EKHO

60

12

33 000 Ft

6 600 Ft

475 200 Ft

Edző

7414

EKHO

60

12

33 000 Ft

6 600 Ft

475 200 Ft

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

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

Grassroots C foly.

Egyéb

U7

6

9

Grassroots C foly.

Egyéb

U21

6

15

7414

Egyéb

U11

6

11

7414

Egyéb

U9

6

6

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

400 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

600 000 Ft

Nevezési költségek

150 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

300 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

950 400 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

2 400 400 Ft

2015-04-29 11:10
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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)

2 153 699 Ft

22 203 Ft

44 406 Ft

2 220 308 Ft

246 701 Ft

2 444 806 Ft

2 467 009 Ft

2015-04-29 11:10
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-29 11:10

15 / 24

be/SFP-10472/2015/MLSZ
Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-29 11:10
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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

8 723 Ft

8 723 Ft

4 361 Ft

13 084 Ft

Utánpótlás-nevelés

44 406 Ft

44 406 Ft

22 203 Ft

66 609 Ft

Összesen

79 694 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A pályázatíró segítségével történik meg a beadás: a segítség a követésre és az elszámolásban való közreműködésre is
kiterjed.

Utánpótlás-nevelés

A pályázatíró segítségével történik meg a beadás: a segítség a követésre és az elszámolásban való közreműködésre is
kiterjed.

2015-04-29 11:10
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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: Ikervár, 2015. 04. 29.

2015-04-29 11:10
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Nyilatkozat 2
Alulírott Rauf 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: Ikervár, 2015. 04. 29.
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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
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-26 11:42:19

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-26 11:43:05

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-26 11:43:54

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 21:49:40

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Ikervár, 2015. 04. 29.

2015-04-29 11:10
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be/SFP-10472/2015/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2015-04-29 11:10

22 / 24

be/SFP-10472/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű

423 058 Ft

4 361 Ft

8 723 Ft

436 142 Ft

436 142 Ft

867 923 Ft

872 284 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 153 699 Ft

22 203 Ft

44 406 Ft

2 220 308 Ft

246 701 Ft

2 444 806 Ft

2 467 009 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

2 576 757 Ft

26 565 Ft

53 129 Ft

2 656 450 Ft

682 843 Ft

3 312 729 Ft

3 339 294 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-04-29 11:10

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
20 000 Ft

23 / 24

be/SFP-10472/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (5 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)
ikervar_alairasi_1430041385.pdf Szerkesztés alatt, 347 Kb, 2015-04-26 11:43:05)
99ab0e807fecac8137b9147cf6b895bce9848864e439efc2790c5da789e8a1ce
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
ikervar_torvenyszeki1_1430041326.jpg Szerkesztés alatt, 828 Kb, 2015-04-26 11:42:06)
4f5deb6ebb2d66884ad492c2fb23ac76e22e9decc037f2aa5d315e763fd117f7
ikervar_torvenyszeki2_1430041339.jpg Szerkesztés alatt, 514 Kb, 2015-04-26 11:42:19)
7cfec3bb2acf108dcdfe33fc1791b5ffdc5189294db8385ebcb7cb7fc22f71f1
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ikervar_befizetesi_1430250580.jpg Szerkesztés alatt, 414 Kb, 2015-04-28 21:49:40)
3dd13eb23f98fac33a16dd598b4804af8d401e592641aa0e06a3c6bb4b323875
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
ikervar_nav_1430041434.pdf Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2015-04-26 11:43:54) ab9a782d99a658a7b3d7a1363f540ee55f6851ea7572754e1beebb9114fdf9f5

2015-04-29 11:10
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