
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Petőházi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Petőházi Sportegyesület

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2672

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. 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  19882503-2-08

Bankszámlaszám  59500344-11087481-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9443  Város  Petőháza

Közterület neve  Kinizsi Pál u.  Közterület jellege  utca

Házszám  50  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9443  Város  Petőháza

Közterület neve  Kinizsi Pál u.  Közterület jellege  utca

Házszám  50  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 99 546 50  Fax  +36 99 546 50

Honlap  www.petohaza.hu  E-mail cím  polgarmester@petohaza.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Piskolti Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 217 56 26  E-mail cím  polgarmester@petohaza.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

József Csaba +36 30 515 86 50 jozsef.csaba@t-online.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 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 8 MFt 10 MFt 9 MFt

Állami támogatás 3 MFt 0,7 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,4 MFt 2,4 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 3,5 MFt 3,3 MFt 7 MFt

Egyéb támogatás 7,6 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 22,5 MFt 16,4 MFt 18 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 3,9 MFt 3 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,2 MFt 0,9 MFt 1 MFt

Anyagköltség 5,4 MFt 5,2 MFt 6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 8,7 MFt 4,7 MFt 4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,9 MFt 0,8 MFt 1 MFt

Összesen 20,1 MFt 14,6 MFt 15 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 11,7 MFt 10,3 MFt 11 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,2 MFt 0,9 MFt 1 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 463 116 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

493 454 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 6 470 010 Ft 129 000 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

Petőházi Sportegyesületet 1947-ben alapították. Nagy hagyományokkal rendelkező, a megye sportéletében mindig kiemelkedő szerepet betöltő egyesület. A kezdeti
időkben több szakosztállyal működött (labdarúgás, teke, kézilabda, kosárlabda, röplabda, atlétika), sportolói elsősorban a cukorgyár dolgozóiból, családtagjaiból
kerültek ki. Jelenleg 2 szakosztállyal működik. A tekecsapat az NB-II-ben szerepel. A felnőtt labdarúgócsapat a megyei I. osztályú bajnokságban vesz részt. A
felnőttcsapat mellet U19, U16-os csapatok vesznek részt a korosztályos bajnokságokban, míg az U7, U9, U11, U13-as csapat tornarendszerben szerepel. Az
egyesület által használt létesítmények az Önkormányzt tulajdonában vannak. 2db élőfüves, nagyméretű labdarúgópálya áll rendelkezésre. A pályák és a hozzátartózó
öltöző, fedett lelátó jó színvonalú, bár megérett a korszerűsítésre. A felkészüléshez és versenyzéshez az alapvetően szükséges felszerelések biztosítottak, de
folyamatos cseréjük, bővítésük indokolt. 

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

Pályázatunkra nem vonatkozik 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A pályázat a 2016/2017-es évadra vonatkozik. A személyi jellegű ráfordítások folyamatosan, havonta merülnek fel. Ezt az egyesület az Önkormányzat támogatásával
finanszírozni tudja a várhatóan a TAO támogatási programból évvégén befolyó összegek megérkezéséig. Ugyanez vonatkozik a működéshez,versenyzéshez
kapcsolódó költségekre (pl szállítás stb) A sporteszközök beszerzésére 2017. év elején kerül sor, amikor már a támogatási összegek beérkeznek az egyesülethez. 

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

Az utánpótlás nevelésben általános alapprobléma, hogy egyre kevesebb gyermek sportol rendszeresen, elsősorban a sportoktól való általánosan elfordulás (inkább a
TV és a számítógép jelentik a kikapcsolódást, nem az aktív időtöltések) miatt. Hiányoznak a pályák is, a mai gyerekeknek, fiataloknak lehetőségük sincs arra,hogy
szabadidejükben sportoljanak – így hiányzik az utánpótlás forrása is mind a profi, mind az amatőr, vagy szabadidős sportban. Magyarországon kicsi az utánpótlás
nevelés alapja, a tehetségek egy része be sem kerül a rendszerbe, vagy későbbi szakaszokban esik ki. Emellett fontos célkitűzés a helybéli lakosok, nézők
visszaszerzése a sport rendezvényekre, a "tömegvonzó" képesség visszaállítása, főleg a fiatalabb korosztályok esetében (20-40 éves kor) Az egyesület fejlesztési
programjának elsődleges konkrét céljai az MLSZ startégiai programjával összhangban: a, Utánpótlás játékosaink létszámának növelése, 5-10 %-kal, a gyerekek, fital
felnőttek sportolási lehetőségének megfelelő körülmények közötti biztosítása, a lemorzsolódás csökkentése Az utánpótlás edzőknek, az utánpótlás vezetővel meg kell
találnia a kapcsolatot az iskolákkal és óvodákkal és „be kell toborozni” a gyerekeket ahhoz, hogy létszámunk megfelelő ütemben emelkedjen. b, Infrastrukturális
lehetőségeinknek megóvása, javítása. c, Sportoláshoz szükséges sportfelszerelések bővítése, fejlesztése, biztosítása. A mindennapi tevékenységhez szükséges
felszerelések biztosítása (labda, melegítők stb.) d, A nézőszám emelése, akár komplex szabadidős programok mérkőzések köré szervezésével is. A Klub munkájával
az új finanszírozási lehetőség segítségével kiteljesedhet az a közvetítő csatorna, ami a petőházai és környékbeli gyerekeket bevonja a sport világába,lehetőséget
biztosít számukra a kiszámítható és szabályozott keretek között zajló sportolásra. A kiemelkedő tehetségek számára utat biztosíthat az élvonalbeli klubok felé,de a
többiek számára is biztosítja a későbbi egészséges élet lehetőségét és a sport szeretetét. Mindemellett az egyesület működése fontos közösségszervező, szabadidő
hasznos eltöltését biztosító lehetőség, ami hozzájárul Petőháza fenntartható életéhez. A program szerves folytatása a korábbi évadokban megvalósítottaknak. 

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

A sportfejlesztési programunk szűkebb és tágabb értelemben vett társadalmi és gazdasági hatásai: -Növekszik a sportoló gyerekek létszáma (a kevésbé tehetősek is
be tudnak kapcsolódni) -Csökken a szülők anyagi terhelése -Növekszik a gyerekek és szüleik elégedettsége -Növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége
-Javul a gyerekek egészségi állapota -Csökken a sport sérülések esélye (megfelelő felszerelés segítségével) -Növekszik a Klubban dolgozó szakemberek
elégedettsége -Növekszik a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, presztízse -Biztosított a Klub átlátható, kiszámítható finanszírozása -A fejlesztés
adóbevételeket is jelent az állam számára (ÁFA, EKHO) -Növekszik az élsportolóvá váló, vagy szabadidős porttevékenységet végző fiatalok száma A program
lehetséges kockázatai és azok kezelése: Finanszírozási 1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni Kezelés: már a beadás előtt is és folyamatosan fel
kell kutatni a szóba jöhető támogató vállalkozásokat, részletesen be kell nekik mutatni a támogatási lehetőség előnyeit, a jogi szabályozás pontos feltételeit. 2. A saját
erő biztosítása Kezelés: A támogatók által kell biztosítani, aktív munkával. 3. Likviditás biztosítás Kezelés: A költségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a
támogatók által biztosított TAO forrás vélhetően csak 2017. elején áll majd rendelkezésre. Személyi 4.A megfelelő szakemberek biztosítása Kezelés: Az egyesületben
dolgozó szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése, kiszámítható perspektíva biztosítása. Beszerzés 5.A legjobb ár-, érték arány elérése az eszközbeszerzések
során Kezelés: Pontos műszaki és minőségi tartalom meghatározása az ajánlatok bekérése során, finanszírozási háttér precíz átgondolása.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 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 Nem
releváns

Normál 80 12 60 000 Ft 16 800 Ft 921 600 Ft

80 12 60 000 Ft 16 800 Ft 921 600 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

felnőtt edző Beszerzés folyamatban...

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

felnőtt edző A felnőtt csapat edzéseit irányító szakember 12 hónapra vonatkozó bérezése, heti átlagosan 20 óra munkaidővel

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

458 484 Ft 4 631 Ft 0 Ft 463 116 Ft 463 116 Ft 921 600 Ft 926 231 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék cserepad (nem beépített) db 2 350 000
Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

cserepad (nem beépített) a pálya tartozékaként jelenleg nincs cserepad, ez kerülne most beszerzésre, egyedi gyártású, 6 személyes, fémvázra épülő,
polikarbonát fedésű, fa ülőpaddal ellátott.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

488 520 Ft 4 935 Ft 0 Ft 493 454 Ft 211 480 Ft 700 000 Ft 704 935 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 PETŐHÁZI SE U19 12 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 PETŐHÁZI SE U14 5 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 10 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 12 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 16 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 13 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz mérkőzéslabda db 12 7 000 Ft 84 000 Ft

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

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

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

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

sportpálya Petőháza Élőfüves pálya 1 400 Ft 82 12 1 377 600 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

sportpálya Petőháza A petőházi sportpálya az Önkormányzat tulajdonában van, tőle bérli használatra az Egyesület.

2016/17 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 3927 EKHO 80 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft

Edző 182041 Normál 80 12 70 000 Ft 19 600 Ft 1 075 200 Ft

Edző TANC1528-02066 Normál 80 12 70 000 Ft 19 600 Ft 1 075 200 Ft

Edző nincs Normál 80 12 70 000 Ft 19 600 Ft 1 075 200 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

3927 MLSZ D U7 4 10

3927 MLSZ D U9 4 12

3927 MLSZ D U19 4 12

182041 Erőnléti edző U14 2 5

182041 Erőnléti edző U16 2 11

TANC1528-02066 MLSZ Grassroots
C

U11 4 16

TANC1528-02066 MLSZ Grassroots
C

U13 4 13

nincs Kapusedző U19 2 12
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

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

Utánpótlás-nevelés 129 000 Ft 129 408 Ft 64 700 Ft 193 700 Ft

Összesen 129 000 Ft  193 700 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Utánpótlás-nevelés pályázat készítés, időszaki jelentések elkészítése
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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: Petőháza, 2016. 04. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Piskolti Béla (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

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

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

Kelt: Petőháza, 2016. 04. 29.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 15:15:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 18:33:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 18:33:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 15:39:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 15:40:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 15:28:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 15:28:34

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

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: Petőháza, 2016. 04. 29.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 4 4 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 2 100%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 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

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 12 12 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 11 12 9%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 458 484 Ft 4 631 Ft 0 Ft 463 116 Ft 463 116 Ft 921 600 Ft 926 231 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 488 520 Ft 4 935 Ft 0 Ft 493 454 Ft 211 480 Ft 700 000 Ft 704 935 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

488 520 Ft 4 935 Ft 0 Ft 493 454 Ft 211 480 Ft 700 000 Ft 704 935 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

6 276 310 Ft 64 700 Ft 129 000 Ft 6 470 010 Ft 718 890 Ft 7 124 200 Ft 7 188 900 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 7 223 314 Ft 74 266 Ft 129 000 Ft 7 426 580 Ft 1 393 486 Ft 8 745 800 Ft 8 820 066 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 (8 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)

alairasicimpld_1461602039.pdf (Szerkesztés alatt, 502 Kb, 2016-04-25 18:33:59) 25e871bcaa77c691ea090da9d01b811a76a6713cbabbac3d7edb24e14f395b40

Egyéb dokumentumok

adoszambejelntes_1461764404.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-27 15:40:04)
4c7e84162fb77bab83840dced933b287579c421c21a55226b48f335886501f2b

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

egyesuletbejegyzes_1461762903.pdf (Szerkesztés alatt, 174 Kb, 2016-04-27 15:15:03)
d4b0bc0588ac1127af0ce1d5d61185504b0171bdbfdf9c06d1b7a039f8f94594

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

bankiigdij_1461763739.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2016-04-27 15:28:59) e26ac05cbbe0583827c2d4400dfbac049d19875b2fbdbc12a916ec5b80a590ad

bankiigdij-2_1461764378.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2016-04-27 15:39:38) 4e0f70a82c1b1510973181f0eb24e54d11c98a8471d9698ed01dff8a1e70d5c8

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

1_petohazi_sportegyesulet_19882503__1461601995.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-25 18:33:15)
09236b86da516274a24d67b8b2f731ad2416dfe8ddc52a293dd65b3bb00dfec9

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

palyazatunkranemvonatkozik_1461763698.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-27 15:28:18)
bb2bac161ccf1230f75a87b494a5c71256c4c92523bb71195ce6dffbc145f55c

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

cserepad-muszakitartalom_1461763714.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-27 15:28:34)
1405d4456c1b06be8641319483b57ea77446db5b748f2642d1203b508c677986
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