
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Sirályok Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Sirályok SE.

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  18248852-1-43

Bankszámlaszám  11708001-20570828-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1193  Város  Budapest

Közterület neve  Táncsics Mihály  Közterület jellege  utca

Házszám  6  Épület  

Lépcsőház   Emelet  IX.

Ajtó  33

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1082  Város  Budapest

Közterület neve  Baross  Közterület jellege  utca

Házszám  87/a  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 587 41 55  Fax  -

Honlap  www.siralyok.hu  E-mail cím  siralyoksportegyesulet@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kovács Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 587 41 55  E-mail cím  kova1967@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kovács Zoltán +36 30 587 41 55 kova1967@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat
célja

Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és
Gimnázium

KLIK KLIK 7 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2002-10-21

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2002-10-21

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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 3 MFt 3 MFt 3 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0,96 MFt 1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,5 MFt 0,6 MFt 0,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 10 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 4,5 MFt 5,56 MFt 15,6 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 4 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 1 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 10 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 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 0 Ft 0 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 5 999 855 Ft 119 997 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

A kilencedik kerületi József Attila lakótelep sportéletében jelentős helyet foglal el a kézilabdázás oktatása. Régen több mint 15 évig indult több korosztály
bajnokságában is az itt élő gyerekekből verbuválódó csapat. Jelenleg a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola tornatermében tartjuk az edzéseinket,
melynek méretei: 9 * 18 méter. Jó idő esetén a kültéri 20*40 méteres kézilabdára felfestett műfüves pályát használjuk. Rossz idő esetén a „kistornateremben” is
tudunk edzéseket tartani (melynek méretei kb. 6*14 méter) itt legfőképpen csak labdás képességfejlesztést tartjuk. Az edzéseinkre a „csapatott” a környékbeli
iskolákból, illetve az iskolák alsó tagozatos tanulóiból válogatjuk. Egy-egy edzésen körülbelül 20-25 fő van jelen. Nyárra több edzőtábor jellegű felkészítő tábort is
szervezünk: egyet közvetlen a tanév vége után napközis jellegben a másikat padig a kunszentmiklósi sportközpontban sátortábor formában. Szeretnénk eszközeinket
bővíteni, hisz az alapvető egy-két iskolai sportszer sajnos nem elég a gyerekek speciális fejlesztésére, a kézilabda alapjainak elsajátítására. Jelenleg folyik a csapat
építés és kézilabda szakosztályunk meglévő tagjai mellé további tanulók, sportolók toborzása. A tanulóink már idén is részt vettek barátságos összecsapásokon,
illetve a téthelyzetek, meccshelyzetek szimulálását, barátságos dzsemburik tartásával oldjuk meg. A csapat edzője Kácser László, aki a testnevelő tanári diplomája
mellett D licenc-es kézilabda edzői minősítéssel rendelkezik. Magas szintű szakmai tudása és motiváltsága segíti a tanulóink sportszerű, színvonalas és lelkes játékát.
Szeptemberig mindenképpen szeretnénk még egy edző kollégát is felvenni a játékosok mellé, hiszen már most több mint két csapatnyi játékossal rendelkezünk,
illetve mert lányokkal és fiúkkal is foglalkozunk egyszerre. 

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

Nem releváns. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

projektindító közgyűlés: 2016. július sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése: 2016. július-szeptember sporteszközök, sportfelszerelések nyilvántartásba vétele:
2016. szeptember-október sportág népszerűsítése a szülők körében: 2016. április –szeptember tehetségkutató nap szervezése: 2016. szeptember első hetében
felkészülés/versenyeztetés: 2016. június - 2017. június pénzügyi elszámolás: folyamatos előrehaladási jelentés/szakmai beszámoló készítése: negyedévente záró
beszámoló 2017. június 30-ig projektzáró közgyűlés: 2017.junius eleje Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2016. július-szeptember
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2016 szeptember Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: Nevezési költségek
kifizetésének tervezett ideje: 2016 szeptember Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
kifizetésének tervezett ideje: Edzőtáborozás tervezett ideje: 2016. június és augusztus 

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 kilencedik kerületi József Attila lakótelep sportéletében jelentős helyet foglal el a kézilabdázás oktatása. Régen több mint 15 évig indult több korosztály
bajnokságában is az itt élő gyerekekből verbuválódó csapat. Egyesületünkben 2011 óta foglalkozunk kézilabdával. Az akkor megalakult szakosztályunkban
hallássérült fiatalok és idősek edzettek. A 2013-as Siketlimpiára teljes egészében a mi szakosztályunk tagjai adták a válogatott keretet. A Siketlimpián a hetedik helyet
szerezték meg sportolóink. Sajnos a verseny után az idősebb játékosok abba hagyták a sportágat és nem sikerült fiatal hallássérültekkel feltölteni a csapatott, így egy
évre kimaradt egyesületünk életéből a kézilabda. 2014-ben sikerült fiatalokat toborozni, de abban az évben nem indultunk bajnokságban. A 2015-2016-os tanévben
már újra szerepeltünk a Budapest bajnokságban, amit jövőre már két, egy lány és egy fiú csapattal szeretnénk folytatni. A jövő eredményes utánpótlásbázisának
kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése, az iskola háttérbázisának segítségével. Iskolás korban minél több gyermek bevonása a
kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba. Már a testnevelési órák keretein belül, a tehetségek felismerése, kiválasztása és az edzéseinkre invitálással a fiatal
sportoló bevonása a kézilabda sportágba. A szivacskézilabdát szívesen terjesztenék óvodákban, kisiskolások körében és az ott dolgozó, óvónők, tanítók képzésében
segítenénk! A szülőket is próbáljuk bevonni a „csapat” mindennapi életébe, hogy aktív résztvevői legyenek gyermekük és esetleg Egyesületünknek szerződése van
három hallássérült iskolával, ahol megpróbáljuk népszerűsíteni a kézilabdát, majd az így bevonzott gyerekeknek először edzéseket tartani, majd a későbbiek
folyamán reményeink szerint bajnokságra is vinni Őket. Céljaink az utánpótlás-nevelés területén • A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása
és jelenlegi létszámának növelése. • Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba. • A tehetségek felismerése,
kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján. • A minőségi képzés
támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás. • A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e
képzésre épülő versenyrendszer kialakítása. 

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

Az egészséges életmóddal kapcsolatos nevelő munkánk reményeink szerint egy egészségesebb generációt eredményeznek! A gazdasági hatások közül elsőként az
utánpótlás nevelés előnyeit hangsúlyoznánk, hiszen a sportra elköltött egységnyi forint az egészségügyben több egységnyi forint megtakarítást eredményez!
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének 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

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

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kate-
gória

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

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 sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének 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

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 0 0 Nincs

U8 0 0 0 Nincs

U9 0 0 0 Nincs

U10 15 0 1 Megyei

U11 15 0 1 Megyei

U12 0 0 0 Nincs

U13 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő/ifjúsági 0 0 0 Nincs

Junior 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

Összesen 30 0 2
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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)

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 50 12 233 Ft 611 650 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 200 917 Ft 183 400 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 50 15 285 Ft 764 250 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 50 4 282 Ft 214 100 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 50 4 282 Ft 214 100 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 50 7 340 Ft 367 000 Ft

Sportfelszerelés kézitáska db 50 3 670 Ft 183 500 Ft

Sportfelszerelés szabadidőpóló db 200 2 752 Ft 550 400 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 50 2 752 Ft 137 600 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 200 1 835 Ft 367 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 8 6 116 Ft 48 928 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 8 6 116 Ft 48 928 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 50 2 752 Ft 137 600 Ft

Sportfelszerelés szabadidő melegítő (alsó-felső) db 50 12 233 Ft 611 650 Ft

Sporteszköz síp db 20 734 Ft 14 680 Ft

Sporteszköz sport bója db 60 3 425 Ft 205 500 Ft

Sporteszköz kulacs db 30 422 Ft 12 660 Ft

Sporteszköz mágnes tábla db 2 6 116 Ft 12 232 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 30 3 976 Ft 119 280 Ft

Sporteszköz labda db 80 3 364 Ft 269 120 Ft

Sporteszköz labdazsák db 6 2 447 Ft 14 682 Ft

Pályatartozék labdapumpa db 4 917 Ft 3 668 Ft

Pályatartozék szivacskézilabda kapu pár 2 26 301 Ft 52 602 Ft

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

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

Diagnosztikai eszköz orvosi táska felszerelve db 1 12 233 Ft 12 233 Ft

Gyógyszer sebösszehúzó tapasz db 40 294 Ft 11 760 Ft

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

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Kácser László Edző Normál 4 12 33 641 Ft 9 419 Ft 516 726 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Kácser László 1980-02-18 D U10

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 144 530 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 23 993 Ft

Személyszállítási költségek 183 495 Ft

Nevezési költségek 97 864 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 152 912 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 366 990 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 516 726 Ft

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

Összesen 6 486 510 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

5 819 859 Ft 59 999 Ft 119 997 Ft 5 999 855 Ft 666 651 Ft 6 606 507 Ft 6 666 505 Ft
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés 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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Szakképzés

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

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés 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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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 119 997 Ft 119 997 Ft 59 999 Ft 179 996 Ft

Összesen 119 997 Ft  179 996 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatókkal való
kommunikációban és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Budapest, 2016. 11. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kovács Zoltán (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 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Budapest, 2016. 11. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 17:41:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 17:41:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 17:41:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 17:41:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2016-10-10 18:14:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

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)

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Kelt: Budapest, 2016. 11. 30.
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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 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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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%
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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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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

5 819 859 Ft 59 999 Ft 119 997 Ft 5 999 855 Ft 666 651 Ft 6 606 507 Ft 6 666 505 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 5 819 859 Ft 59 999 Ft 119 997 Ft 5 999 855 Ft 666 651 Ft 6 606 507 Ft 6 666 505 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (12 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)

alairasicimpeldany001_1461685290.jpg (Szerkesztés alatt, 831 Kb, 2016-04-26 17:41:30)
6e8110a4a6a46d40a8778cbf038f2e3b29936c22e13a4be44de48136fc787b29
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diplomakomuvesanita_1476114535.jpg (Hiánypótlás melléklet, 687 Kb, 2016-10-10 17:48:55)
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kacserlaszlo_1476114539.pdf (Hiánypótlás melléklet, 181 Kb, 2016-10-10 17:48:59)
baed2cb70797ea16358894dc0c6f9587e676088de8f2d56d1335a1a8b7dfedd3

kacserlaszloedzoimuk.eng._1476114541.pdf (Hiánypótlás melléklet, 377 Kb, 2016-10-10 17:49:01)
eed1d0dac41cdeebce10197329ba109d7d085e57c968085abfad1f5d37aa7325

kacserlaszlo1_1476114545.pdf (Hiánypótlás melléklet, 185 Kb, 2016-10-10 17:49:05)
746dce5bdfd76a5c269e062f87e34236b61c03e9545703bdbd8d071bb8d469bf

siralyokse-custom170le16.07.26_1476114548.pdf (Hiánypótlás melléklet, 117 Kb, 2016-10-10 17:49:08)
01e86b40737d94a5c6bd992189e46ee8700b75468f2fbb38a2e72e24be51b15b

siralyokse-transit130lemagastet_1476114552.pdf (Hiánypótlás melléklet, 117 Kb, 2016-10-10 17:49:12)
74bdc4bbb9b2bfdde44025a4f515b58e1f3258bf5fd8de58a553fc2460d8eed2

siralyok_jatekos_nevsor_1476114556.pdf (Hiánypótlás melléklet, 28 Kb, 2016-10-10 17:49:16)
1e61869973e5db228eac4ebdd01d54aeb8b157503e39d825d2eb1176bdd05dee

hianypotlassiralyok_1476116073.pdf (Hiánypótlás melléklet, 58 Kb, 2016-10-10 18:14:33)
bed72074147255fa157a5d2f02b6cc056f309125ea591c7a0b17c1949e9932fe

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

kivonatsiralyok_1461685284.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 17:41:24) a456b917906157c54060142c1a14c9838439f1d6c8414ab17116cf4f5ac5b7ac

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

kozigdijsiralyok_1461685304.xls (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-04-26 17:41:44) b9a92d6349bd09d39304315e477d38209a89b4f9d7f244450a2e48dd936df245

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

1_siralyok_sport_egyesulet_18248852_1461685296.pdf (Szerkesztés alatt, 375 Kb, 2016-04-26 17:41:36)
695584069e032d1a1fb8f37b9060b0b9d13eeaf6c2b5c5c8a2d2bce62cd43634

be/SFPHPM01-04507/2016/MKSZ

2016-11-30 12:08 20 / 20


