PISZKOZAT
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6915/2014/MLSZ
1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve: Jászberényi Futball Club
A kérelmező szervezet rövidített neve: Jászberényi FC
2Gazdálkodási
formakód:521

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

3Tagsági azonosítószám 1040
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása :
Amatőr
Hivatásos
Felnőtt csapat
legmagasabb bajnoki
osztálya:Megye I. oszt.
Női felnőtt csapat
legmagasabb bajnoki
osztálya:Egyéb

Adószám:

Bankszámlaszám:

Utánpótlás típusa:Bozsik program

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:- nincs -
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Jászberény

(helység)

44/A Tt/3.

(házszám)

www.jaszberenyifc.hu

Honlap:

Jászberény

(helység)

44/A Tt/3.

(házszám)

-

A kérelmező szervezet
székhelye:
(irányítószám)
5
1
0
0
Rákóczi út
(út, utca)
06304812714
Telefon:
A levelezési cím eltér a
székhely címétől
A kérelmező szervezet
levelezési címe:
(irányítószám)
5
1
0
0
Rákóczi út
(út, utca)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Dr. Gottdiener Lajos
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök
06304812714
Mobiltelefonszám:

nksejaszbereny@gmail.com
E-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Dr. Gottdiener Lajos
06304812714
nksejaszbereny@gmail.com
E-mail cím:
Mobiltelefonszám:
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látványcsapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös
kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén:
569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói:
(Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2012

2013

2014

Önkormányzati
1.5 MFt
támogatás

12 MFt

40 MFt

Állami
támogatás

0 MFt

0 MFt

1 MFt

Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)

0.2 MFt

0.5 MFt

1 MFt

Látványcsapatsport
támogatásból
származó
bevétel

0 MFt

14 MFt

35 MFt

Egyéb
támogatás

1.5 MFt

3 MFt

5 MFt

3.2 MFt

29.5 MFt

82 MFt

Összegzés:
összesen:

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér
és bérjellegű + 0.2 MFt
járulékai)

4 MFt

10 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

0.3 MFt

1 MFt

4 MFt

Anyagköltség

1.5 MFt

18.5 MFt

49 MFt

Igénybe vett
szolgáltatás

0.5 MFt

1 MFt

8 MFt

Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások

0.7 MFt

5 MFt

11 MFt

3.2 MFt

29.5 MFt

82 MFt

Összegzés:
összesen:

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012

2013

2014

Utánpótlásra
1 MFt
fordított összeg

15 MFt

40 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

1 MFt

4 MFt

0.3 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz beruházás
Utánpótlásnevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Közreműködői költségek
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4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra
vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
Az előző évben benyújtott sportfejlesztési programunkhoz képest az alábbi
változások történtek:
- Az MLSZ pályaépítési programjának köszönhetően sikerült egy új, kiváló
minőségű műfüves félpályát építeni Jászberényben, amely megnövelte
pályahasználati lehetőségeinket. Így növelni tudtuk edzéseink számát, és
edzéskörülményeinket is.
- 2013. május elsejétől egyesületünk üzemelteti a jászberényi labdarúgó
sportvagyont, amely 3 épületet, 2 füves, 2 műfüves pályát, 1 füves kispályát
és egy futófolyosót foglal magába. Az idei évtől saját dolgozókkal és
eszközökkel tartjuk karban a létesítményeket. Ehhez a szükséges
eszközöket az önkormányzat támogatásával sikerült megvásárolni. A
szakszerű kezelés eredményeképpen tökéletes minőségű mindkét füves
pályánk és műfüves pályáink is.

- Tavaly ősztől Bozsik-program alközponti egyesület is vagyunk, amely
jelentős szervezési feladatokat ró ránk.
- Az idei évtől a mi közreműködésünkkel Jászberényben bonyolítják le a
UEFA C licences edzőképzést.
- Edzőink közül öten is részt vettek, illetve jelenleg is vesznek az UEFA B ill.
C licences képzésben.
- Utánpótlásunk felkészítése a hagyományos módszerek mellett a Coerver
Coaching módszer segítségével történik.
- Óvodai foci programunk igen sikeres, így utánpótlásunk alulról
folyamatosan töltődik fel.
- Egyesületünk megállapodást kötött a jászberényi általános iskolákkal
amely alapján közösen, az iskolai testnevelők segítségével történik a
labdarúgók kiválasztása és egyesületünkbe irányítása, ahol a
versenyeztetésükről gondoskodunk. Az idei évtől kezdve ezen
együttműködést folyamatosan terjesztjük ki a környező települések iskoláira
is.
- Egyesületünk az idei évtől indítja meg labdarúgó osztályait két helyi
általános iskolában, a beíratás igen sikeres volt. Ezzel a későbbi
jászberényi labdarúgó akadémia alapjait kívánjuk lerakni.
- Idén Jászberényben kerül sor a megyei játékvezetők nyári edzőtáborára,
amelyhez egyesületünk ingyenesen biztosítja a megyei igazgatóság
számára a szükséges feltételeket,
- Az idei évtől egyesületünk szervezi a városi kispályás bajnokságokat is,
jelentős szerepet vállalva a tömegsport szervezésében.
Gazdálkodásunk stabil, az önkormányzat és a támogatóink segítségével
meg tudjuk valósítani célkitűzéseinket.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma
és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk jelenleg 11 csapatot szerepeltet, és ez a szám a következő
bajnoki évtől további 4 csapattal bővül. Ehhez a csapatlétszámhoz képest
sajnos öltözőink száma igen kevés, hiszen a Városi Stadion
öltözőépületében lévő 7 öltöző közül 3 a másik jászberényi futballklub, a
JSE használatában van. 4 öltözővel pedig nehezen tudjuk lebonyolítani
mérkőzéseinket. További probléma, hogy edzőink számára sincs olyan
helyiség, ahol átöltözhetnének, és szükségünk lenne egy orvosi helyiségre
is a sérült játékosok kezeléséhez. Szerencsére az előminősítéses
eljárásban támogatásra érdemesnek minősítették pályázatunkat, így kb. 90
m2-tel, ténylegesen 3 helyiséggel bővülhet az öltözőépület. Két
öltözőhelyiség fog épülni nagy vizes blokkokkal, valamint egy orvosi szoba
is. Ez jelentős segítséget jelent számunkra a rengeteg edzés és mérkőzés
lebonyolításához. Terveink szerint a bővítést július elején kezdenénk meg
és a következő bajnoki szezon kezdésére készülne el.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Rövid távú - 2014-es - sportszakmai célkitűzések:
Felnőtt férfi csapatunknak célja a bajnokság megnyerése és a feljutás az
NB3-ba, jelenleg 7 pontos előnnyel vezetjük is a bajnokságot. U21-es
csapatunk két bajnokságban is szerepel, az NB2-ben cél a dobogós
helyezés, a megyei bajnokságban cél a bajnoki cím, mindkettő
karnyújtásnyi közelségben van. U17-es csapatunk szintén két fronton (NB2,
Megyei I.) versenyez, cél mindkét bajnokságban a középmezőny elérése.
Női NB2-es csapatunk célja az első ötbe kerülés. Megyei női csapatunk
célja, hogy minél több hölgy szeresse meg a labdarúgást. A további
utánpótlás csapatainknál a képzésen van a hangsúly, az eredmény nem
elsődleges. Itt a Bozsik-programban és a Kölyökligában szerepelünk. Rövid
távú célunk még játékos létszámunk folyamatos növelése.
2015-16 évekre vonatkozó céljaink:
- Labdarúgóink számának további növelése,
- Futsal és strandlabdarúgás szakosztály folyamatos építése, ezen
csapataink számának növelése,
- További csapatok indítása a bajnoki rendszerekben,
- Támogatóink számának folyamatos növelése,
- Utánpótlás nevelés megerősítése, minőségi képzés nyújtása,
- 4 edzőnk beiskolázása az UEFA C licences képzésbe,
- Bozsik alközponti tevékenység erősítése, egyre több csapat és gyermek
labdarúgó bevonása a programba,
- Nemzetközi tornákon való részvétel, hasonlóan az ez évi németországi
meghíváshoz,
- Tornák rendezése a nyári és téli időszakban.
Hosszú távú - 2017-től - céljaink:
- A felnőtt férfi csapatot visszajuttatni NB2-es szintre,
- Női NB2-es csapatunk fokozatos fejlődése, feljutás az NB1-be,
- Az idei tanévben induló sportiskolai futball továbbépítése, hogy 2020-ra az
általános iskola minden évfolyamán, 2024-re pedig a sportgimnázium
évfolyamain is legyen labdarúgó osztály,
- Edzőink továbbképzése minimum az UEFA B licenc megszerzéséig.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a
jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk szorosan épül az előző évben benyújtott
sportfejlesztési programra, hiszen az egyesület szakmai fejlődése lineárisan
épül fel, ez pedig a sportfejlesztési programok egymáshoz illeszkedése
nélkül nem lehetséges. Emellett szervesen illeszkedik az MLSZ labdarúgás
fejlesztési stratégiájához is. Az illeszkedési pontok a következőek:
- a labdarúgás szerepének további erősítése a helyi sportágak között,,
- térségi labdarúgó központ létrehozása, kapcsolattartás a jászsági
óvodákkal, iskolákkal, sportegyesületekkel,
- képzési központtá válás, itt tartja meg az MLSZ az UEFA „C” képzést,
emellett játékvezetői edzőtábornak és egyéb képzéseknek adunk helyt,
- Bozsik-alközponti egyesület vagyunk, tornákat, edzéseket szervezünk,
- minőségi utánpótlás nevelés megteremtése a Coerver Coaching módszer
bevezetésével,
- Grassroots területek erősítése, hobbisport lehetőségek növelése, kispályás
foci integrálása,
- létesítményhelyzet fejlesztése: műfüves pályánkra 2 éve öltöző, tavaly
műfüves félpálya épült, idén bővítjük a Városi Stadion öltözőépületét,
- helyi óvodák és iskolák sportolási lehetőségének megteremtése,
megkönnyítése a szükséges feltételek biztosításával,
- ovifoci programunk jól működik, ennek folytatása, kibővítése,
- a helyi sportiskolában idén először indul labdarúgó osztály, a
beiskolázásnál kiválogattuk a legtehetségesebb gyermekeket, így minőségi
képzés indulhat, lerakva egy későbbi labdarúgó akadémia alapjait,
- egy másik általános iskolában is sikerül elindítani egy fociosztályt, amely
szintén utánpótláslétszámunkat növeli,
- a női labdarúgás szerepének növelése, lányfoci elterjesztése,
- ösztöndíjprogramunkkal a fociosztályos gyerekeket jó tanulmányi
eredmények elérésére ösztönözzük,
- a hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálása a közösségbe a
labdarúgás segítségével,
- a labdarúgás népszerűsítése a helyi média segítségével,
- az önkormányzat és a helyi vállalkozások, cégek szerepvállalásának
további erősítése a biztos alapokon nyugvó, átlátható és fenntartható
gazdálkodásért, működésért,
- támogatóink számára biztosítjuk létesítményeink használatát céges,

önkormányzati vagy iskolai és diákolimpiai rendezvények számára.
Erősségeink:
- a labdarúgást kiemelt sportként támogató önkormányzat,
- Jászberény gazdasági ereje, térségi központi szerepe,
- modern óvodai, iskolai hálózat,
- kiemelkedő sportinfrastruktúra,
- nagyszámú sportolni vágyó gyermek, fiatal, felnőtt,
- szakemberállomány,
- biztos anyagi háttér.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk további támogatása és folyamatos
megvalósulása esetén már rövid távon - 1-3 év - is jelentős pozitív
társadalmi és gazdasági hatásokkal számolunk. Ezek az alábbiak lehetnek:
- az óvodai sportolás és a mindennapos iskolai testnevelés feltételeinek
biztosításával az egészséges életmódot élő, sportoló fiatalok száma
növekedni fog, ennek kedvező egészségügyi hatásai - pl. dohányzás,
alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, számítógépezés, diszkózás, stb.
visszaszorulása - lesznek már rövid távon is,
- a tehetséges gyermekek, fiatalok részére a versenyszerű sportolás
biztosítása, tehetséggondozás,
- a labdarúgás erősödése a város marketing értékét is növeli, ez segíthet a
gazdasági szféra további idevonzásában,
- a jászberényi és jászsági hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek és fiatalok közösségbe integrálása a labdarúgás segítségével,
- ösztöndíj programunk segítségével sportoló tanulóink ösztönözve vannak
a jó tanulmányi eredmények elérésére és a továbbtanulásra,
- társadalmi szerepvállalás erősítése a labdarúgásban, közös egyesületi
programok a szülők bevonásával,
- utánpótlás nevelésünk erősítése, edzőink továbbképzése, ezáltal minőségi
játékosok kikerülése az utánpótlásból, hogy a jövőbeli NB2-es csapat
alapjait saját nevelésű játékosaink jelenthessék,
- Jászberény labdarúgó körzetközpont szerepének növelése, hogy ne csak
gazdasági, kulturális, igazgatási központ, hanem sportközpont is lehessen,
- lányok és hölgyek körében a labdarúgás népszerűsítése, sportolói
létszámuk növekedése,
- létesítményhelyzet folyamatos javulása, ezáltal jobb edzéskörülmények és
sportolói létszám növekedése várható,
- grassroots területek erősítése, ezáltal a tömegsport bázis növekedése,
- labdarúgás országos szintű tömegbázisa is növekszik,
Kockázatok:
- sportfejlesztési programunk lassulása vagy meghiúsulása esetén a
labdarúgás véglegesen háttérbe szorulhat a jászberényi sportágak sorában,
hiszen a konkurencia jelentős: OB1-es kosárlabda, OB1-be feljutó röplabda,
a jégcsarnok idei befedésével komoly infrastrukturális fejlesztéshez jutó
jégkorong csapat is pályázik a vezető szerepre. Az önkormányzat egyelőre
kiemelt sportként kezeli a labdarúgást, de a fejlesztési pénzek elmaradása
esetén támogatási szándéka visszaeshet, illetve átirányulhat más sportágak
felé. Ezért lényeges, hogy igyekezzünk minél szélesebb körben építeni a
labdarúgást, hogy vezető szerepét megőrizhesse.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

PISZKOZAT
PISZKOZAT
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6915/2014/MLSZ
5Személyi jellegű ráfordítások
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)
Támogatási 6Támogatott pozíció(k)
időszak
megnevezése

Új?

Kategória Képesítés

Adózás Napi munka óra
módja

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15

vezetőedző

Nem Edző

UEFA "B"

Normál 4

12

64 094 Ft

17 946 Ft

984 480 Ft

2014/15

marketing igazgató

2014/15

egyesületi titkár

Igen Egyéb

nem releváns

Normál 8

12

96 141 Ft

26 919 Ft

1 476 720 Ft

Igen Egyéb

nem releváns

Normál 8

12

76 912 Ft

21 535 Ft

2014/15

pályagondnok

1 181 364 Ft

Nem Egyéb

nem releváns

Normál 8

7

76 912 Ft

21 535 Ft

689 129 Ft

43

314 059 Ft

87 935 Ft

4 331 693 Ft

Összegzés:
28
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

2 176 730 Ft

2 176 730 Ft

4 353 460 Ft

összesen: 2 176 730 Ft

2 176 730 Ft

4 353 460 Ft

Összegzés:

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.
Évad

Pozíció
megnevezése

Indoklás

2014/15 marketing igazgató

Az egyesület sportolói létszámának további növelése, támogatóink megfelelő kiszolgálása, a PR tevékenység erősítése, az elektronikus felületek (internet, facebook, mobiltelefon,
médiák, stb.) professzionális kihasználása érdekében mindenképpen szükség van erre a szerepkörre. Szintén indokolt a sportvagyon üzemeltetés átvétele miatt, hiszen a létesítmények
kihasználtságának maximalizálása szintén sok munkát igényel.

2014/15 egyesületi titkár

Az egyesület növekedése valamint a sportvagyon üzemeltetés átvétele miatt az adminisztrációs terhek is megnövekedtek, és ezt már önkéntes társadalmi munkában nem lehet
végrehajtani, ezért mindenképpen szükséges egy főt erre a munkára felvenni.

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

PISZKOZAT

PISZKOZAT
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6915/2014/MLSZ
Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek
Pálya
típusa

Beruházás
típusa

Menny.

Öltöző

Funkcionalitás/öltözőfelújítá
95
s

Nagy f.p. Biztonsági beruh./korlátok

Max. elsz. menny.

Menny. egység

Egységár

Max. elsz. egységár

Max. elsz. össz.

Összeg

0

m2

100 128 Ft

102 000 Ft

10 000 000 Ft

9 512 160 Ft

400

fm

1 215 Ft

10 500 Ft

4 200 000 Ft

486 000 Ft

400

Összegzés:
Összesen

9 998 160 Ft

78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)
Támogatási időszak 9Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

10T.i.

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Üzembe helyezés tervezett időpontja

U.f. É.k.
en.

Összegzés:
0 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke
számított alakulása a 2014/15-ös időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

3 020 592 Ft

7 048 048 Ft

10 068 640 Ft

összesen: 3 020 592 Ft

7 048 048 Ft

10 068 640 Ft

Összegzés:

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

3Ingatlan Cím (irányítószám, város,
típusa
utca, házszám)

Helyrajzi szám

Mérete

Használat 1I.v.
jogcíme

Bérleti díj Ft/óra

2I.v. h.

5990

2 db 107x68

Bérlet

730

576 Ft

12

8792

20x40

Bérlet

60

5 080 Ft

3

6364

400

Bérlet

12

3 048 Ft

12

M.j.

5100
Városi Stadion

Nagy f.p.

Jászberény
Öntő utca
5990
5100

Lehel Sport és Szabadidő Központ

Edzőcs.

Jászberény
Gorjánc Ignác sétány
10
5100

Városi Strand és Uszoda

Egyéb

Jászberény
Hatvani út
5

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)
2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma
3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

PISZKOZAT
PISZKOZAT
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6915/2014/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve

Csapat
szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak Csapat
új esetén) 2014/15
szintje
2014/15

U17

NKSE-JÁSZBERÉNY FC

Megyei I

1

Megyei I

U13

NKSE-Jászberény FC

Bozsik
egyesületi

1

Bozsik
egyesületi

U11

NKSE-JFC U 10

Bozsik
egyesületi

1

Bozsik
egyesületi

U11

NKSE-JFC U 11

Bozsik
egyesületi

1

Bozsik
egyesületi

U9

NKSE-JFC U 9

Bozsik
egyesületi

1

Bozsik
egyesületi

U9

NKSE-JFC U 8

Bozsik
egyesületi

1

Bozsik
egyesületi

U7

NKSE-JFC U 7

Bozsik
egyesületi

1

Bozsik
egyesületi

U17

NKSE-JÁSZBERÉNY FC

Országos
II

1

Országos II

NKSE-JÁSZBERÉNY FC

Országos
II

1

Országos II

U21

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok
Korosztály Csapat neve

Csapat

Vállalt csapatszám (csak Csapat

Megjegyzé

szintje
2013/14

új esetén) 2014/15

szintje
2014/15

U15

1

Országos II

U14

1

Országos II

U7

1

Bozsik
egyesületi

s

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat
szintje
2013/14

Vállalt csapatszám
(csak új esetén)
2014/15

Csapat
szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok
Szakosztály Korosztály Csapat neve

leány

Csapat Vállalt csapatszám (csak Csapat
szintje új esetén) 2014/15
szintje
2013/14
2014/15

U15

1

Országos

leány futsal U21

1

Országos

leány

U21

1

Megyei

ffi. futsal

U21

1

Országos

Megjegyzé
s

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

PISZKOZAT
PISZKOZAT
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6915/2014/MLSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15 futballlabda

12Megnevezés

db

100

2 243 Ft

224 300 Ft

Sporteszköz

2014/15 futballmez

szett

13

64 094 Ft

833 222 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 futballnadrág

szett

13

32 047 Ft

416 611 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 sportszár

szett

13

19 228 Ft

249 964 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 melegítő

szett

13

153 825 Ft

1 999 725 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 izotóniás italpor

kg

20

2 243 Ft

44 860 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 vitamin komplex

doboz

20

5 127 Ft

102 540 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 kapuháló nagykapura

pár

2

32 047 Ft

64 094 Ft

Pályatartozék

2014/15 kapuháló 5x2 kapura

pár

2

22 433 Ft

44 866 Ft

Pályatartozék

2014/15 leszúrható sorfal bábu

db

5

12 819 Ft

64 095 Ft

Sporteszköz

2014/15 Emspoma krém gyúráshoz

liter

20

1 731 Ft

34 620 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 fagyasztó spray

db

30

833 Ft

24 990 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 rúgófal

db

5

11 537 Ft

57 685 Ft

Sporteszköz

2014/15 utazótáska

db

13

8 332 Ft

108 316 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 szlalomrúd

db

24

1 282 Ft

30 768 Ft

Sporteszköz

2014/15 bója 40 cm-es

db

50

1 154 Ft

57 700 Ft

Sporteszköz

2014/15 bioptron lámpa színterápiával

db

1

54 480 Ft

54 480 Ft

Diagnosztikai eszközök

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Évad

Új?

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés szerinti napi
óraszám

Adózás Kifizetéssel érintett
módja hónapok száma

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15 Nem Egyéb

utánpótlás igazgató UEFA6A HU-311

Normál 12

64 094 Ft

17 946 Ft

984 480 Ft

2014/15 Nem Egyéb

technikai igazgató

6

Normál 12

64 094 Ft

17 946 Ft

984 480 Ft

2014/15 Nem Edző

U21 UEFA B HU-2776

4

Normál 12

64 094 Ft

17 946 Ft

984 480 Ft

2014/15 Nem Edző

U17 UEFA D 5015

4

Normál 12

64 094 Ft

17 946 Ft

984 480 Ft

2014/15 Igen Edző

U15 UEFA B pályáztatva lesz
4

Normál 12

38 456 Ft

10 768 Ft

590 688 Ft

2014/15 Igen Edző

U14 UEFA B pályáztatva lesz
4

Normál 12

38 456 Ft

10 768 Ft

590 688 Ft

2014/15 Nem Edző

U13 UEFA D 2649

4

Normál 12

38 456 Ft

10 768 Ft

590 688 Ft

2014/15 Nem Edző

U11 UEFA B 1761

4

Normál 12

38 456 Ft

10 768 Ft

590 688 Ft

2014/15 Nem Edző

U10 UEFA D 1638

4

Normál 12

38 456 Ft

10 768 Ft

590 688 Ft

2014/15 Nem Edző

U9 jelenleg jár UEFA C licencre
4

Normál 12

38 456 Ft

10 768 Ft

590 688 Ft

2014/15 Nem Edző

U8 UEFA D 6414

4

Normál 12

38 456 Ft

10 768 Ft

590 688 Ft

2014/15 Nem Edző

U7 UEFA C tavaly végzett4

Normál 12

38 456 Ft

10 768 Ft

590 688 Ft

2014/15 Igen Edző

U7 idén végezné a C licencet
4

Normál 12

38 456 Ft

10 768 Ft

590 688 Ft

2014/15 Igen Edző

Leány U21 futsal UEFA B 4HU-3300

Normál 12

38 456 Ft

10 768 Ft

590 688 Ft

2014/15 Igen Edző

Leány U15 jelenleg jár UEFA
4 C licencre

Normál 12

38 456 Ft

10 768 Ft

590 688 Ft

2014/15 Nem Edző

kapusedző UEFA B HU-2790
4

Normál 12

32 047 Ft

8 973 Ft

492 240 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosítószám

Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

U21 UEFA B HU-2776

UEFA "B" ffi. U21

8

22

U17 UEFA D 5015

Egyéb

ffi. U17

8

20

U15 UEFA B pályáztatva lesz

UEFA "B" ffi. U15

7

18

U14 UEFA B pályáztatva lesz

UEFA "B" ffi. U14

7

18

U13 UEFA D 2649

Egyéb

ffi. U13

7

18

U11 UEFA B 1761

UEFA "B" ffi. U11

6

16

U10 UEFA D 1638

Egyéb

ffi. U11

6

16

U9 jelenleg jár UEFA C licencre

Egyéb

ffi. U9

6

16

U8 UEFA D 6414

Egyéb

ffi. U9

6

18

U7 UEFA C tavaly végzett

Egyéb

ffi. U7

4

12

U7 idén végezné a C licencet

Egyéb

ffi. U7

4

10

Leány U21 futsal UEFA B HU-3300

UEFA "B" leány futsal U21

6

20

4

18

4

22

Leány U15 jelenleg jár UEFA C licencre Egyéb
kapusedző UEFA B HU-2790

leány U15

UEFA "B" ffi. futsal U21

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

Ingatlan
megnevezése

Igénybevétel (óra / hó)

Bérleti díj (Ft/óra)

Hónapok száma az évadban
(hónap)

Éves költség

Kategória

2014/15 Városi Stadion

730

369 Ft

12

3 232 440 Ft

élőfüves
pálya

2014/15 Lehel Sport és Szabadidő Központ Sportcsarnok

60

3 256 Ft

3

586 080 Ft

sportcsarnok

2014/15 Városi Strand és Uszoda

12

1 954 Ft

12

281 376 Ft

egyéb

Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Városi Stadion

A Városi Stadiont - és a hozzá tartozó 2 füves pályát, valamint műfüves pályákat - az Önkormányzat döntése alapján egyesületünk üzemelteti, ehhez 24 órás napi
használatba kellett vennünk. A használati díj az Önkormányzat vagyonrendelete alapján évi 5.046.456.-Ft, amelyhez kérünk TAO támogatást. Gyakorlatilag
valamennyi korosztályunk hivatalos mérkőzéseit itt rendezzük meg, itt edz a felnőttől az U7-ig, ideértve a lányokat is a legtöbb csapatunk, itt az öltözőnk,
klubtitkárságunk, tehát a létesítmény használata nélkülözhetetlen a sportegyesületi és szakmai munkához és versenyeztetéshez.

A téli időszakban - december, január, február - gyermekkorosztályaink számára elengedhetetlen a tornaterem használata, hiszen felkészülésük és versenyeztetésük
is itt zajlik. A tornatermi edzések biztosításához, valamint a téli kupák, rendezvények megszervezéséhez mindenképpen szükséges a sportcsarnok bérlése. A bérleti
Lehel Sport és Szabadidő Központ Sportcsarnok
díj az Önkormányzat rendeletében van meghatározva, összege: 4.000.-Ft + ÁFA/óra, bruttó 5.080.-Ft/óra, számunkra is - mint mindenki másnak - ezért az összegért
tudja biztosítani a termet a városi vagyonkezelő cég.
A gyermeklabdarúgók képzése során nagy figyelmet fordítunk az egészséges testtartás és mozgás kialakítására, ezért - a Stadionban tartott atlétaedzések mellett Városi Strand és Uszoda az úszás is a felkészülési program része, kéthetenkénti váltásokkal járnak a korosztályok. A bérleti díj az Önkormányzat rendeletében van meghatározva, összege:
2.400.-Ft + ÁFA/óra, bruttó 3.048.-Ft/óra, számunkra is - mint mindenki másnak - ezért az összegért tudja biztosítani az uszodát a városi vagyonkezelő cég.
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 151 346 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

261 490 Ft

Személyszállítási költségek

1 922 811 Ft

Nevezési költségek

320 469 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

640 937 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

4 099 896 Ft

2015/16

2016/17

0 Ft

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 602 343 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

10 927 728 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összegzés:
összesen:

23 927 020 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

2 414 432 Ft

21 729 887 Ft

24 144 319 Ft

összesen: 2 414 432 Ft

21 729 887 Ft

24 144 319 Ft

Összegzés:

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.
Évad

Pozíció
megnevezése

Indoklás

2014/15 marketing igazgató
2014/15 egyesületi titkár
Felnőtt férfi csapatunk 7 ponttal vezeti a tabellát, tavasszal az összes mérkőzését megnyerte, ezáltal igen jó esélye van arra, hogy az NB3-as mezőny
tagjává váljon. Az idei évben csupán futsal csapatot indítottunk U15 korosztályban, de a létszámunk megvan ahhoz - és az NB3-ban amúgy is kötelező -,
2014/15 U15 UEFA B pályáztatva lesz
hogy - hasonlóan az U17 és U21 korosztályokhoz - a II. osztályú bajnokságban is indulhasson csapatunk. A csapat mellé UEFA B licences edzőt
szeretnénk, ezért pályáztatni fogjuk az álláshelyet.
U13-as csapatunk egy korosztállyal feljebb lép, így meg kell oldanunk versenyeztetését. Mivel az NB3-as szereplés kivívásával amúgy is kötelező lenne a
2014/15 U14 UEFA B pályáztatva korosztály
lesz
kiállítása, ezért a II. osztályú bajnokságra nevezni fogjuk gyermeklabdarúgóinkat. A csapat mellé UEFA B licences edzőt szeretnénk, ezért
pályáztatni fogjuk az álláshelyet.
Az óvodai fociprogramunk sikeressége és a labdarúgó osztály indításának előkészítése miatt azzal kellett szembesülnünk, hogy a 7 év alatti korosztályban
jelentősen megemelkedett gyermeklabdarúgóink száma. Így a korosztályt kezelő edzőnek olyan létszámmal kellett volna dolgoznia, amely lehetetlenné
2014/15 U7 idén végezné a C licencet
tette az érdemi munkát, ezért meg kellett osztanunk a létszámot, új csapatot kialakítva ezzel. A csapat mellé egyik korábbi labdarúgónkat kívánjuk edzőnek

kinevezni, aki jelenleg még segítőként beletanul rutinosabb edzőink mellett a szakmába, idén pedig jelentkezik a UEFA C licences képzésre.
Női NB2-es csapatunk jó szereplésén felbuzdulva folyamatosan növekszik leány labdarúgóink száma, ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogy az NB2-es és
2014/15 Leány U21 futsal UEFA BMegyei
HU-3300
I-es szintű felnőtt női csapataink mellett leány futsal csapatot is indítsunk a II. osztályú bajnokságban. A csapat mellé UEFA B licences edzőt fogunk
kijelölni.
NB2-es szereplésünknél előírták, hogy a 2. évtől kezdve kötelesek vagyunk leány U15-ös csapatot indítani, így a korosztály szervezése már megkezdődött
2014/15 Leány U15 jelenleg jár UEFA
és a C
létszám
licencre
már meghaladja a 20 főt is. Edzőnek egyik felnőtt játékosunkat szeretnénk, aki ennek érdekében részt vett a lányok toborzásában és jelenleg
végzi az UEFA C licences tanfolyamot. (egyedüli hölgyként!)
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.
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14A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad Képzés címe

Képzés Képzésben résztvevők
típusa száma

Oktatás várható
költségei

Összegzés:
0

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban
Időszak Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15 Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15 SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

összesen: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

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

Kapcsolódó Közreműködő díjazása
jogcím
(Ft)

Maximum
közrem.
díj

Összegzés:
0 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a
sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően
fordítandó összeg:
2014/15 309 547 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű
ráfordítások

21 767 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás

70 480 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési
feladatok támogatása

217 299 Ft

0 Ft

Képzési feladatok
támogatása

0 Ft

0 Ft

309 546 Ft

0 Ft

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Output Indikátorok
Teljes szakember
állomány

Fő

12

17

41.7 %

Licence-szel rendelkező
Fő
edzők száma

10

16

60.0 %

Edzőtáborok száma

db

1

3

200.0 %

Épített/felújított sportcélú
db
ingatlanok száma

1

2

100.0 %

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

300

390

30.0 %

m2

Egyéb indikátor:
0.0 %
0.0 %
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

10

15

50.0 %

U18

Fő

7

10

42.9 %

U17

Fő

8

12

50.0 %

U16

Fő

10

12

20.0 %

U15

Fő

7

18

157.1 %

Egyéb indikátor:
0.0 %
0.0 %
0.0 %

PISZKOZAT
PISZKOZAT
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6915/2014/MLSZ
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: Jászberény
12

(helység), 2014
(hó) 17

(év)
(nap)
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Alulírot t Dr. Got t diener Lajos, 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;

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
írásbe li 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 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös 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.
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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).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó
köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
(35 000 Ft)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Egyéb dokumentumok
Kelt: Jászberény
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Személyi
jellegű
2 176 730 Ft
ráfordítások

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

21 767 Ft

2 176 730 Ft

4 353 460 Ft

Tárgyi
eszköz
7 048 048 Ft
beruházás,
felújítás

70 480 Ft

3 020 592 Ft

10 068 640 Ft

Utánpótlásnevelési
21 729 887 Ft
feladatok
támogatása

217 299 Ft

2 414 432 Ft

24 144 319 Ft

Képzési
feladatok
0 Ft
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

309 546 Ft

7 611 754 Ft

38 566 419 Ft

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
2 176 730 Ft
ráfordítások

21 767 Ft

2 176 730 Ft

4 353 460 Ft

Tárgyi
eszköz
7 048 048 Ft
beruházás,
felújítás

70 480 Ft

3 020 592 Ft

10 068 640 Ft

Utánpótlásnevelési
21 729 887 Ft
feladatok
támogatása

217 299 Ft

2 414 432 Ft

24 144 319 Ft

Képzési
feladatok
0 Ft
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

309 546 Ft

7 611 754 Ft

38 566 419 Ft

Összegzés:
30 954 665 Ft
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Támogatás

Összegzés:
30 954 665 Ft

