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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Jászberényi Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

Jászberényi FC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1040

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

NB III-as

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Egyéb

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19866523-1-16

Bankszámlaszám

11745035-21005550-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

5100

Helység

Jászberény

Út / utca

Rákóczi út

Házszám

44/A. Tt/3.

Irányítószám

5100

Helység

Jászberény

Út / utca

Rákóczi út

Házszám

44/A. Tt/3.

Telefon

+36 30 481 27 14

Fax

+36 57 505 713

Honlap

www.jaszberenyifc.hu

E-mail cím

jfc@jaszberenyifc.hu

E-mail cím

lajos.gottdiener@jaszberenyifc.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Dr. Gottdiener Lajos

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök
Mobiltelefonszám

+36 30 481 27 14

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Dr. Gottdiener Lajos

Mobiltelefonszám
+36 30 481 27 14

E-mail cím
lajos.gottdiener@jaszberenyifc.hu

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

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

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

26 MFt

73 MFt

73 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2 MFt

12 MFt

12 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

14 MFt

21 MFt

40 MFt

Egyéb támogatás

4 MFt

33 MFt

33 MFt

Összesen

46 MFt

139 MFt

158 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

6 MFt

56 MFt

60 MFt

Működési költségek (rezsi)

10 MFt

20 MFt

23 MFt

Anyagköltség

15 MFt

20 MFt

25 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2 MFt

23 MFt

26 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

13 MFt

20 MFt

24 MFt

Összesen

46 MFt

139 MFt

158 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

15 MFt

60 MFt

80 MFt

Működési költségek (rezsi)

10 MFt

20 MFt

23 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

4 862 714 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

9 897 281 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

8 195 780 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

49 521 306 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

42 350 821 Ft

0 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
- 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. Mindez a Sportpálya utcában a Városi Stadion és e melletti létesítményeket jelenti. Jelenleg folyamatban van a Stadion
öltözőépületének bővítése, a kivitelezés várhatóan idén nyáron zárul le, így újabb helyiségekkel bővülünk. Saját dolgozókkal és eszközökkel tartjuk karban a
létesítményeket. Ehhez a szükséges eszközöket az önkormányzat támogatásával sikerült megvásárolni. Ugyanakkor füves pályáink sajnos elöregedtek, már
folyamatos kezelésre szorulnak. Biztos megoldást csak a gyepszőnyegek cseréje jelentene, de erre sportszakmai okok miatt csak ütemezetten kerülhet sor.
Létesítményhelyzetünk javítása érdekében a Lehel Sport és Szabadidőközpont füves pályájának és öltözőjének felújítását is célul tűztük ki. - Bozsik-program
alközponti egyesület vagyunk, amely jelentős szervezési feladatokat ró ránk. - Két alkalommal is részt vettünk az MLSZ C licences edzőképzésének
lebonyolításában, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételeket az MLSZ igazgatóság számára ingyenesen biztosítottuk. - Utánpótlásunk felkészítése a
hagyományos módszerek mellett a Coerver Coaching módszer segítségével is 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. - Egyesületünk a tavalyi évben elindította
labdarúgó osztályait két helyi általános iskolában, a beíratás igen sikeres volt. - Jászberényben került sor a megyei játékvezetők nyári edzőtáborára,
amelyhez egyesületünk ingyenesen biztosítja a megyei igazgatóság számára a szükséges feltételeket, - Egyesületünk szervezi a városi kispályás
bajnokságokat is, jelentős szerepet vállalva a tömegsport és a grassroots terület népszerűsítésében. Csapataink 18 különböző bajnokságban indultak a
2014/15 bajnoki évben, működésünk szakmai és pénzügyi szempontból stabil. Célunk az NB III-as felnőtt csapatunk további erősítése, az NB II-es női
csapatunk fejlődésének biztosítása, és NB II-es utánpótlás csapataink szakmai munkájának folyamatos erősítése. Alközpontként pedig nagy hangsúlyt
kívánunk helyezni a 6-13 éves labdarúgók emelt szintű nevelésére, képzésére.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk jelenleg 18 csapatot szerepeltet, ezekben több mint 300 labdarúgó sportol rendszeresen. Problémák: - a centerpálya és tartalékpálya
gyepfelületének jelentős minőségromlása miatt a gyepfelületek felújításra szorulnak. A felújítás keretein belül centerpályánkon teljes fűcserét hajtanánk
végre és 24 fejes automata öntözőrendszert építenénk alá. Ütemezés: 2016 tavasz - a műfüves pályáinkat, öltöző és klubépületünket szeretnénk egy
egységes kerítéssel körbevonni, mivel vagyonvédelmi és biztonsági okokból ez mindenképpen szükséges lenne. Idén a pályát bérlő másik egyesület
mérkőzésén megtámadtak és inzultáltak egy játékvezetőt, ami szintén indokolja a beruházást. Mintegy 200 méter kerítés épülne meg 2 méter
magasságban, két új kapuval, így biztosítva lenne a sporttelep zárhatósága. Ütemezés: 2015 ősz - műfüves nagypályánk mellé az öltözőépület két oldalára
szeretnénk 1-1, egyenként 100 fős könnyűszerkezetes lelátót beszerezni. Ütemezés: 2016 tavasz - kellemes probléma gyermeklétszámunk jelentős
növekedése, korosztályainkban most már jóval húsz feletti a gyermeklabdarúgók száma, akik minőségi képzését elősegítendő csoportbontásokban tartjuk
az edzéseket számukra. Így azonban további pályafelületeket kell bevonnunk a használatba, ezért a Lehel Sport és Szabadidőközpont füves pályájának és
öltözőjének felújítását is célul tűztük ki. A beruházás keretén belül az ottani füves nagypályán teljes fűcserét hajtanánk végre és 24 fejes automata
öntözőrendszert építenénk alá. A pálya mellé két cserepadot, a kapuk mögé labdafogó hálót terveznénk. Az öltözőépületet teljesen felújítanánk, fűtéssel
látnánk el és tetőterét is beépítenénk, ahol szertárat tudnánk elhelyezni. A beruházás része lenne a Lehel Sport és Szabadidőközpont teljes területének
megújításának, melyben a város önkormányzata és a kisebb sportági egyesületek mellett összefogásban részt vesz az NB I-es kosárlabda klub, a JKSE és a
helyi kézilabda egyesület is. A projekt keretein belül megújulnának épületeink (sportcsarnok, uszoda, stb.) és pályáink is. Ütemezés: 2016-2017

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Rövid távú - 2015-ös - sportszakmai célkitűzések: Felnőtt férfi csapatunknak minimális célja az NB III Keleti csoportjában való biztos bennmaradás, ezt eddig
stabilan teljesítettük, hiszen a 9. helyen állunk és van esélyünk még előrébb is lépni a tabellán. U21: az NB2-ben cél a bajnoki cím, jelenleg 1. helyen állunk
a tabellán jelentős pontelőnnyel. U17 NB II: cél a tisztes helytállás, jelenleg utolsó helyen állunk. U17 megyei: cél a dobogós helyezés, jelenleg 1. helyen
állunk. U15 NB II: cél az első ötbe kerülés, jelenleg 3. helyen állunk. U14 NB II: cél a tisztes helytállás, jelenleg utolsó helyen állunk. U14 megyei: nincs
eredményességi kritérium, a fejlődés a cél. A további utánpótlás csapatainknál a képzésen van a hangsúly, az eredmény nem elsődleges. Itt a Bozsikprogramban és a Kölyökligában szerepelünk. Rövid távú célunk még játékos létszámunk folyamatos növelése. Női NB II Keleti csoport: cél az első hatba
kerülés. Végeredmény: 7. hely Női megyei: cél a dobogós szereplés, jelenleg 100 %-os teljesítménnyel elsők vagyunk. Leány U15: nincs eredményességi
kritérium, cél a labdarúgás megszerettetése a lányokkal. Futsal U20 NB II: nincs eredményességi kritérium. Futsal női U21 megyei: sajnos rajtunk kívül más
nevező nem volt, így nem tudott elindulni a megyei bajnokság... 2016-17 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, - Edzőnk beiskolázása az MLSZ C és az UEFA A/B licences
képzésbe, - Bozsik alközponti tevékenység erősítése, egyre több csapat és gyermek labdarúgó bevonása a programba, - Nemzetközi tornákon való részvétel,
hasonlóan a tavalyi évi németországi meghíváshoz, - Tornák rendezése a nyári és téli időszakban. Hosszú távú - 2018-tól - 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 (MLSZ C licences képzés), 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, - létesítményhelyzet
fejlesztése, - 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, - 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
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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-es 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.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

vezetőedző

Edző

UEFA B

technikai vezető

Egyéb

létesítmény és marketing
igazgató

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Normál

80

12

150 000 Ft

42 000 Ft

2 304 000 Ft

Nem
releváns

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

200 000 Ft

56 000 Ft

3 072 000 Ft

egyesületi titkár

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

pályagondnok

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

480

60

630 000 Ft

176 400 Ft

9 676 800 Ft

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

Indoklás

vezetőedző

A felnőtt csapatunk NB III-ban szerepel, ehhez mindenképpen szükséges egy napi 4 órában foglalkoztatott vezetőedző, aki edzéseket
és foglalkozásokat tart, taktikai felkészítést tart, felkészül a mérkőzésekre.

technikai
vezető

A felnőtt csapatok melletti technikai, ügyintézési teendők érdekében alkalmazzuk. Feladatai: MLSZ ügyvitel, jegyzőkönyvek, igazolások,
átigazolások, kapcsolattartás, stb.

létesítmény
és 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.

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 alkalmazni.

pályagondnok

A létesítmények állapotának szemmel tartása, a karbantartás, a pályákkal kapcsolatos munkálatok érdekében van szükség a munkájára.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

4 814 086 Ft

48 627 Ft

0 Ft

4 862 714 Ft

2015-05-05 14:17

Önrész (Ft)
4 862 714 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

9 676 800 Ft

9 725 427 Ft
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be/SFP-9915/2015/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszközök

kisbusz (használt)

db

1

6 000 000
Ft

6 000 000 Ft

Pályatartozék

műfüves pálya karbantartó gép
adapterekkel

db

1

7 000 000
Ft

7 000 000 Ft

Pályatartozék

futballkapu mobil nagykapu hálóval

pár

1

620 000 Ft

620 000 Ft

Pályatartozék

futballkapu mobil 5x2 hálóval

pár

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Pályatartozék

futballkapu mobil 2x1 hálóval

pár

2

60 000 Ft

120 000 Ft
14 040 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

kisbusz (használt)

Bozsik alközponti szerepünk ellátásához, az utánpótlás csapatok versenyeztetéséhez elengedhetetlenül szükséges egy 9
személyes kisbusz beszerzése, amivel jelentősen csökkenthetnénk utaztatási költségeinket, illetve logisztikai segítséget
nyújtana gyermekcsapataink versenyeztetéséhez. Új kisbusz megvásárlása sajnos túlságosan megterhelő lenne, ezért
használt (max. 3-4 éves) kisbusz megvásárlását szeretnénk.

műfüves pálya karbantartó
gép adapterekkel

Egyesületünk két műfüves pályát tart fenn, amelyek karbantartása minimálisan is évi egy-két millió forintos összeget
emészt fel. Ezen összegek megtakarítása, valamint a gyakrabban történő szakszerű kezelés, ezáltal a pályák
élettartamának növelése érdekében szeretnénk megfelelő eszközöket beszerezni a nagy-karbantartási munkálatokhoz.

futballkapu mobil nagykapu
hálóval

Nagypályán játszó csapataink edzéslehetőségeinek növelése érdekében szeretnénk beszerezni egy pár hordozható
nagykaput hálókkal.

futballkapu mobil 5x2
hálóval

Keresztpályán és csökkentett pályán (a két 16-os között) játszó csapataink számára edzésekre és mérkőzésekre szeretnénk
beszerezni egy pár hordozható 5x2 méteres kaput hálókkal.

futballkapu mobil 2x1
hálóval

Bozsik tornáink és fesztiváljaink, illetve gyerektornáink rendezéséhez, edzésekhez szeretnénk vásárolni 2 pár 2x1 méteres
hordozható kiskaput hálókkal.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

9 798 308 Ft

98 973 Ft

0 Ft

9 897 281 Ft

2015-05-05 14:17

Önrész (Ft)
4 241 692 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

14 040 000 Ft

14 138 973 Ft
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be/SFP-9915/2015/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Biztonsági
beruh.

külső kerítés építése
műfüves pályára

2016-03-01

2016-06-30

2016-07-01

3 000 000
Ft

Pálya infr.
bőv.

könnyűszerkezetes
lelátó

2016-03-01

2016-06-30

2016-07-01

5 080 000
Ft

Pályafelújítás

edzőpálya fűcsere,
locsolórendszerrel

2016-04-01

2016-06-30

2016-07-01

32 812 510
Ft

Pálya infr.
bőv.

cserepadok

2016-03-01

2016-03-31

2016-04-01

2 146 300
Ft

Pálya infr.
bőv.

labdafogó hálók

2016-03-01

2016-03-31

2016-04-01

1 400 000
Ft

Öltözőfelújítás

öltözőépület teljes
felújítása

2016-04-01

2016-06-30

2016-07-01

37 437 000
Ft
81 875 810
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

külső kerítés építése
műfüves pályára

A műfüves pályáinkat, öltöző és klubépületünket szeretnénk egy egységes kerítéssel körbevonni, mivel vagyonvédelmi és
biztonsági okokból ez mindenképpen szükséges lenne.

könnyűszerkezetes lelátó

A műfüves nagypályánkon sok utánpótlás mérkőzést bonyolítunk le és időnként a felnőtt csapat is játszik rajta. Sajnos a
nézők csak a pálya mellől állva nézhetik a mérkőzéseket. A pálya komfortfokozatának javítása érdekében szükség lenne 2
db 100-100 fős lelátó építésére.

edzőpálya fűcsere,
locsolórendszerrel

A Lehel Sport és Szabadidőközpont füves pályájának felújítását célul tűztük ki. A beruházás keretén belül az ottani füves
nagypályán teljes fűcserét hajtanánk végre és 24 fejes automata öntözőrendszert építenénk alá. A pályára a
megnövekedett utánpótlás létszám miatt van szükségünk.

cserepadok

A Lehel Sport és Szabadidőközpont füves pályája mellé szükség lenne 2 db cserepad beszerzésére, hogy a pálya
megfeleljen a mérkőzések rendezésére vonatkozó kritériumoknak.

labdafogó hálók

A Lehel Sport és Szabadidőközpont füves pályáján a kapuk mögé szükség lenne labdafogó hálókra, hogy a pálya
megfeleljen a mérkőzések rendezésére vonatkozó kritériumoknak.

öltözőépület teljes
felújítása

A Lehel Sport és Szabadidőközpont füves pályájának és öltözőjének felújítását is célul tűztük ki. A beruházás keretén
belül az ottani füves nagypályán teljes fűcserét hajtanánk végre és 24 fejes automata öntözőrendszert építenénk alá. A
pálya mellé két cserepadot, a kapuk mögé labdafogó hálót terveznénk. Az öltözőépületet teljesen felújítanánk, fűtéssel
látnánk el és tetőterét is beépítenénk, ahol szertárat tudnánk elhelyezni.

2015-05-05 14:17
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2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Biztonsági
beruh.

külső kerítés
építése műfüves
pályára

Nagy mf.p

5100
Jászberény
Rákóczi út
5910/3

Pálya infr.
bőv.

könnyűszerkezetes
lelátó

Nagy mf.p

Pályafelújítás

edzőpálya fűcsere,
locsolórendszerrel

Pálya infr.
bőv.

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

5910/3

7992

Bérelt

5100
Jászberény
Rákóczi út
5910/3

5910/3

7992

Bérelt

Nagy f.p.

5100
Jászberény
Gorjanc I.
sétány
12

8793

7992

Egyéb

cserepadok

Nagy f.p.

5100
Jászberény
Gorjanc I.
sétány
12

8793

7992

Egyéb

Pálya infr.
bőv.

labdafogó hálók

Nagy f.p.

5100
Jászberény
Gorjanc I.
sétánya
12

8793

7992

Egyéb

Öltözőfelújítás

öltözőépület teljes
felújítása

Öltöző

5100
Jászberény
Gorjanc I.
sétány
5

8792

289

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

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

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Lehel Sportcsarnok

Edzőcs.

5100
Jászberény
Gorjanc I. sétány
5

8792

800
m2

Bérelt

60

5 080 Ft

4

Városi Stadion

Nagy
f.p.

5100
Jászberény
Öntő utca
5990

5990

16000
m2

Bérelt

730

576 Ft

12

Megj.

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

2015-05-05 14:17

9 / 28

be/SFP-9915/2015/MLSZ
2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Előf.

8 113 823 Ft

81 958 Ft

0 Ft

8 195 780 Ft

3 512 477 Ft

11 626 300 Ft

11 708 258 Ft

Utóf.

49 026 093 Ft

495 213 Ft

0 Ft

49 521 306 Ft

21 223 417
Ft

70 249 510 Ft

70 744 723 Ft

2015-05-05 14:17

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)
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be/SFP-9915/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U11

Bozsik egyesületi U11

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U14

JÁSZBERÉNYI FC U14

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U14

JÁSZBERÉNYI FC U14

20

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 1.

U15

JÁSZBERÉNYI FC U15

16

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 1.

U17

JÁSZBERÉNYI FC U17

16

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 1.

U17

JÁSZBERÉNYI FC U17

6

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U21

JÁSZBERÉNYI FC U21

23

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 1.

U7

Bozsik egyesületi U7

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
U19

Csapat neve
Jászberényi FC U19

Létszám
6

Csapat szintje 15/16
egyéb ffi UP

Megjegyzés
megyei bajnokságban való indulás

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-05-05 14:17

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve
JÁSZBERÉNYI FC U15

Létszám
16

Csapat szintje 14/15
országos női UP

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

országos női UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-05-05 14:17

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály
U20

Csapat neve
JÁSZBERÉNYI FC U20

Létszám
16

Csapat szintje 14/15
országos futsal UP

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

országos futsal UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

U15

JÁSZBERÉNYI FC U15

16

egyéb futsal UP

U13

JÁSZBERÉNYI FC U13

16

egyéb futsal UP

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-05-05 14:17

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
U21

Csapat neve
JÁSZBERÉNYI FC NŐI U21

Létszám
16

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

egyéb női futsal UP

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-05-05 14:17

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-05-05 14:17

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

futballlabda

db

150

3 990 Ft

598 500 Ft

Sportfelszerelés

futballmez

szett

5

90 000 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

futballnadrág

szett

5

45 000 Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

melegítő

szett

5

220 000 Ft

1 100 000 Ft

Sporteszköz

szlalomrúd

db

50

1 700 Ft

85 000 Ft

Sporteszköz

rúgófal

db

4

25 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

műanyag gát

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

megkülönböztető mez

db

60

2 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

labdaháló

db

10

6 350 Ft

63 500 Ft

Sporteszköz

hátizsák

db

160

6 500 Ft

1 040 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai mérés

polar óra

db

20

40 000 Ft

800 000 Ft

Vitamin

multivitamin tabletta

doboz

100

6 000 Ft

600 000 Ft

Gyógyszer

fagyasztó spray

db

50

1 400 Ft

70 000 Ft

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Városi Stadion

Élőfüves pálya

576 Ft

730

12

5 045 760 Ft

Lehel Sport és Szabadidő Központ

Sportcsarnok

5 080 Ft

60

4

1 219 200 Ft

2015/16 évad - 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.

Lehel Sport
és Szabadidő
Központ

A téli időszakban - november közepétől március közepéig - 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 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.

2015-05-05 14:17
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2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

UP igazgató UEFA A HU311

Normál

80

12

120 000 Ft

33 600 Ft

1 843 200 Ft

Egyéb

UP technikai igazgató

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

Edző

U19 UEFA A

Normál

80

12

120 000 Ft

33 600 Ft

1 843 200 Ft

Edző

U16 UEFA B HU-3291

Normál

80

12

120 000 Ft

33 600 Ft

1 843 200 Ft

Edző

U15 MLSZ C TANC140500727

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edző

U14 MLSZ C TANC140500727

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

Edző

U13/14 UEFA B HU-2776

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

Edző

U12/13 UEFA B

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

Edző

U11 MLSZ D 6414

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edző

U10 MLSZ C TANC131501068

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edző

U9 MLSZ D 5015

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edző

U8 MLSZ C 1638

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edző

U7 MLSZ C hallgató

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edző

Leány U15 MLSZ C

Normál

40

12

40 000 Ft

11 200 Ft

614 400 Ft

Edző

U20 Futsal MLSZ C

Normál

40

12

40 000 Ft

11 200 Ft

614 400 Ft

Edző

Női U21 Futsal UEFA B
HU-3300

Normál

40

12

40 000 Ft

11 200 Ft

614 400 Ft

Edző

U15 Futsal UEFA A HU311

Normál

40

12

40 000 Ft

11 200 Ft

614 400 Ft

Edző

U13 Futsal UEFA B HU2776

Normál

40

12

40 000 Ft

11 200 Ft

614 400 Ft

Edző

erőnléti edző UEFA B
HU-3300

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edző

kapusedző UEFA B
3000002790

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
UP technikai igazgató

2015-05-05 14:17

Indoklás
Az utánpótlás korosztályok versenyeztetésével kapcsolatos technikai feladatok ellátására mindenképp szükség van egy fő
alkalmazására.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

UP igazgató UEFA A HU-311

UEFA A

U21

8

276

U19 UEFA A

UEFA A

U19

8

23

U16 UEFA B HU-3291

UEFA B

U16

8

16

U15 MLSZ C TANC1405-00727

Egyéb

U15

8

16

U14 MLSZ C TANC1405-00727

Egyéb

U14

8

20

U13/14 UEFA B HU-2776

UEFA B

U14

7

16

U12/13 UEFA B

UEFA B

U13

7

20

U11 MLSZ D 6414

Egyéb

U11

6

20

U10 MLSZ C TANC1315-01068

Egyéb

U11

6

20

U9 MLSZ D 5015

Egyéb

U9

6

15

U8 MLSZ C 1638

Egyéb

U9

5

15

U7 MLSZ C hallgató

Egyéb

U7

4

15

Leány U15 MLSZ C

Egyéb

U15

4

16

U20 Futsal MLSZ C

Egyéb

U20

4

16

Női U21 Futsal UEFA B HU-3300

UEFA B

U21

4

16

U15 Futsal UEFA A HU-311

UEFA A

U15

4

16

U13 Futsal UEFA B HU-2776

UEFA B

U13

4

16

erőnléti edző UEFA B HU-3300

UEFA B

U19

8

276

kapusedző UEFA B 3000002790

UEFA B

U19

8

24

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 822 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 470 000 Ft

Személyszállítási költségek

4 000 000 Ft

Nevezési költségek

300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

6 264 960 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

6 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

24 576 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

46 632 960 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

41 927 313 Ft

423 508 Ft

0 Ft

42 350 821 Ft

2015-05-05 14:17

Önrész (Ft)
4 705 647 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

46 632 960 Ft

47 056 468 Ft
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-05-05 14:17
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-05-05 14:17
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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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2015-05-05 14:17

Feladat leírása
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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: Jászberény, 2015. 05. 05.

2015-05-05 14:17
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Nyilatkozat 2
Alulírott Dr. Gottdiener Lajos (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

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

b.

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

c.

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

d.

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

e.

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

f.

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

13.

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

14.

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

15.

kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a
Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már
meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak
el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16.

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

17.

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

Kelt: Jászberény, 2015. 05. 05.
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be/SFP-9915/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-9915/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-26 15:40:40

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-26 15:41:26

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-26 15:41:57

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:30:53

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 18:50:40

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról,
hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül
bejegyzésre

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:16:38

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében
együttműködési megállapodás alapján használja

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:17:47

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:18:15

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési
engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt
beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:18:34

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:19:05

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez
történő benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:19:17

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:19:32

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:19:43

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Jászberény, 2015. 05. 05.
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be/SFP-9915/2015/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

14

18

29%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

11

18

64%

Edzőtáborok száma

db

2

4

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

3

200%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

90

290

222%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

13

20

54%

U18

fő

14

20

43%

U17

fő

15

20

33%

U16

fő

12

20

67%

U15

fő

18

20

11%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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be/SFP-9915/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű

4 814 086 Ft

48 627 Ft

0 Ft

4 862 714 Ft

4 862 714 Ft

9 676 800 Ft

9 725 427 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

66 938 224 Ft

676 144 Ft

0 Ft

67 614 367 Ft

28 977 586 Ft

95 915 810 Ft

96 591 954 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 798 308 Ft

98 973 Ft

0 Ft

9 897 281 Ft

4 241 692 Ft

14 040 000 Ft

14 138 973 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

8 113 823 Ft

81 958 Ft

0 Ft

8 195 780 Ft

3 512 477 Ft

11 626 300 Ft

11 708 258 Ft

- ebből utófinanszírozott

49 026 093 Ft

495 213 Ft

0 Ft

49 521 306 Ft

21 223 417 Ft

70 249 510 Ft

70 744 723 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

41 927 313 Ft

423 508 Ft

0 Ft

42 350 821 Ft

4 705 647 Ft

46 632 960 Ft

47 056 468 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

113 679 624 Ft

1 148 279 Ft

0 Ft

114 827 902 Ft

38 545 946 Ft

152 225 570
Ft

153 373 849 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
45 000 Ft
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be/SFP-9915/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (16 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)
alairasi_cimpeldany_jfc_1430055686.pdf Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2015-04-26 15:41:26)
385221e64a052381042373b4f30a3a583f2e21bca4252bffa0d8ed9d471bf9c1
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
hianypotlas_1430327945.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 19:19:05) f70f7ba756e7ff87fbc7fc14188a7c66a162d63707251fb3ed11fcd23491504d
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hianypotlas_1430327957.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 19:19:17) f70f7ba756e7ff87fbc7fc14188a7c66a162d63707251fb3ed11fcd23491504d
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagi_kivonat_20150422_1430055640.pdf Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2015-04-26 15:40:40)
e4a50edd381b9e0629e4dadeacfcdc3e6120fbb9afd481c053abde68625cee1e
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
20150429_visszaigazolas_3061857601_1430328653.xls Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-29 19:30:53)
527da07ac3b2ebd55d283bdd157104d04a17e8a555b3ccbb811fddbb78a8eb97
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nemleges_adoigazolas_nav_20150420_1430055717.pdf Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2015-04-26 15:41:57)
8172e8161a537f05fbfe1efb7bd47e1997685819cf0a16a9a28fe370f40de44d
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
hianypotlas_1430327914.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 19:18:34) f70f7ba756e7ff87fbc7fc14188a7c66a162d63707251fb3ed11fcd23491504d
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
hianypotlas_1430327895.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 19:18:15) f70f7ba756e7ff87fbc7fc14188a7c66a162d63707251fb3ed11fcd23491504d
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
hasznositasi_szerzodes_1430327798.pdf Szerkesztés alatt, 301 Kb, 2015-04-29 19:16:38)
50cbc9f10d7e39817f82bea9309f70b9ccf3e37460f66b62645940c363c81e05
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
lehel_oltozo_tul_lap_1430327847.pdf Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2015-04-29 19:17:27)
f31351ca4749758eafe4d01d455e5fea1b940ee5278fbedff80030351baad7d6
mufuves_felpalya_tul_lap_1430327859.pdf Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2015-04-29 19:17:39)
3625e17cbbb440ba667cc159c7f98507ec2f5ce9439150634b3b90193d24000c
lehel_palya_tul_lap_1430327852.pdf Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2015-04-29 19:17:32)
de33fef0afeb89608044670871d0517db7cbb0418c8326ea6a025d6b046e1dc6
mufuves_nagypalya_tul_lap_1430327867.pdf Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2015-04-29 19:17:47)
2d0e3b5cb2f86c9ae5ee838566e42998e1ab563c9308c7119328d500065c3554
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
tulajdonosi_hozzajarulas_1430326240.pdf Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2015-04-29 18:50:40)
6982f664a9e0e068a5cef4c23b33af2f29afe6b22b171d31a0248f08c8f008b5
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
hianypotlas_1430327972.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 19:19:32) f70f7ba756e7ff87fbc7fc14188a7c66a162d63707251fb3ed11fcd23491504d
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
hianypotlas_1430327983.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 19:19:43) f70f7ba756e7ff87fbc7fc14188a7c66a162d63707251fb3ed11fcd23491504d
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