
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Bácsborsódi Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve  Bácsborsódi SK

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2141

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19970846-1-03

Bankszámlaszám  51000022-10207796-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6454  Helység  Bácsborsód

Út / utca  Petőfi S. u.  Házszám  3

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6454  Helység  Bácsborsód

Út / utca  Petőfi S. u.  Házszám  3

Telefon  +36 30 542 90 71  Fax  -

Honlap  http://sportkor.bacsborsod.hu E-mail cím  janos.szabo959@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Szabó János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 236 38 24  E-mail cím  janos.szabo959@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szabó János +36 30 236 38 24 janos.szabo959@gmail.com

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 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 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,1 MFt 0,1 MFt 0,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 3,14 MFt 9,31 MFt 7 MFt

Egyéb támogatás 2 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 6,24 MFt 11,41 MFt 9,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

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

Működési költségek (rezsi) 1,5 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Anyagköltség 0,5 MFt 0,3 MFt 0,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,22 MFt 0,31 MFt 0,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,88 MFt 10 MFt 7 MFt

Összesen 3,1 MFt 12,11 MFt 9,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 1 MFt 5,4 MFt 5 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,5 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 482 847 Ft 23 524 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 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

Az önkormányzat tulajdonában álló sporttelep és létesítményeinek használati joga 2013. január 1-től pályabérleti szerződés hátterével és havi szintű bérleti díjfizetési
kötelezettség terhe mellett az egyesülethez került. A szerződéskötést megelőző időpontig bérleti díj terhe nem hárult a Sportkörre, melynek megfizetése azért is
nehéz, mert a tárgyévi finanszírozás a reálérték megőrzést sem biztosítja, és eközben jelenik meg a fenti bérleti díj terhe. A takarékos gazdálkodás kapcsán
bérjellegű kifizetésben senki nem részesül. A játékosok pénzügyi juttatásban nem, csak eseti vendéglátásban részesülnek. Az egyesületre jelentős terhet ró a felnőtt
és az ifjúsági csapat elkülönített utaztatása, melyet jellemzően magánszemélyek személygépkocsikkal oldanak meg. Az önkormányzat, mint a legmeghatározóbb
támogató pénzügyi lehetőségei kapcsán csökkentette a sportra fordított támogatás összegét. Ezt a bevétel kiesést sportszponzori szerződés hátterével sikerült az
előző évek szintjére emelni, de ez az összeg az egyesület hatékony és jó minőségű utánpótlás nevelésre és a versenyelőírások teljes körű biztosítására nem
nyújtanak elégséges fedezetet. Az utánpótlás nevelés folyamatában az erőnléti és a technikai készségeket elősegítő és fejlesztő eszközök megvásárlására nincs
lehetőség. Szakmai irányítás további hiányossága, hogy az utánpótlás korosztály neveléséhez nem tudunk megfelelői edzői végzettségű szakembert foglalkoztatni.
Az utánpótlás nevelés több település ifjúsági korosztályának biztosít lehetőséget, mivel a környéken több Megyei II. osztályú csapat van, akik nem rendelkeznek, nem
működtetnek ifjúsági csapatot. A fentebb jelzett utazási költségekben meghatározó tétel a vidéki fiatalok Bácsborsódra illetve versenyhelyszínre szállítása. 

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

Nem tervezünk ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt a 2015/16 évadra terveztük. A munkálatokat már 2015 nyarán kívánjuk kezdeni. Megvalósítási ütemterve és részletezése a mellékletben található. A projekt
megvalósításának időtartama: 2015.07.01-2016.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezést a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló
költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beszerzés és
beruházás 2015.07.01-2016.06.30. Edzőtábor 2015.06. Toborzás, igazolás, nevezés 2015.07.01-2015.09.01. Bajnokságban való részvétel 2015.07.01-2016.06.30.
Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2015.07.01-2016.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2015.09.01-2016.06.30.
Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2015.07.01-2016.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel,
szponzorokkal, önkormányzattal. 2015.07.01-2016.06.30. 

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

Az Egyesület utánpótlás nevelési gyakorlata a szakszövetségi stratégiában megfogalmazottakra épül. Jelen pályázat keretében a Sportkör is annak megvalósítása
érdekében kíván erőnléti és technikai képességeket fejlesztő eszközöket beszerezni, hogy az utánpótlás nevelés ne mennyiségi, hanem minőségi fejlődést
biztosítson. Egyesületünk legfőbb célja a településen és környékén élő fiatalok egészséges életmódra nevelése, azáltal, hogy jó levegőn, napi szinten sportolhatnak,
focizhatnak. Jelen kívánunk lenni a mindennapos testnevelés (1-5-9. osztály) által az iskolák életében. Együttműködve a pedagógusokkal tervezzük a gyermekek
fejlesztését. A közösséghez tartozás, a csapatjáték élményét kívánjuk adni nekik. A szabadidő hasznos és kellemes eltöltésével a szülők válláról is le kívánjuk venni a
terhet. A futballt, mint sportágat kívánjuk népszerűsíteni, tömegsport és versenysport szinten is. Megfelelő végzettségű és szakmai tudással rendelkező edzők
alkalmazásával szeretnénk még magasabb színvonalúvá emelni egyesületünkben a futballt. Téli időszakban a tornateremben, tavasztól őszig a futballpályán edzünk.
Próbáljuk minél hamarabb a gyermekek életmódjába beilleszteni a labdarúgást. Bozsik program keretében a gyerekeknek a labdarúgás által nem csak az
egészségmegőrzésükben, hasznos szabadidő tevékenységük eltöltésében játszunk szerepet, hanem az edzések, versenyek által olyan csapatokat szeretnénk
kialakítani, mely szakmailag, minőségileg jelentős utánpótlásbázist képeznek magasabb korosztályú csapataink számára. 

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

A sport mint az egészséges életmódot meghatározó közösségi csapattevékenység Előnyei: - erősíti a társadalmi kohéziót, - fegyelmet és teljesítményorientáltságot
követel, amely a társadalom, a civil élet területén pozitív hatással bír - növeli a fizikai állóképességet és pszichés teherviselési képességet, egészséges életmódot
követel, - hatékony működtetése a ráfordításokkal arányos megtérülést biztosíthat - egészséges életmódot követel, csökkenti a megbetegedések társadalmi
költségeit Kockázatok: - a finanszírozás csökkenése az elvárt pozitív hatások csökkenését idézhetik elő - a szakmai emberi hiányosságok negatívan hatnak a
közösség eredményeire - a pozitív folyamatok az alapfeltételek változatlansága esetén is 1-2 éves kifutásúak, de ilyen távlatban ezt garantálni nem lehet. A
fejlesztéssel jobb körülmények között edzhetnek a fiatalok, és így nem kényszerülnek más egyesületek, vagy akár más város egyesületeibe járni. Az elvándorlás
alacsonyabb szintre szorítható. Így a helyi lakóhelyen élők még közelebb kerülnek egymáshoz, összetartóbbakká válnak. Ezzel az iskoláknak is segítségükre
lehetünk. Nő a fegyelmezettség és a csapatban gondolkozás. Mindez már a következő tanévben/szezonban is meg fog már mutatkozni.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

2015/16 évad - 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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelések melegítő alsó/felső db 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelések cipő élőfüves db 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelések cipő terem db 20 17 000 Ft 340 000 Ft

Sportfelszerelések Rövidnadrág db 20 8 000 Ft 160 000 Ft

Sportfelszerelések mez db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelések táska db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelések sportszár db 40 3 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelések sípcsontvédő db 20 3 000 Ft 60 000 Ft

Öltözőfelszerelés Mosógép db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

2 080 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

melegítő alsó/felső Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek
és állapotúak legyenek.

cipő élőfüves Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek
és állapotúak legyenek.

cipő terem Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek
és állapotúak legyenek.

Rövidnadrág Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek
és állapotúak legyenek.

mez Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek
és állapotúak legyenek.

táska Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek
és állapotúak legyenek.

sportszár Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek
és állapotúak legyenek.

sípcsontvédő Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek
és állapotúak legyenek.

Mosógép Csapataink felszerelésének tisztántartása miatt szeretnénk egy nagy teljesítményű mosógép beruházást eszközölni.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

1 444 494 Ft 14 828 Ft 23 524 Ft 1 482 847 Ft 635 506 Ft 2 103 524 Ft 2 118 352 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

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

0 Ft

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U21 BÁCSBORSÓD SK U21 20 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám 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 Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám 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 Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám 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 Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám 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 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)

Sportfelszerelés melegítő alsó/felső db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés kabát db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés póló db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés cipő terem db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés mez db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés táska db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés kapus felszerelés db 2 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés kapus kesztyű pár 2 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés szereléstartó táska db 1 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés labda edzésre db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés labda mérkőzésre db 10 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 1 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz sorfal db 1 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz labdakompresszor db 1 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz nagykapu db 2 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés megkülönböztető trikó db 20 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz Kapuháló db 2 0 Ft 0 Ft

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

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

Gyógyszer gyógyászati segédeszköz TAPE db 25 0 Ft 0 Ft

Gyógyszer Bemelegítő db 20 0 Ft 0 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray db 20 0 Ft 0 Ft

Vitamin vitamin db 20 0 Ft 0 Ft

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

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

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 0 Ft

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

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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
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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
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

23 524 Ft 29 745 Ft 14 828 Ft 38 352 Ft

Utánpótlás-nevelés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 23 524 Ft  38 352 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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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: Bácsborsód, 2015. 10. 08.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szabó János (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: Bácsborsód, 2015. 10. 08.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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

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

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Bácsborsód, 2015. 10. 08.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 3 4 33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 2 0%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 23 25 9%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 17 20 18%

U16 fő 20 22 10%

U15 fő 12 14 17%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 1 444 494 Ft 14 828 Ft 23 524 Ft 1 482 847 Ft 635 506 Ft 2 103 524 Ft 2 118 352 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 444 494 Ft 14 828 Ft 23 524 Ft 1 482 847 Ft 635 506 Ft 2 103 524 Ft 2 118 352 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 1 444 494 Ft 14 828 Ft 23 524 Ft 1 482 847 Ft 635 506 Ft 2 103 524 Ft 2 118 352 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (9 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)

alairasminta_1430136792.pdf Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2015-04-27 14:13:12) 056a1812200be047299e3aa198e4194d66b0b6d19415ad7373d48f6315318271

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

kerelem_kivonat_1430208131.pdf Szerkesztés alatt, 169 Kb, 2015-04-28 10:02:11) 698607d434af8eac92ffeece24f72a2248ad1e6a0d289baf32a2aec84957df4d

torzskonyvikivonat_1440750487.pdf Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2015-08-28 10:28:07)
43954bab2a688909386fa7ec6f8c88843731b2cf31b8bd0c0427f3683f1ae3ef

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

atutalasimegbizas_1430136803.pdf Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2015-04-27 14:13:23) bd674f3c650354efc33bbafe49f5ecc72f33cbe58fef9d06921b0ad2e04d8e42

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

bacsborsod-lekerdezes_1429605486.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-21 10:38:06)
662ff0fd706b31116f449b4d724bcaee044ef3b2ec751ff9c857e9276d21d043

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

igominipalyavonalazoajanlatures_1430294721.xls Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2015-04-29 10:05:21)
d555d13abfb23a915bbf255162bd781629521c9d090f7b500624eaf0f5979aa6

lap_1430137000.docx Szerkesztés alatt, 0 B, 2015-04-27 14:16:40) e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

linemarkigomini_1430294711.pdf Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2015-04-29 10:05:11) 36206fee78d47cd80c080deb950444581949a5094470ae513db19a5ca54962fd

lap_1430137009.docx Szerkesztés alatt, 0 B, 2015-04-27 14:16:49) e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
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