
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Teskánd Községi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Teskánd KSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2356

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19957436-1-20

Bankszámlaszám  75500117-10006076-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8991  Helység  Teskánd

Út / utca  Sport utca  Házszám  1/A

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8991  Helység  Teskánd

Út / utca  Sport utca  Házszám  1/A

Telefon  +36 30 277 34 50  Fax  +36 30 277 34 50

Honlap  http://www.teskand.hu/kse E-mail cím  bogaristvan72@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Bogár István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 277 34 50  E-mail cím  bogaristvan72@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Sipos László +36 30 678 19 69 sipimusic@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

be/SFP-9084/2015/MLSZ

2015-04-30 23:46 1 / 24



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 4 MFt 7 MFt 8 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,45 MFt 0,6 MFt 1,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 9 MFt 15 MFt 10 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 2 MFt

Összesen 14,45 MFt 23,6 MFt 21,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,25 MFt 2 MFt 2 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,2 MFt 2,2 MFt 2,2 MFt

Anyagköltség 4,6 MFt 12,3 MFt 19 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0,2 MFt 1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3,1 MFt 4,2 MFt 2 MFt

Összesen 10,15 MFt 20,9 MFt 26,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 2 MFt 10 MFt 9 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,2 MFt 2,2 MFt 2,2 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)

2 803 525 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 505 348 Ft 100 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Sportegyesületünk elsősorban a labdarúgásra, és kifejezetten az utánpótlás felépítésére helyezi a hangsúlyt. Ebben látjuk már régóta a hosszútávú
működés zálogát. A megfelelő szakmai tudással és pedagógiai érzékkel rendelkező szakember gárda a biztosítéka annak, hogy a környezetünkben
sportolni vágyó fiatalok megfelelő képzést, és személyre szóló gondoskodást, odafigyelést kapva bontakoztathatják ki tehetségüket. Ezt bizonyítja a
megnövekedett csapatszámok mellett az egyre növekvő létszám csapatonként. Folyamatos átmenetet tudunk biztosítani a korosztályok között. A megyei I.
osztályban szereplő felnőtt csapatunk irigylésre méltó számban biztosít saját nevelésű játékosaink számára edzési, és versenyzési lehetőséget. Az elnökség
elveivel összhangban - még ha az eredmény rovására is megy - fontosnak tarjuk a közösség szerepét, összetartó erejét, a sportszerűséget, és a mozgásban
rejlő egészségnevelő- megőrző funkciót. Ennek tükrében nyugodtan kijelenthetjük, hogy egyesületünk STABIL UTÁNPÓTLÁSBÁZISSÁ vált a környéken.
Szívesen jönnek a fiatalok a körülmények, a megfelelő szakmai munka, és az építő jellegű hangulat, a jó közérzet miatt. Nem beszélve arról, hogy női
csapatunk van a csökkentett pályás megyei bajnokságban, akik átlagéletkora jócskán a legalacsonyabb, de lelkesedésük szinte a legmagasabb. A 2014/15-ös
bajnokságban igény mutatkozott arra, hogy azok a fiatalok, akik nálunk nevelkedtek, de tanulmányaik, vagy képességeik miatt nem tudják vállalni a megye
I. osztályban való szereplést, ne essenek el a sportolás lehetőségétől, így számukra a megye III. osztályban indítottunk csapatot. Az idősebb korosztály
pedig öregfiúk csapatával rendszeresen játszik barátságos mérkőzéseket. A sok csapat miatt elég komoly logisztikai feladat a napról-napra igénybe vett
sportpálya - sportpályák gondozása, illetve az öltözők rendelkezésre bocsájtása. A létesítmény-fejlesztések az elmúlt évek TAO pályázatainak köszönhetően
szépen alakulnak, de a folyamatosan egyre nagyobb igénybevételnek kitett eszközök cseréjére, felújítására, illetve az öltöző épületének bővítésére,
fejlesztésére nagy szükség van. Ennek egy részét (fűnyíró traktor kiegészítőkkel, mosó-szárítógép) szeretnénk a jelenlegi pályázatból biztosítani, míg a
kiegészítő épületet felajánlásokból, illetve egyéb forrásokból kívánjuk megvalósítani. Számítható volt, hogy ennyi csapat kiszolgálásához alkalmaznunk kell
főállású gondnokot. Az ő, valamint két utánpótlás edző bérét ezen pályázatból kívánjuk fedezni. 

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

nem releváns 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projektet a beérkező támogatások függvényében kívánjuk megvalósítani. A beszerzések várhatóan 2016. év első negyedévében, míg a bérezések 2015. II.
félévétől válnak megvalósíthatóvá terveink szerint. 

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

Programunk hosszútávú elképzeléseinknek megfelelően az utánpótlásbázisra épülve biztosítanák az egyesület stabilitását, mely a jelenlegi mutatók alapján
teljes összhangban van a szakszövetségi stratégiával. Az előző években beadott, és megvalósult programunk folytatását, és aktuális problémáink
megoldását jelentené ezen program megvalósulása, mely alapján körülményeink javulásával hozzájárulhatunk a jövő nemzedék egészségesebb
életmódjához, és sportszeretetének kialakításához, valamint a tehetségek kiválasztásához, és a sportolói létszám bővítéséhez. 

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

A sportfejlesztési programunkkal még vonzóbbá tehetjük környezetünket, és a falu lakosságának bevonásával elindulhat társadalmi párbeszéd az
őslakosok, és a betelepült lakók között. Eddigi erőfeszítéseink mutatói közül kiemelném a tavalyi évben bennünket megkereső cégeket, akik Társasági
adójukat oly mértékben ajánlották fel, hogy majdnem teljes mértékben át tudtuk vállalni az előminősített pályázatra nyert összeget is. Swot-elemzésünk
eredményeként várható volt annak kockázata, hogy a megnövekedett igénybevétel miatt a társadalmi funkcióban működő elnökség napi feladatainak
ellátására gondnokot kell alkalmaznunk. Ennek a státusznak a megvalósulása nagymértékben levenné az elnökség válláról a napi feladatok gondját, és a
szponzorok felkutatására, illetve a működéshez szükséges anyagi feltételek biztosítása felé tudna lépni, hogy fenntarthatóvá váljék a fejlődés.
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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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék John Deere fűnyíró traktor X590 + tartozékok db 1 2 997 200
Ft

2 997 200 Ft

Egyéb Miele WKH 130 WPS mosógép db 1 469 900 Ft 469 900 Ft

Egyéb Miele T 8861 WP szárítógép db 1 359 900 Ft 359 900 Ft

Honlap Honlap szerkesztése és karbantartása db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

3 977 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

John Deere fűnyíró traktor
X590 + tartozékok

A megnövekedett csapatlétszám (11) és versenyzői létszám miatt 3 pálya kialakítása vált szükségessé, hogy az edzési,
lehetőségeket, és versenyzői igényeket ki tudjuk elégíteni. A három pálya karbantartását az általunk használt traktor már
nem tudja ellátni, kiváltképp az előző évben elnyert öntözőberendezés még intenzívebb, és minőségibb
pályakarbantartást igényel. Jelenlegi pályázatban ezért egy komoly alapgépet tervezünk, mellyel füvet vágni, mulcsozni
tudunk, és opcionálisan gyepszellőztető, és vízzel feltölthető acélhenger is tartozik hozzá. Ezzel az eszközkészlettel úgy
tervezzük hosszú távra megoldódna a pályakarbantartás problémája.

Miele WKH 130 WPS
mosógép

Miután a mérkőzések után a felszereléseket magunk mossuk, és a 11 éve vásárolt mosógép folyamatos javításra szorul,
és az akkori 3 csapat helyett folyamatosan (hétről-hétre)legalább 6 csapatra való mezt kell mosni, szükségessé vált egy
nagy teljesítményű mosógép beszerzése, mely a szárítógéppel együtt teszi átláthatóvá a jelenleg néha kaotikus
helyzetet.

Miele T 8861 WP szárítógép A mezek mosása után az öltöző szinte majdnem minden helyisége, beleértve a közösségi helyiséget is - a kiterített
felszerelésekkel van tele, elvéve a teret a neki rendelt eredeti funkcióitól, problémákat szül. Ezért szeretnénk a mosógép
mellé egy szárítógépet is pályázni, hogy felgyorsítsuk azt a folyamatot, mely során a tisztított felszerelések a lehető
leghamarabb a helyükre kerüljenek - visszaadva az öltöző helyiségeit eredeti funkcióinak.

Honlap szerkesztése és
karbantartása

Lelkes fiatal csapatvezetőink élővé szeretnék tenni az egyesület megjelenését a világhálón, hogy ne csak a kötelező
elemek jelenjenek meg az egyesület részére a községi weblapon biztosított tárhelyen. Az igény megvalósítása azért is
fontos, mert a jelenlegi helyzetben elég körülményesen kerülnek fel az általunk kért adatok a község honlapján biztosított
felületre. Saját kézbe kívánjuk venni a honlapunk kezelését. Ezért már regisztráltunk saját domain nevet, és a weblap
arculatának profi kialakítására, és feltöltésére szeretnénk a pályázat által biztosított keretet fordítani.

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)

2 775 489 Ft 28 035 Ft 0 Ft 2 803 525 Ft 1 201 511 Ft 3 977 000 Ft 4 005 035 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.

Teskánd Sportpálya Nagy
f.p.

8991
Teskánd
Sport utca
1/a

216 Egyéb 128 0 Ft 12

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

Igen

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 támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

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 Létszá
m

Csapat szintje
14/15

Csapat szintje
15/16

Megjegyzés

U11 Bozsik egyesületi U11 13 Bozsik
egyesületi

Bozsik
egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 25 Bozsik
egyesületi

Bozsik
egyesületi

U15 LETS DO IT TECHNOROLL TESKÁND
KSE U15

13 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 LET`S DO IT TECHNOROLL TESKÁND
KSE U17

14 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U21 LETS DO IT TECHNOROLL TESKÁND
U21

15 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 6 Bozsik
egyesületi

Bozsik
egyesületi

Igazolások egyeztetése folyamatban, valós
létszám 12 fő

U9 Bozsik egyesületi U9 17 Bozsik
egyesületi

Bozsik
egyesületi

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 Létszá
m

Csapat
szintje 14/15

Csapat
szintje 15/16

Megjegyzés

U15 LETS DO IT TECHNOROLL
TESKÁND KSE U15

0 egyéb futsal
UP

egyéb futsal
UP

A játékosok saját korosztályukban bajnokságban vesznek
részt, téli tornán szerepeltek

U13 LETS DO IT TECHNOROLL
TESKÁND KSE U13

0 egyéb futsal
UP

egyéb futsal
UP

A játékosok saját korosztályukban bajnokságban vesznek
részt, téli tornán szerepeltek

U11 LETS DO IT TECHNOROLL
TESKÁND KSE U11

0 egyéb futsal
UP

egyéb futsal
UP

A játékosok saját korosztályukban bajnokságban vesznek
részt, téli tornán szerepeltek

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)

Sporteszköz Labda db 50 4 000 Ft 200 000 Ft

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

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

Öveges ÁMK Sportcsarnok 8 000 Ft 10 2 160 000 Ft

Elite Fitt konditerem Kondícionáló terem 5 000 Ft 10 4 200 000 Ft

Teskándi uszoda Egyéb 8 000 Ft 8 2 128 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Öveges ÁMK A közelben fekvő megyeszékhely peremkerületében található tornacsarnok alkalmas a téli felkészülési idényben a játékosok
csapatrészeinek együttes módszereinek kialakítására, egyéb taktikák begyakorlására. Eddigi években is igénybe vettük a
tornacsarnokot, mely az edzők szerint pótolhatatlan előnyt jelentett a téli felkészülésben

Elite Fitt
konditerem

Az erőnléti edzéseket a teljes izomrendszer fejlesztésére az alapozó időszakokban a profi eszközökkel ellátott konditeremben
szakember edzésterve alapján kívánjuk használni az utánpótlás csapatainknál, kiváltképp az U13-tól felfelé.

Teskándi
uszoda

A helyben levő uszodában a téli felkészülés alatt kapnak utánpótláscsapataink szakember vezetésével komplett edzés kiegészítést.

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 TANC1437-01443 Normál 40 10 50 000 Ft 14 000 Ft 640 000 Ft

Edző TANC1401-00658 Normál 80 10 100 000 Ft 28 000 Ft 1 280 000 Ft

Egyéb gondnok Normál 160 12 150 000 Ft 42 000 Ft 2 304 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

gondnok Már az előző TAO pályázatunkban is felmerült annak szükségessége, hogy a pályák karbantartását, a csapatok
eszközeinek rendelkezésre állásának biztosítását főállású gondnokkal oldjuk meg. A jelenlegi sportolói létszám, és a
sportpálya igénybevétele mára szükségessé teszi egy főállású gondnok alkalmazását. A vezetőség tagjai, akik mind
társadalmi funkcióban ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket, nem tudják problémamentesen megoldani a
mindennapi feladatokat.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1437-01443 Egyéb U9 5 17

TANC1401-00658 Egyéb U13 6 25

TANC1401-00658 Egyéb U15 6 13

TANC1401-00658 Egyéb U17 8 14

TANC1437-01443 Egyéb U11 5 13

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 200 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 380 000 Ft

Nevezési költségek 50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 160 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 488 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 460 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 224 000 Ft

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

Összesen 5 962 000 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)

5 350 295 Ft 55 053 Ft 100 000 Ft 5 505 348 Ft 611 705 Ft 6 062 000 Ft 6 117 053 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

be/SFP-9084/2015/MLSZ

2015-04-30 23:46 15 / 24



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

Utánpótlás-nevelés 100 000 Ft 110 294 Ft 55 053 Ft 155 053 Ft

Összesen 100 000 Ft  155 053 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Utánpótlás-nevelés Pályázat lebonyolítása, elszámolása
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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: Teskánd, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Bogár István (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: Teskánd, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

be/SFP-9084/2015/MLSZ

2015-04-30 23:46 20 / 24



Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 23:25:32

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 23:25:58

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 23:31:08

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 23:28:37

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 23:32:32

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 23:40:15

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)

(25 000 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: Teskánd, 2015. 04. 30.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

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

Tárgyi eszköz beruházás 2 775 489 Ft 28 035 Ft 0 Ft 2 803 525 Ft 1 201 511 Ft 3 977 000 Ft 4 005 035 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 775 489 Ft 28 035 Ft 0 Ft 2 803 525 Ft 1 201 511 Ft 3 977 000 Ft 4 005 035 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 350 295 Ft 55 053 Ft 100 000 Ft 5 505 348 Ft 611 705 Ft 6 062 000 Ft 6 117 053 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 8 125 784 Ft 83 088 Ft 100 000 Ft 8 308 873 Ft 1 813 216 Ft 10 039 000 Ft 10 122 088 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (8 darab)

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

alairasicimpeldanytkse_1430429158.jpg Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2015-04-30 23:25:58)
9c936eea5d035d206fbc792f7060b8ad22ea677b125f92034cc49a4cd90e1de6

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

birosagikivonatmukodtkse20140409_1430429132.jpg Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2015-04-30 23:25:32)
0333b2c6be64a7d650164f507a9740706f84d3a390ae0181403a590f43af2c22

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

teskandkse_tao2015-16utalasmlsz_1430429317.docx Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2015-04-30 23:28:37)
ec9cea7974afe774cf28a2ffa261924e3b37807c4012bf05db62edff596cbbf9

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

adatbazis-lekerdezes_1430429468.pdf Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2015-04-30 23:31:08)
133bc4c06586f0efea1afda1626d54e33d008fa7b962961a419be4c7e05750ff

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

nemrelevans_1430429552.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-30 23:32:32) ca3fb66414a100265ea45b3beaee68c615ef190c4b653365c5bbe20cc293af46

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

x5902015_1430429263.xls Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2015-04-30 23:27:43) 9cd5ffb84eeafef6bfb2bf85cbfa10de60ee0ca3959666e4e38a4238875bfc44

mielemosogep_1430430007.docx Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2015-04-30 23:40:07)
fe4c1f5501aa76c8aeb8fde508bcd7e16fa4733e0d964684b34429ee0a14d24f

mielet8861wpszaritogep_1430430015.docx Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2015-04-30 23:40:15)
258f93f4bf3238e65c1c46de60ea71fbf7f2fe7edb0acb7d5d56d8aaa803dba6
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