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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kőbányai Diákok Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

KDSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18159439-1-42

Bankszámlaszám

10700543-43769201-51100005

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1103

Helység

Budapest

Út / utca

Kada utca

Házszám

27-29.

Irányítószám

1103

Helység

Budapest

Út / utca

Kada utca

Házszám

27-29.

Telefon

0

Fax

0

Honlap

www.darazsak.hu

E-mail cím

kobanyaidarazsak@gmail.com

E-mail cím

hpeter1954@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Hajdu Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 944 68 85

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Hajdu Péter

2015-09-28 14:01

Mobiltelefonszám
+36 30 944 68 85

E-mail cím
hpeter1954@gmail.com
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat
célja

Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok

KDSE

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

33

Versenyeztetés

Zrínyi Miklós Gimnázium

Fővárosi Önkormányzat

Fővárosi GESZ

30

Versenyeztetés

Szt. László Gimnázium

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

14

Felkészülés

Szt. László Általános Iskola

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

4

Felkészülés

Kincskereső Óvoda

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

1,5

Felkészülés

Bakáts téri Ének-Zene Tagozatos
Általános Iskola

Bp. IX. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. IX. ker. Kőbányai
Önkormányzat

5

Felkészülés

Kondor Béla Általános Iskola

Bp. XVIII. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. XVIII. ker. Kőbányai
Önkormányzat

2

Felkészülés

Pannónia Általános Iskola

Bp. XIX. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. XIX. ker. Kőbányai
Önkormányzat

8

Felkészülés

Újlak utcai Általános Iskola

Bp. XVII. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. XVII. ker. Kőbányai
Önkormányzat

2

Felkészülés

Gregor József Általános Iskola

Bp. XVII. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. XVII. ker. Kőbányai
Önkormányzat

2

Felkészülés

Kossuth Lajos Általános Iskola

Bp. XVII. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. XVII. ker. Kőbányai
Önkormányzat

1

Felkészülés

Zrínyi Miklós Általános Iskola

Bp. XVII. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. XVII. ker. Kőbányai
Önkormányzat

2

Felkészülés

Lázár Ervin Általános Iskola

Bp. IV. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. IV. ker. Kőbányai
Önkormányzat

2

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1997-03-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1987-03-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

2015-09-28 14:01

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

12 MFt

13 MFt

15 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

14 MFt

7 MFt

10 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

217 MFt

200 MFt

90 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

6 MFt

2 MFt

Összesen

243 MFt

226 MFt

117 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

18 MFt

39 MFt

40 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

5 MFt

5 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

200 MFt

72 MFt

70 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

110 MFt

2 MFt

Összesen

223 MFt

226 MFt

117 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

69 MFt

80 MFt

90 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2015-09-28 14:01
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

87 962 874 Ft

1 754 898 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

277 492 Ft

5 550 Ft

Közreműködői díj

2015-09-28 14:01
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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
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 1997‐ben alapított egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a kerület területén lakó és tanuló diákok
részére kosárlabda sportágban rendszeres képzést biztosítson. Ennek érdekében naponta edzéseken és hétvégeken egy vagy két mérkőzésen vesznek részt
gyerekeink. Jelenleg ~400 igazolt sportolónk van, akik közül 225-en rendelkeznek versenyengedéllyel és 13, az országos bajnokságban résztvevő csapatot alkotnak.
Ezen kívül 167 előkészítős tagja van az egyesületnek. Bázisaink a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok, Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium, az
előkészítő csoportok pedig több kerületi és a kerülettel szomszédos általános iskolában működnek együttműködési megállapodások alapján. Jelenleg 11 oktatási
intézményben dolgozunk: Kincskereső Óvoda; Kada Mihály Általános Iskola; Szent László Általános Iskola; Bakáts téri Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola; Kondor
Béla Általános Iskola; Pannónia Általános Iskola; Gregor József Általános Iskola; Újlak utcai Általános Iskola; Kossuth Lajos Általános Iskola; Zrínyi Miklós Általános
Iskola; Lázár Ervin Általános Iskola. Az alapok egyre szélesednek, és ma már nemcsak Budapesten, de országos szinten is meghatározó egyesület a Darazsak,
hiszen az országos versenyeken már nagy hagyományokkal rendelkező klubokat is legyőztünk. 2001‐ben a kadet, 2002‐ben az ifi korosztály bejutott az ország
legjobb nyolc csapata közé. Még ugyanebben az évben a gyermek csapat budapesti első és országos harmadik lett. 2003‐ban lány gyermek csapatunk is bejutott az
országos döntőben, majd 2004‐ben a serdülő fiú csapat a klub addigi legnagyobb sikerét érte el: megnyerte az országos bajnokságot. Azóta 2005‐ben a kadet csapat
ezüstérmes lett, majd 2006‐ban megvédte országos bajnoki címét. Az azóta eltelt időben a különböző korosztályú csapataink többször is az ország legjobbjai közé
verekedték be magukat és ez a mai napig is így van. A 2010/2011-es bajnoki évtől elkezdődött egy olyan program, amely a kőbányai általános iskolák alsó
tagozatainak felső részével (nevezetesen a harmadikos, de jobbára a negyedikes) diákokkal ismerteti és szeretteti meg a sportágat. A cél az, hogy az alapokat minél
szélesebbre tárjuk, minél több gyerek tudjon megismerkedni ezzel a sportággal. Ennek kapcsán a kerületi iskolai „Kenguru” bajnokságot is bonyolítottuk, ma már 18
csapat vesz részt ebben a bajnokságban

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2015 június 1-2016 július 30. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2015. szeptember 1-2016 május 31. Az
utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: 2015. szeptember 1-2016. május 31 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2015. szeptember 1-2016. május
31 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2015. szeptember 1-2016. május 31 Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett
ideje: 2015. szeptember 1-2016. május 31 Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje:
2015. szeptember 1-2016. május 31 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2015. augusztus 1-2016. június 30. Edzőtáborozás
tervezett ideje: 2015. június 15-30 és augusztus 1-31 Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2015.
július-2016 június.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelenlegi bázisunkon alapulva utánpótlásképző központot hozunk létre, melynek alapelvei illeszkednek az MKOSZ „Neveljünk kosarasokat” programhoz. A most
beadott program a korábban beadott és az MKOSZ által jóváhagyott program szerves folytatása. Szakmai alapja a TÁMOP 3.2.11/10-1-KMR pályázatban kidolgozott
tematika. Ezen kívül részt kívánunk venni az MKOSZ 2015-2020 közötti programjába, különös tekintettel a fővárosi egységes utánpótlás-nevelési rendszerre. A 20102015 évek közötti program azt célozta, hogy kilépve Kőbánya határain, először a szomszédos, majd a távolabbi kerületek bevonásával Dél-Pesten és az
agglomerációban egy erős, nagy létszámú bázisra épülő, meghatározó utánpótlás-nevelő egyesületté váljon a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia. Három
szakedzőnk és négy középfokú edzőnk munkájára alapozva indítjuk a programot, akik magasan kvalifikáltak, eredményeik számottevőek, több évtizedes edzői
tapasztalattal rendelkeznek mind az utánpótlás, mint felnőtt vonalon egyaránt mindkét nem esetében. Tervezzük sportmenedzser, kosárlabda-edző képzés gyakorlati
oktatásának biztosítását a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karával együttműködve. Lehetőséget biztosítunk folyamatosan - a múlt
tapasztalataira támaszkodva - azoknak, akik a sportág valamely szegmensébe - edző, játékvezető, zsűri – folytatják tevékenységüket. Folyamatosan biztosítjuk
számukra a képzési- és továbbképzési lehetőséget a megfelelő foglalkoztatás mellett. Olyan mentori hálózatot kell kialakítani szakembereinkből, akik folyamatosan
ellenőrzik a tehetségek fejlődését, az utánpótlásban dolgozó szakemberek munkáját. A szakemberek továbbképzését a pályákra kell terelni, a praktikus, modern
edzésmódszereket kell megismertetni. ➢ a felkészülési feltételek javítása ➢ szakemberek koncentrálása (mentor edző fiatalabb edzővel párban) ➢ a kiválasztás
javítása, ➢ minden évben minél több csapattal bejutni az országos utánpótlás-bajnokságok legjobb 8 csapata közé, ➢ képzett játékosokat adni az utánpótlásválogatottaknak, ➢ javítani a csapatok szerkezetét, ➢ minél több játékost adni az élvonalbeli kluboknak, ➢ részvétel a fővárosi képzési programban.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportszakmai háttér tekintetében • az MKOSZ stratégiai koncepciójához kapcsolódva az akadémia, mint fogalom terjesztése, struktúrájának népszerűsítése •
Együttműködés NBI A-B csoportos csapatokkal az U20 és U23 csapataik utánpótlásának biztosításához A nevelés tekintetében • kiemelkedően fontos a sportolás és
a tanulás összehangolása, jó kapcsolat kialakítása a tanárok és az edzők között • „Jó tanuló – Jó sportoló” kitüntető cím elnyerése • kohézió erősítése, a különböző
korosztályok közös programokban való részvétele • ösztönzés a továbbtanulás felé, segítség a későbbi tanulmányokhoz, a civil életre való neveléshez •
ösztöndíjrendszer kialakítása, sport-életpályamodell kialakítása • a tanár-szülő-edző kommunikációs kapcsolatának erősítése, visszacsatolási rendszer kialakítása
internetes felület segítségével a honlapon keresztül • tanárok minél szélesebb elkötelezettségének kialakítása a kosárlabda mellett • környezettudatos gondolkodás
kialakítása a kosárlabda kapcsán a kosarasok, valamint szüleik részére, a szelektív hulladékgyűjtés megismertetése; kialakítani a gyermekekben azt az alapvető
igényt, hogy folyamatosan tartsák rendben és tisztán lakó-, tanuló-, munka- és szabadidős környezetüket Az erkölcs tekintetében • legyen magas presztizse az
Akadémiához tartozásnak • az itt végzett sportolók jellemformálása, megbecsülése, példaképként állítása • vitrinek közösségi térben való létrehozása az új
csarnokban, díjak közszemlére bocsájtása • sikeresen végzett sportolók megjutalmazása személyes emléktárggyal (kitűző) • mentorálás kialakítása – mindenki
tanuljon mindenkitől • szimpátia elnyerése mind a lakosság, mind a támogatók körében, önkéntesség vállalása különböző programok, események, bemutatók
alkalmával
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (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

2015-09-28 14:01
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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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

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

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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

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 sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

63

167

3

Országos

U12

39

0

3

Országos

U14

56

0

3

Országos

U16

28

0

2

Országos

U18

39

0

2

Országos

U20

0

0

0

Országos

U23

0

0

0

Országos

U25

0

0

0

Országos

Összesen

225

167

13

2015-09-28 14:01

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályatartozék

Labda passzoló gép

db

1

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelés

kosárlabda mez/nadrág

db

400

10 000 Ft

4 000 000 Ft

Sporteszköz

Kosárlabda versenylabda

db

60

20 000 Ft

1 200 000 Ft

Sportfelszerelés

melegítő alsó és felső

db

50

30 000 Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelés

Bemelegítő mez

db

200

4 000 Ft

800 000 Ft

Sporteszköz

Háló

db

20

4 000 Ft

80 000 Ft

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

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Zrinyi Miklós
Gimnázium

U12

5 000 Ft

140

11

1540

7 700 000 Ft

Szent László
Gimnázium

U11

5 500 Ft

54

10

540

2 970 000 Ft

Zrínyi Miklós Álatlános
Iskola

U14

2 500 Ft

8

10

80

200 000 Ft

Práter utcai Általános
Iskola

U16

6 500 Ft

40

10

400

2 600 000 Ft

2015-09-28 14:01

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

10 / 23

be/SFPHPM01-04178/2015/MKOSZ
2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

84 681 001 Ft

873 090 Ft

1 754 898 Ft

87 308 989 Ft

9 700 999 Ft

96 136 898 Ft

97 009 988 Ft

2015-09-28 14:01
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-09-28 14:01
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-09-28 14:01
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Versenyeztetés
2015/16 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

100 000 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

50 000 Ft

a pályahitelesítés díja

10 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

40 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

100 000 Ft

Összesen

300 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

269 168 Ft

2 775 Ft

5 550 Ft

277 492 Ft

30 832 Ft

305 550 Ft

308 325 Ft

2015-09-28 14:01
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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Utánpótlás-nevelés

1 754 898 Ft

1 759 338 Ft

879 629 Ft

2 634 527 Ft

Versenyeztetés

5 550 Ft

5 550 Ft

2 775 Ft

8 325 Ft

Összesen

2 642 852 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlásnevelés

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

Versenyezteté
s

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

2015-09-28 14:01
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2015. 09. 28.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Hajdu Péter (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 a jogszabályban meghatározott 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Budapest, 2015. 09. 28.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2015-09-28 14:01
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-16 09:24:48

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:
2015-04-20 11:38:29

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:
2015-04-16 09:25:20

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-07-14 10:26:41

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-20 11:41:51

Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest, 2015. 09. 28.
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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

20

21

5%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

18

19

6%

Edzőtáborok száma

db

2

2

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

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

9

13

44%

U18

fő

19

24

26%

U17

fő

0

22

0%

U16

fő

28

28

0%

U15

fő

325

310

-5%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2015-09-28 14:01
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

84 681 001 Ft

873 090 Ft

1 754 898 Ft

87 308 989 Ft

9 700 999 Ft

96 136 898 Ft

97 009 988 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

Versenyeztetés

269 168 Ft

2 775 Ft

5 550 Ft

277 492 Ft

30 832 Ft

305 550 Ft

308 325 Ft

Összesen

84 950 169 Ft

875 865 Ft

1 760 448 Ft

87 586 482 Ft

9 731 831 Ft

96 442 448 Ft

97 318 313 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-09-28 14:01

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
20 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (6 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairasi2015.04.17_1429522709.pdf Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2015-04-20 11:38:29) fd3bb99e697ab62ce474fb90ad259f3a9e40d7b37edcf90bc52a7d2a205c5217
Egyéb dokumentumok
szovegeskoncepcio_kosarlabda_2015-_1429522911.docx Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2015-04-20 11:41:51)
d6c0fa61ef64260b102c69d256f30be2f373869ba5b879c8819b46f30dca6e2c
Nyilvántartó hatóság igazolása
birosagi2015.03.311_1429169088.pdf Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2015-04-16 09:24:48)
99a62f0db3517a298f2bfb0b8d8f0eed2ac08f2640253549155d4456e3880a18
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igdij15.04.21._1429612203.pdf Szerkesztés alatt, 178 Kb, 2015-04-21 12:30:03) 67fe51345060a79360c7a4dfb6842021758863879976ca8d00d02f0a34b609dc
darazsak20.000ft_1436862401.pdf Hiánypótlás melléklet, 179 Kb, 2015-07-14 10:26:41)
710e7ffa7d2e5836326914bd0430f2b3836d953bf05db4ee806e7f464b840fca
Köztartozásmentes adózó
igazolas-nullas-2015.04.021_1429169120.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-16 09:25:20)
e226949f846f484249ef090d679197b2e455e30ca1c487e98ad601e9a33f293a
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