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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Sportegyesület Bodroghalom

A kérelmező szervezet rövidített neve

Bodroghalom SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

106

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19915713-1-05

Bankszámlaszám

54600401-11018214-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3987

Város

Bodroghalom

Közterület neve

Szabadság

Közterület jellege

utca

Házszám

89

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

3987

Város

Bodroghalom

Közterület neve

Rózsa

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 982 87 71

Fax

Honlap

www.bodroghalom.hu

E-mail cím

kissjanos64@freemail.hu

E-mail cím

kissjanos64@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kiss János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 982 87 71

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kiss Jánosné

+36 20 967 45 22

E-mail cím
kissjanosne@fremail.hu

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

2,999 MFt

0,5 MFt

0,2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1,386 MFt

6,999 MFt

3,254 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0,2 MFt

0,2 MFt

Összesen

4,385 MFt

7,699 MFt

3,654 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,125 MFt

0,126 MFt

0,096 MFt

Anyagköltség

1,6 MFt

10 MFt

0,885 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,1 MFt

0,1 MFt

0,112 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,4 MFt

0,4 MFt

0,4 MFt

Összesen

2,225 MFt

10,626 MFt

1,493 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

1,165 MFt

2,25 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,125 MFt

0,125 MFt

0,125 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)

902 460 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

3 438 708 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-10-10 21:59
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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 Bodroghalom Sportegyesület immár 2003 óta működik hivatalos keretek között cégbíróság által bejegyzett egyesületként. Múltja azonban jóval korábbra nyúlik
vissza. A folyamatosan működő egyesületben két csapat: a felnőtt és ifjúsági korosztály működik. A Bozsik programban az általános iskolás tanulók vannak
foglalkoztatva három korosztályban. A fiatalokat elég nehéz a faluban tartani, mivel a munkahely vagy iskolák elszipolyozzák a gyerekeket a falutól, és messzebbre
kényszerülnek menni. A településnek mindig fontos volt, hogy a sportélet működjön kisközségünkben. A falu lakossága 1450 fő, ennek ellenére a foci fontos szerepet
tölt be a lakosság körében, és mérkőzéseken a szülők, rokonok, barátok is megjelennek a törzsszurkolók mellett. A faluközpontban található a sportpálya és
kiszolgáló helyiségei. A sportpálya az utóbbi években gondozott, az edzőpályák minősége azonban nem felel meg a követelményeknek. A sportöltöző felújítását pedig
az előminősített pályázattól reméltük, melyet sikerült is megvalósítanunk. Az öltöző felújítását, a pálya körbekerítését,technikai fejlesztést valósítottunk meg. Jelen
pályázattal a működésünk további stabilitását, esszközfejlesztést szeretnénk elérni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ebben a pályázatban nem tervezünk ingatlan beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A 2016/2017-es bajnoki szezon.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A sportfejlesztési program keretein belül szeretnénk biztosítani, hogy a településünkön hagyományosan, hosszú ideje működő csapatnak megfelelő utánpótlást
tudjunk képezni. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket fiatal korban mozgásra neveljük. Terveinkben szerepel, hogy technikai, koordinációs és állóképesség növelő
foglalkozásokat tartsunk számukra. A foglalkozások megfelelő minőségű megtartásához szükséges felszerelések, technikai berendezések beszerzését tervezzük
jelen pályázatból biztosítani.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A Sportegyesület Bodroghalom folyamatos feladatának tekinti, hogy a fiatalokban a mozgás szeretete iránti igényt felkeltse. Ennek érdekében biztosítanunk kell a
sporttevékenység személyi, tárgyi és létesítményi feltételek megteremtését és fejlesztését. Az SE célja a futball, mint versenysport bajnoki rendszerben történő
ellátása, a működési feltételek biztosítása, az utánpótlás gondozása, rendszeres, folyamatos edzőmunka és nem utolsó sorban törekvés az eredményes szereplésre.
Az SE középtávú koncepciója: - sportinfrastruktúra fejlesztése, sportöltöző felújítása, angol WC kialakítása az épületen belül - sportpálya karbantartása, gondozása,
ülőpadok kialakítása - edzőpályák kialakítása - a futballpálya körbekerítése, környékének parkosítása - fűnyíró, locsolóberendezés vásárlása - sporteszközök,
sportfelszerelések vásárlása - számítógép vásárlás, internet, honlap-készítés - sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló gyógyszerek, eszközök beszerzése versenyre, edzésre történő személyszállítás, útiköltség - kommunikációs költségek, nyomtatványok, irodaszerek - képzési költségek (utánpótlás nevelés segítése),
szakmai továbbképzés,könyvelési díj - terem-és pályabérleti díj - hagyományos rendezvényeink (Szilveszter-kupa, emléktorna) megrendezésének költsége teremlabdarúgó tornák, edzőmérkőzések megrendezésének költsége Mindezen fejlesztési célok a lakosság és a bodroghalmi fiatalok egészséges életfeltételeihez
járulnának hozzá. Ezentúl célunk, hogy a helyi fiatalokon kívül a szomszédos településen élőknek ( Vajdácska, Karos, Alsóberecki, Nagyhomok) is lehetőséget
nyújtsunk a sportolásra. Mivel ezen településeken a sportegyesületek megszűntek. A településen sportoló tehetséges fiatalokat felfedezni, felkarolni, eljuttatni az
élsport, versenysport területére, a kevésbé tehetségeseknek pedig késztetést adjon az egész életen át tartó sportos, egészséges életmód folytatására. A
sportegyesület közösségformáló erejéről sem szabad megfeledkezni, összetartja a fiatalokat, egészséges életmódra nevel és a mozgás örömét nyújtja. A sport
(futball) jelentős szerepet tölt be a az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, pozitív lehetőség a szabadidő hasznos eltöltésére.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 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

2016-10-10 21:59
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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)

Berendezési eszköz

bojler, kazán

db

1

143 500
Ft

143 500 Ft

Pályakarbantartó
gép

szivattyú

db

1

159 800
Ft

159 800 Ft

Pályakarbantartó
gép

locsolófej szett

db

8

15 290 Ft

122 320 Ft

Pályakarbantartó
gép

locsolótömlő

méter

100

685 Ft

68 500 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűnyírógép

db

1

198 120
Ft

198 120 Ft

Berendezési eszköz

asztal bírói öltözőbe

db

1

28 000 Ft

28 000 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató

db

1

45 900 Ft

45 900 Ft

Berendezési eszköz

öltöző pad

szett

2

67 800 Ft

135 600 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop

db

1

158 500
Ft

158 500 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűnyírógép

db

1

219 964
Ft

219 964 Ft

1 280 204 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

bojler, kazán

A meleg víz használata nélkülözhetetlen a hideg téli időszakokban mind a játékosoknak mind a játékvezetőknek.

szivattyú

A fúrott kútból a víz szivattyúzásához és a pálya locsolásához.

locsolófej szett

A nyáron nagyon forró melegben a fű kiégésének elkerülése érdekében és a bajnoki fordulók pályáinak előkészítéséhez.

locsolótömlő

A szivattyú és a locsolófej közötti távolságok érdekében.

fűnyírógép

A füves pálya hetente kétszeri levágása a bajnoki- és edző mérkőzésekhez megfelelően előkészített kulturált pálya szükséges.
Az edzőpálya és a pályát körülvevő füves területek gondozásához több fűnyíróval szeretnénk párhuzamosan dolgozni.

asztal bírói öltözőbe

A jegyzőkönyv elkészítését szolgáló feltételeket tudjuk biztosítani.

nyomtató

A jegyzőkönyvek kinyomtatására, az újonnan igazolt/átigazolt játékosoknak, különféle mellékletek letöltése utáni papír
nyomtatására.

öltöző pad

Az öltöző felszerelése régimódi és nagyon hiányos. A közelmúltban külsőleg felújított öltöző épület belsejét is szeretnénk
modernizálni, és az öltözéshez megfelelő körülményeket biztosítani.

számítógép, laptop

Az MLSZ által támasztott követelmények betartása érdekében szükséges egy új laptop beszerzése, amellyel a digitális
jegyzőkönyveket készítenénk. Az átigazolásokkal és a játékengedéllyel kapcsolatos ügyintézéseket is ezen a gépen végeznénk.
A pályázattal kapcsolatos ügyintézésben is nagy segítség lenne.

fűnyírógép

A füves pálya hetente kétszeri levágása a bajnoki- és edző mérkőzésekhez megfelelően előkészített kulturált pálya szükséges.
Az edzőpálya és a pályát körülvevő füves területek gondozásához több fűnyíróval szeretnénk párhuzamosan dolgozni.
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

893 435 Ft

9 025 Ft

0 Ft

902 460 Ft

386 769 Ft

1 280 204 Ft

1 289 229 Ft

2016-10-10 21:59
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016/17 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
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

Bodroghalom U19

20

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

9

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

9

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

9

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-10-10 21:59

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-10-10 21:59

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-10-10 21:59

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-10-10 21:59

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-10-10 21:59

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

45

14 900 Ft

670 500 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

90

2 290 Ft

206 100 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

40

14 900 Ft

596 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő műfüves pályához

pár

45

14 900 Ft

670 500 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

pár

27

11 900 Ft

321 300 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

20

9 900 Ft

198 000 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

20

5 500 Ft

110 000 Ft

Sportfelszerelés

edző mez

db

40

5 900 Ft

236 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

40

4 900 Ft

196 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Vitamin

izotóniás ital

db

50

420 Ft

21 000 Ft

Gyógyszer

sportkrém

db

5

1 800 Ft

9 000 Ft

Gyógyszer

izomlazító

db

10

2 000 Ft

20 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Sárospatak Református Gimnázium

Műfüves pálya

4 000 Ft

8

6

192 000 Ft

Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak

Sportcsarnok

5 000 Ft

6

3

90 000 Ft

STK Sátoraljaújhely

Műfüves pálya

15 000 Ft

4

2

120 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Sárospatak Református Gimnázium

Edzések, tréningek folyamatos elősegítésére,az utánpótlás korosztályok eltagolódása érdekében a megfelelő
felkészüléshez.

Árpád Vezér Gimnázium
Sárospatak

A hideg téli időszakban a havas,csapadékos időjárás pályaalkalmatlansága miatt és az erőnléti edzések segítésére.

STK Sátoraljaújhely

Nagy méretű műfüves pályán való edző illetve felkészülési mérkőzés és az élőfüves pálya alkalmatlansága miatt.

2016/17 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)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

2016-10-10 21:59

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 204 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

50 000 Ft

Személyszállítási költségek

130 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

402 000 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

3 786 400 Ft

2016/17 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)

3 404 321 Ft

34 387 Ft

0 Ft

3 438 708 Ft

382 079 Ft

3 786 400 Ft

3 820 787 Ft

2016-10-10 21:59
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-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

2016-10-10 21:59
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-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

2016-10-10 21:59
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-10-10 21:59

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Bodroghalom, 2016. 10. 10.

2016-10-10 21:59
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kiss 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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Bodroghalom, 2016. 10. 10.

2016-10-10 21:59
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-26 20:00:38
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-27 08:01:12
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-10-10 21:58:55
Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 18:54:06
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 19:09:31
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 19:43:19

Kelt: Bodroghalom, 2016. 10. 10.

2016-10-10 21:59
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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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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

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

893 435 Ft

9 025 Ft

0 Ft

902 460 Ft

386 769 Ft

1 280 204 Ft

1 289 229 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

893 435 Ft

9 025 Ft

0 Ft

902 460 Ft

386 769 Ft

1 280 204 Ft

1 289 229 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

3 404 321 Ft

34 387 Ft

0 Ft

3 438 708 Ft

382 079 Ft

3 786 400 Ft

3 820 787 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

4 297 756 Ft

43 412 Ft

0 Ft

4 341 168 Ft

768 848 Ft

5 066 604 Ft

5 110 016 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-10-10 21:59

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (15 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)
alairasicimpeldany_1461736872.jpg (Szerkesztés alatt, 425 Kb, 2016-04-27 08:01:12)
6572fbe3d86da8379281a2fb4cddde9de35958bba27b9ec559050faa0945861a
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
sportegyesuletcegkivonat2_1461693638.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 20:00:38)
1815c484298faae49790b0b24d5b8b3a7666b4c0495b5af9d21a1903d4bf1185
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig.szolgdij_1461776046.jpg (Szerkesztés alatt, 282 Kb, 2016-04-27 18:54:06) 35f1d07ef383320366dfb1007071a6e24fd8734997a13161953b86c6da2dd705
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_sportegyesulet_bodroghalom_kozhas_1461736919.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2016-04-27 08:01:59)
6f33579f586e0ab56569bd0a8aabd805963361ee32fd4c457b0bcb8bd5690da2
1_sportegyesulet_bodroghalom_egyesu_1476129535.pdf (Hiánypótlás melléklet, 372 Kb, 2016-10-10 21:58:55)
6b340af0a184558743394b038804ce92972134a2d16a39ced523be71bf4aa3e6
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
2016.04.28.funyiro_1461863027.pdf (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2016-04-28 19:03:47) 21e5dfb01ab6694ada2a15fd21bc4ffa0f282cbaae7b8c12b0d0748c8bf15837
arajanlatsportegyesulet_1461863033.pdf (Szerkesztés alatt, 158 Kb, 2016-04-28 19:03:53)
e6ea5c26956308025ac563bb8e9856931bf5ad086718cb8a1d6a77e18813784e
arajanlat2016.04.28.bodrogh_1461863039.jpg (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2016-04-28 19:03:59)
47ad4ab764cb343ce93077eb0640cdf3f89e81e78562c48458b2460780ca1eec
sportegyesuletbodroghalom_arajanl_1461863371.pdf (Szerkesztés alatt, 292 Kb, 2016-04-28 19:09:31)
7582731de45825a8ed9421244cec37ebb8475834264d2c69e7771d280101c4c4
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
asusx540la-xx002tnotebook_1461865364.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2016-04-28 19:42:44)
c3af9cef74be8e76aaccaa0e7f8dab32869cfa9678ef9809612a3ec9dc9f2f2f
grundfosonfelszivoszivattyujp62_1461865371.pdf (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2016-04-28 19:42:51)
d401ec693aee553771ad51bda41dbf2193ba0b980e355d1708a601873a153ff4
hplaserjetprom125amfpnyomtato_1461865377.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2016-04-28 19:42:57)
c9e4f40b296d890e4e9d18f2bbb544125f1e223f0958c36f5129f05aa5f69583
makitaplm4621nfunyiro_1461865384.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2016-04-28 19:43:04)
0ac2a0992044b228435c464ed3cda0b27fd0f21fee67b9d744915c3486269821
makitaplm5113nfunyiro_1461865391.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2016-04-28 19:43:11)
af67ab2ffb3e81db4b90c3ab94b722e3ed882ff3a2256a78e492d58482934c75
okce200villanybojlerdrazice_1461865399.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2016-04-28 19:43:19)
8d84a4fad605efbb07da9239c80c53bbc227ad445da2ed81737c86ac480787dd
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