
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYERMEK SPORT CLUB EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  GYULAI SC

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nem releváns

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám  523

A kérelmező jogállása  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Nincs  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 NBI-es felnőtt

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18383537-1-04

Bankszámlaszám  54000131-10001071-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Tagdíj

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Tagdíj

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Tagdíj

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5700  Város  Gyula

Közterület neve  Liszt Ferenc  Közterület jellege  utca

Házszám  17/2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  5700  Város  Gyula

Közterület neve  Liszt Ferenc  Közterület jellege  utca

Házszám  17/2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 935 01 77  Fax  -

Honlap  www.gyulaiamazonok.hu  E-mail cím  irenke.molnar19@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Molnár Zoltánné

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 935 01 77  E-mail cím  irenke.molnar19@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Molnár Zoltánné +36 70 935 01 77 irenke.molnar19@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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2018/19 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

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

Fejl. Megj.

id.Christián László Városi
Sporttelep

Nagy f.p. 5700
Gyula
Zrínyi tér
2

9773 95x56m Bérelt 18 2 196 Ft 9 Nem

id.Cristián László Városi
Sporttelep

Nagy
mf.p

5700
Gyula
Zrínyi tér
2

9773 100x60m Bérelt 28 2 196 Ft 10 Nem

Erkel Gimnázium konditerme Egyéb 5700
Gyula
Bodoky u.
10

9210 12x8m Bérelt 4 1 500 Ft 3 Nem

Göndöcs Benedek Középi.
Tornaterme

Edzőcs. 5700
Gyula
Sándorhegy 
10

8510 40x20m Bérelt 10 2 500 Ft 10 Nem

Békéscsabai Kazinczy F.Ált.Isk.
tornaterme

Edzőcs. 5600
Békéscsaba
Irányi u.
14

3817 40x20m Bérelt 3 9 000 Ft 10 Nem

Gyulai Tankerületi Központ
5.sz.Ált.Isk. tornaterme

Edzőcs. 5700
Gyula
Nünbergi u.
2

4796 36x18m Bérelt 6 4 526 Ft 11 Nem

Gyulai Tankerületi Központ
5.sz.Ált.Isk. konditerme

Egyéb 5700
Gyula
Nünbergi u.
2

4796 12x10m Bérelt 4 2 000 Ft 5 Nem

MESTER KLUB KFT. Kicsi
mf.p.

5600
Békéscsaba
Mester u.
14

4210 40x20m Bérelt 6 6 000 Ft 8 Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 1,6 MFt 1,1 MFt 1,1 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,3 MFt 0,62 MFt 0,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 27,886796 MFt 20,998213 MFt 21,55 MFt

Egyéb támogatás 2,933567 MFt 3,5127 MFt 3,865 MFt

Összesen 32,720363 MFt 26,230913 MFt 27,215 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 15,84 MFt 6,71832 MFt 8,288 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 5,54978 MFt 3,714749 MFt 4,233 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 6,974215 MFt 6,18745 MFt 6,125 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 4,356368 MFt 3,456 MFt 4,12 MFt

Összesen 32,720363 MFt 20,076519 MFt 22,766 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 595 920 Ft 10 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

183 283 Ft 3 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 7 565 542 Ft 50 000 Ft

Általános képzés 190 201 Ft 3 500 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk női/leány utánpótlás nevelése meghatározó szerepet tölt be Békés Megye labdarúgó sportéletben. Munkánkat rövid, közép és hosszú távú célok kijelölése mellett nagy
elszántsággal végezzük. A szakmai munkához elengedhetetlen a gyermekbarát humán környezet, a felkészült jó edzők és sporteszközök, sportszerek sportfelszerelések ellátottsága. A tavalyi
évben a szervezeti struktúra új rendszerének meghatározására: az Egyesületen belül kiemelt hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, a korosztályoknál a létszám emelés, a környéken lévő
települések focizni vágyó lányok bevonása, így szélesebb társadalmi bázison sokkal hatékonyabban lehet elérni kitűzött céljainkat. A versenyeztetett felnőtt és az utánpótlás korosztály feltételei
az átláthatósághoz szükséges mértékben elkülönülnek, de biztosított az együttműködés szükséges komplex megléte. Az elmúlt években, az egyesületünk minden meglévő korosztálya részt
vett az erre jogosult szervezetek által kiírt különböző versenyprogramokban. Célunk elsősorban a tömegesítés, a minél nagyobb számú sportolni vágyó lány bevonása, ezen belül a tehetségek
kiválasztása és az eredményes felnőtt játékossá nevelés. Fontos számunkra, hogy az utánpótlás nevelést a szülők anyagi helyzetétől függetleníteni tudjuk, hiszen sok kiemelkedő tehetség
érkezik hozzánk rossz anyagi körülmények között élő családokból, akik nem tudnának áldozni gyermekük sportolására. Alaptételünk az egészséges életmódra szoktatás és a rendszeres
mozgás biztosítása. A folyamatos képzés és nevelés egységének megteremtése, egyéniségek kinevelése, a futball legátfogóbb - az alapoktól a legmagasabb szintig - történő megtanítása.
Sportfejlesztési koncepciónk alapelve, hogy az elnyert támogatás segítségével a felkészítést és a versenyeztetést a lehető legmagasabb színvonalon valósítsuk meg. A lány korosztályok
képzési programját összehangolt szisztematikus munkával és egységes szakmai koncepciónk alapján valósítjuk meg. A hangsúlyt a lány utánpótlás korosztályok megerősítésére és a létszám
növelésére helyezzük. Kitűzött céljaink, hogy fiataljaink a sportágat megismerjék, megszeressék és akár életvitelszerűen űzhessék. Jelenleg a 1 edző rendelkezik ,B’’ licenc végzettséggel, 2
pedig a ,C’’ képesítést szerezte meg, 1 fő pedig rövid időn belül szeretné megszerezni a ,B’’ diplomát is. A használt és igénybe vett sportingatlanok többnyire a Város tulajdonában vannak, így
ezeket az előre leegyeztetett időpontokban tudjuk természetesen térítés ellenében bérelni. 

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

Ingatlan beruházást nem tartalmaz a sportfejlesztési programunk. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama a 2017/18-as bajnoki évaddal részben megegyező, de oly módon, hogy a fizikai megvalósítást nem igénylő előkészítés már a benyújtást követően azonnal elkezdődik. Az
edzői, szülői és játékos-megbeszéléseken megkezdjük a program sikeres megvalósításához szükséges hozzáállás és szemléletbeli fejlesztését, a meghatározott szakmai célok elfogadtatását,
saját, személyes célokká befogadtatását, a kapcsolódó motivációs kötődés létrehozását. A lánycsapatokon belüli és egyesületi közösségi együttműködések megalapozására, a szervezési
tennivalók ütemezésére is ezen időszakban kerül sor. Az program működési rendszerbeli bevezetésével megindul az eszközök, felszerelések kiválasztása, a program jóváhagyását és a
támogatás lehívását követően beszerzése, használatba állítása, és az edzésmunka. Mindezekkel párhuzamosan sor kerül a működés teljes körű megújítására, a belső folyamatok optimális
újrastrukturálására is, s így a végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően létrejön, megtörténik a projekt által megalapozott fejlődés. A projekt sikerességének hatásai, illetve ennek társadalmi
visszhangja fókuszáltan ráirányítja a közfigyelmet Egyesületünkre, az utánpótlás-nevelés, -képzés sikereire, melyek együttesen várhatóan sok gyermeket, fiatalt vonzanak hozzánk, akikből a
tehetséges, képességes játékosok jelentős aránya mellett a program tömegbázis hatása is érvényesül, az új játékengedéllyel rendelkező utánpótlás játékos miatt teljesülnek az elvárt és a
vállalt indikátorok is. A helyi és környékbeli lányok egészségesebbek, sportsikereiknek köszönhetően magabiztosabbak lesznek, edzőink pedagógiai munkájának köszönhetően személyiségük
is pozitív irányba fejlődik, kiteljesedik életük. Beszerzések: 2018. december 31-ig (terv), utánpótlás-nevelés 2018. július 01-től 2019. június 30-ig folyamatos lefutással ezen belül beszerzések
2018. december 31-ig, vagy később. Toborzókkal, családi nap, edzőtábor megszervezésével is hatékonyabbá tesszük a létszám emelését, a lányok (játékosok) és a szülők, nagyszülők,
családok erősebb kötődését. A tavaly elnyert – a most pályázottnál jóval kisebb - támogatás is minőségi változást tett lehetővé, illetve segítségével, sokkal hatékonyabban ütemezhető, hajtható
végre miatti a mostani, újabb projekt. Pályázatunk támogatása egy sok éven keresztül felfelé ívelő szakmai munka megvalósítását és a leány,- női labdarúgás széleskörű játékos utánpótlás
bázisának kiszélesítését, kiteljesítését is lehetővé tenné. 

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

Sportfejlesztési programunk maradéktalanul illeszkedik a szakszövetségi stratégiához. Kiemelt törekvésként a tömegsport jelleg erősítését, Békés Megyében lány-játékos bázisunk
kiszélesítését tűztük ki célul. Már a legfiatalabb (ovis ill. Bozsik) korosztályokkal is megismertetjük a focit, így belőlük a sportot, a mozgást élete természetes részének tekintő felnőttek
nevelhetők. Ugyanezen okból törekszünk a lányok, asszonyok bevonására is. Az utánpótlás-nevelés szélesítése, fejlesztése szintén alapvető érdekünk, hiszen ez Egyesületünk jövőjének
záloga. Jelen pályázaton kívüli pályázattal szeretnénk minden óvodában és általános iskolában megteremteni a lányok fociképzésének beindítását, a tehetségek megtalálását, gondozását is. A
szakszövetségi stratégia eszméjét magunkévá tettük, így meggyőződéssel valljuk, hogy céljainkat törekvéseink rendszerben kezelésével, illetve a szükséges lépések tervszerű, szisztematikus,
egymást erősítő végig-vitelével érhetjük el. Kiemelten kezeljük az edzői/nevelői munka szervezettségének fejlesztését, a tehetségkutatás és utánpótlás képzés középpontba állítását.
Alaptézisünk, hogy elengedhetetlen a megfelelő - a hatékony munkát lehetővé tevő – infrastruktúra megteremtése, működtetése és fenntartása. Tudjuk, hogy mindez megköveteli az átlátható,
takarékos és költséghatékony gazdálkodást, a rendelkezésre álló források optimális felhasználását. Reméljük, ösztönözzük az általunk kiemelten kezelt lány, női utánpótlás mellett az idősebb
generációk szabadidős labdarúgó-tevékenységét, a „foci a foci öröméért” programok elterjedését, őket a Megyei Bajnokságban szeretnénk versenyeztetni. Edzőinket folyamatosan képezzük, a
Grassroots Önkéntens tanfolyamán részt veszünk, a szülők szemléletét fáradhatatlanul formáljuk, fejlesztjük, a fenntarthatóságot alapkövetelményként kezeljük, így elérhetjük helyi céljainkat,
mellyel elősegítjük a szakszövetségi stratégia megvalósítását is. Rendíthetetlen meggyőződéssel valljuk, hogy a labdarúgás az egyik leghatékonyabb eszköz, lehetőség arra, hogy a
társadalom széles rétegei (kortól, nemtől, stb. függetlenül) számára szórakozást, örömet szerezhessen a sport, s hogy az MLSZ stratégiájának következetes végig-vitele a tömegsport-hatás
mellett a magyar elit labdarúgás újjászületéséhez, kiteljesedéséhez is elvezet. Az egészséges életmódra szoktatás és a rendszeres mozgásbiztosítása a jövő generációinak életminősége múlik
ezen. Szemléletformálás nagyban hozzájárul a társadalomba való beilleszkedéshez. 

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

A lehetséges társadalmi és gazdasági hatások esetében kizárólag pozitív hatásokról van szó. A társadalmi hatásoknál elsőként a fiatalok bevonásával megvalósuló nevelő,
személyiségformáló, motiváló, számukra értelmes célokat biztosító hatásokat emeljük ki. A sportolás, az egészségmegőrző, egészségjavító tevékenység alternatívát kínál a korosztályban teret
hódító káros szenvedélyekkel szemben, kimozdítja a számítógép előtt időző generációt. Biztosítja a pozitív értékek köré szerveződő közösségek létrejöttét, megerősíti, formálja, fejleszti a már
meglévő közösségeket. Lehetővé teszi a felnövő generációkból, a sikeres lány és női játékosokból, illetve az edzőkből a példaképek létrejöttét, egy sokkal erősebb érzelmi, értelmi kötődésű
utánpótlás-nevelési rendszer létrejöttét. A program egyben elősegíti az óvodai és a kis iskolai nevelés, mindennapi testmozgásra, sportra-szoktatás minőségének emelését, fegyelmezettségre,
céltudatosságra, értékteremtésre, sportosságra nevelő hatásai könnyebbé teszik az intézmények szakmai, pedagógiai munkáját is. A gazdasági hatások is kizárólag pozitívak, s leginkább az
említett társadalmi hatásokra vezethetők vissza. Az egészségesebb életmódra nevelés csökkenti a társadalom későbbi orvosi kiadás-igényét, mérsékli a szenvedélybetegekre,
rehabilitációjukra fordítandó kiadásokat. Pozitív anyagi, gazdasági hatás jelentkezik az utánpótlás-nevelés feltételeinek terén is, mely egy önmagát gerjesztő folyamatként egyre több
érdeklődőt, egyre több focizó nőt, lányt, majd sikereik, munkájuk folyományaként mind több támogatást, ezáltal magasabb szintű munkát eredményez, mely ismét több jelentkezőt, több
támogatást, a feltételek újabb jelentős javulását eredményezheti. A képzettebb utánpótlás képzettebb felnőtt csapatot, színvonalasabb szórakozást generál, s ez egy önmagát hosszú távon
fenntartani, fejleszteni képes labdarúgó-klub alapjait is megteremti. A kockázatok gazdasági, társadalmi és szervezeti jellegűek, de a szervezet belső erőforrásai - humán- az itt tevékenykedő
szakemberek hozzáértése, elkötelezettsége, fociszeretete a gazdasági erőforrások, az eddigi pénzeszközök és támogatók további rendelkezésre állása, stb. – lehetővé teszik a kockázatok
csökkentését, minimalizálását. A társadalmi jellegű kockázatok esetében sem kell reális és befolyásoló mértékű negatív kockázatot figyelembe venni, hiszen Egyesületünk társadalmi
elismertsége, beágyazottsága, elfogadottsága a társadalom pozitív hozzáállását, együttműködését is garantálja.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 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)

Vezető edző Edző UEFA B EKHO 80 12 82 000 Ft 15 990 Ft 1 175 880 Ft

80 12 82 000 Ft 15 990 Ft 1 175 880 Ft

2018/19 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Vezető edző 300001776

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

579 960 Ft 5 959 Ft 10 000 Ft 595 920 Ft 595 920 Ft 1 185 880 Ft 1 191 839 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 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 Benchmark Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz (FELNŐTT) labda 45 000 Ft db 5 5 800 Ft 29 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) labdatartó háló 2 600 Ft db 2 2 600 Ft 5 200 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) bója készlet (30 cm) 8 000 Ft szett 1 8 000 Ft 8 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kapusnadrág 15 000 Ft db 2 12 400 Ft 24 800 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kapuskesztyű 60 000 Ft pár 4 10 800 Ft 43 200 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kulacs 4 000 Ft db 14 2 200 Ft 30 800 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sportzokni nincs pár 30 1 200 Ft 36 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) aláöltözet nadrág 3/4-es 14 000 Ft db 15 4 800 Ft 72 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kulacstartó 4 000 Ft szett 2 4 000 Ft 8 000 Ft

257 000 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

(FELNŐTT) labda Az edzéseken használt labdákat folyamatosan pótolni kell, mivel elhasználódnak.

(FELNŐTT) labdatartó háló A labdák mennyisége miatt a labdatartóra is nagy szükség van.

(FELNŐTT) bója készlet (30 cm) A bójákat szinte kivétel nélkül állandóan használatban van, ezért pótolni kell ezeket is.

(FELNŐTT) kapusnadrág A kapusoknak nagyon sokat kopik a kapusnadrágjuk, ezért ezeket pótolni szükséges.

(FELNŐTT) kapuskesztyű A kapuskesztyű is állandóan használatban van edzéseken is, ezért folyamatosan pótolni kell őket.

(FELNŐTT) kulacs A folyadékbevitel nagyon fontos akár edzéseken, de mérkőzéseken főleg. Ezért egységes italtartó/kulacsot biztosítani akarunk.

(FELNŐTT) sportzokni Edzéseken is egységes sportzoknikat szeretnénk biztosítani a játékosainknak.

(FELNŐTT) aláöltözet nadrág 3/4-
es

Nagy szükségét érezzük az aláöltöző nadrágnak, ezért beszerzésére is szeretnénk gondolni.

(FELNŐTT) kulacstartó Természetesen az egységes kulacsokat kulacstartóba kellene tartani, nem szétszórva mindenhova ledobálva.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

178 450 Ft 1 833 Ft 3 000 Ft 183 283 Ft 78 550 Ft 260 000 Ft 261 833 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 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

2018/19 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

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

Nem

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcím 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

2017/18 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 u7_csapat_1 3 Aktív

U9 u9_csapat_1 5 Aktív

U11 u11_csapat_1 9 Aktív

2018/19 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYERMEK SPORT CLUB 3 Aktív

U9 GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYERMEK SPORT CLUB 5 Aktív

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)

Esemény/Megnevezés Mennyiség

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor) 2
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2018/19 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszá
m

Csapat szintje
17/18

Csapat szintje
18/19

Megjegyzés Státusz

U17 GYULAI AMAZONOK U17 12 Női up torna Megyei bajnokság Békés Megyei Szövetség
által

Inaktív

U19 GYULA ÉS KÖRNYÉKE `GYERMEK` SPORT CLUB EGYESÜLET
U19

14 Országos bajnokság Országos bajnokság Aktív

2018/19 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U14 GYULAI AMAZONOK 12 Országos bajnokság Aktív

U16 GYULAI AMAZONOK 10 Országos bajnokság Aktív

U17 GYULAI AMAZONOK 12 Megyei bajnokság Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U19 GYULAI AMAZONOK 12 Megyei bajnokság Aktív
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2018/19-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U15 GYULA ÉS KÖRNYÉKE `GYERMEK` SPORT CLUB E U15 14 Női futsal up bajnokság Női futsal up bajnokság Aktív

2018/19 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U17 GYULAI AMAZONOK 13 Női futsal up bajnokság Országos Bajnokság Aktív

U15 GYULAI AMAZONOK 10 Női futsal up bajnokság Megyei Bajnokság Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2018. nyár Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz

2018/19 évadra vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 730 000 Ft

Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:

Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

Bozsik

u7_csapat_1 (N) U7 3 fő 900 000 Ft

u9_csapat_1 (N) U9 5 fő 900 000 Ft

u11_csapat_1 (N) U11 9 fő 800 000 Ft

GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYERMEK SPORT CLUB (V) U7 3 fő 600 000 Ft

GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYERMEK SPORT CLUB (V) U9 5 fő 600 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 3 800 000 Ft

Női

GYULAI AMAZONOK U17 (N) U17 12 fő Inaktív Női up torna

GYULA ÉS KÖRNYÉKE `GYERMEK` SPORT CLUB
EGYESÜLET U19 (N)

U19 14 fő Országos bajnokság 2 000 000 Ft

GYULAI AMAZONOK (V) U14 12 fő Országos bajnokság 2 000 000 Ft

GYULAI AMAZONOK (V) U16 10 fő Országos bajnokság 2 000 000 Ft

GYULAI AMAZONOK (V) U17 12 fő Megyei bajnokság 1 500 000 Ft

GYULAI AMAZONOK (U) U19 12 fő Megyei bajnokság 1 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 9 000 000 Ft

Női futsal

GYULA ÉS KÖRNYÉKE `GYERMEK` SPORT CLUB E
U15 (N)

U15 14 fő Női futsal up bajnokság 2 000 000 Ft

GYULAI AMAZONOK (V) U17 13 fő Női futsal up bajnokság 2 000 000 Ft

GYULAI AMAZONOK (V) U15 10 fő Női futsal up bajnokság 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 6 000 000 Ft

 Bozsik 3 800 000 Ft

 Női 9 000 000 Ft

 Női futsal 6 000 000 Ft

 17/18-as csapatok korrekció -11 555 439 Ft

 Produktivitási bónusz 730 000 Ft

 Szünidei tábor szervezésre (100 ezer
Ft/tábor)

200 000 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj.

8 174 561 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz (UP) kapu 2x1 méter 25 000 Ft pár 1 18 000 Ft 18 000 Ft

Sporteszköz (UP) kapuháló 2x1 méter 25 000 Ft pár 2 4 800 Ft 9 600 Ft

Sporteszköz (UP) bója készlet (30 cm) 8 000 Ft csom 1 8 000 Ft 8 000 Ft

Sporteszköz (UP) labda 45 000 Ft db 15 4 600 Ft 69 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) edző póló 15 000 Ft db 40 1 100 Ft 44 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) sípcsontvédő 9 000 Ft pár 25 880 Ft 22 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) kapusnadrág 15 000 Ft db 5 12 500 Ft 62 500 Ft

Sportfelszerelés (UP) kapuskesztyű 60 000 Ft pár 6 7 500 Ft 45 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) sportzokni nincs pár 20 1 260 Ft 25 200 Ft

Sportfelszerelés (UP) csapatkapitányi karszalag 6 000 Ft db 2 1 820 Ft 3 640 Ft

Sportfelszerelés Mérkőzésgarnitúra utazótáska nincs db 2 18 000 Ft 36 000 Ft

Sporteszköz (UP) OVI kapu 1mx0,5m nincs pár 1 16 800 Ft 16 800 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Vitamin táplálék kiegészítő nincs db 30 1 400 Ft 42 000 Ft

Gyógyszer kineziológiai tapasz nincs csom 25 1 400 Ft 35 000 Ft

Gyógyszer sportkrém nincs db 8 1 200 Ft 9 600 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Létesítmény
székhelye

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma /
hó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai
Tornaterme

Terem Egyéb település 2 500 Ft 5 9 112 500 Ft

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Ált.Iskola Tornaterme Terem Megyei jogú város 8 000 Ft 2 5 80 000 Ft

5.sz. Ált.Iskola és Sportiskola tornaterme Terem Egyéb település 4 526 Ft 10 5 226 300 Ft

5.sz Ált. Iskola és Sportiskola konditerme Terem Egyéb település 2 000 Ft 4 4 32 000 Ft

MESTER KLUB tornacsarnoka Terem Megyei jogú város 5 500 Ft 3 4 66 000 Ft

MESTER KLUB műfüves pályája Kispálya Megyei jogú város 5 000 Ft 2 3 30 000 Ft

ERKEL FERNCGIMNÁZIUM tornacsarnoka Terem Egyéb település 3 814 Ft 7 5 133 490 Ft

id.Chirstián László Városi Sporttelep Nagypálya Egyéb település 2 196 Ft 16 7 245 952 Ft

2018/19 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Göndöcs Benedek Középiskola és
Kollégiumai Tornaterme

A Göndöcs Iskola Tornacsarnokában az U17-es futsal edzéseket végezzük. Helyenként viszont a többi utánpótlás csapatokat is edzetjük itt.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc
Ált.Iskola Tornaterme

Ebben a tornaterembe a futsal Bajnoki U17-es meccseket játszuk időközönként.

5.sz. Ált.Iskola és Sportiskola
tornaterme

Egyesületünk nem rendelkezik saját tornatermekkel, így bérelt ingatlanokban kell az utánpótlásnak a rendszeres edzéseket végezzük.

5.sz Ált. Iskola és Sportiskola
konditerme

Konditeremben végezzük a speciális edzőtermi munkákat fizioterepautával heti rendszerességgel. Kiemelt fontosságnak tartjuk a sportolók
egészségét és a kiegészítő feladatokat főleg a hát és derék erősítő gyakorlatokkal végeztetjük el.

MESTER KLUB tornacsarnoka Egyesületünk nem rendelkezik saját tornateremmel, ezért a bérelt ingatlanokat kell igénybe venni az edzésekre.

MESTER KLUB műfüves pályája Egyesületünk nem rendelkezik saját pályával, így a bérelt ingatlanokat vesszük igénybe az edzésekre.

ERKEL FERNCGIMNÁZIUM
tornacsarnoka

Az egyesület nem rendelkezik saját tornateremmel,így bérelt ingatlanokat kell igénybe venni az edzésekre.

id.Chirstián László Városi
Sporttelep

Egyesületünk nem rendelkezik saját pályával, így az edzésekre igénybe kell venni a Városi sporttelepen lévő ingatlanokat, melyek műfüves és
élőfüves pályával is rendelkezik.
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2018/19 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 TANC1403-00690 EKHO 120 12 120 000 Ft 23 400 Ft 1 720 800 Ft

Edző 300001776 EKHO 160 12 220 000 Ft 42 900 Ft 3 154 800 Ft

Edző KPTANC1604-02334 Normál 40 11 32 000 Ft 6 720 Ft 425 920 Ft

Egyéb Technikai ügyintéző EKHO 60 12 30 000 Ft 5 850 Ft 430 200 Ft

Egyéb Masszőr Normál 60 11 20 000 Ft 4 200 Ft 266 200 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Technikai ügyintéző A clubnál a korosztályoknál lévő edzés és meccs összehangolásának megszervezése, biztosítása szükségessé teszi a technikai ügyintéző
alkalmazását. Feladata továbbá a korosztályoknak a működési feltételeit: személyszállítás szervezése, felszerelések rendszerezése, karbantartása,
felügyelete, számítógépes rendszerek /web oldal kezelése, folyamatos karbantartása, korosztályok szervezése-koordinálása és a Szövetéség felé a
versenyengedélyek és az ifa rendszer ügyintézését.

Masszőr Sport területén alkalmazott masszázs ,fokozza a teljesítményt és nyugtatólag hat a sportolóra. A testmozgás előtti masszázs csúcsformában tartja az
izmai rugalmasságát, csökkenti a merevséget és növeli a terhelhetőséget. A testedzés után feloldja az izomfeszülést, és a tejsav eltávolításával
megkíméli a sportolót az izomláztól. Mivel a footsal egy rendkívül dinamikus,rövidebb ideig tartó csúcsteljesítményt követel a sportolótól,mind
fizikálisan,mind szellemileg, ugyanakkor igen rövid pihenökkel. Ezért,edzés,illetve versenyeken előtt nagyon fontos a sportolók bemelegítés,ú.n.
felgyúrása. A meccsek alatt a szünetekben,a megfelelően végzett masszázs csökkenti a fàradtságot,az esetleges sérüléseket gyógyítja, lazítja az
izmokat. Így frissebben, jobb teljesítményt nyújthatnak a sportolók. A fokozott igénybevétel elmerevíti az izmokat és az inakat,így azok könnyebben
sérültek. A sport masszázs célja ezeket,megelőzni, illetve kezelni. masszázs javítja a vérkeringést azáltal, hogy elősegíti a vér áramlását a
végtagokból a szív felé. A simító mozdulatok, melyeket ’’effleurage’’- nak nevezünk, növelik a friss vér áramlását, amely tápanyagokat és oxigént
szállít a szerveknek és az izmoknak. A has masszírozása a bélcsatorna és a gyomor izmait stimulálja, így elősegíti a táplálék emésztését és
továbbhaladását. Ha az étel gyorsabban emésztődik és szívódik fel, kevesebb méreganyag és betegségokozó baktérium gyűlik fel a szervezetben. A
masszázs elősegíti az izmok relaxációját és megnyúlását (mint egy összetekert gumiszalag kigöngyölése), enyhíti a feszességet és tenziót, továbbá
elősegíti a toxinok eltávolítását. Serkenti a pangó területek friss vérellátását, friss tápanyagokat, oxigént szállít a fáradt izmoknak és segít az
izomműködés során keletkező tejsav eltávolításában. Ez az anyagcseréből visszamaradó végtermék, amely ha feszes izomszövetben marad, képes
kikristályosodni és fájdalmat okozni. A masszázs elősegíti a szövetek közt áramló szalmaszínű folyadék, a nyirok keringését is, amely ugyanúgy, mint
a vér, az egész testben kering. A nyirokrendszer létfontosságú a korokozók elleni küzdelemben és az immunitás kialakításában. A nyirokcsomók úgy
működnek, mint a szűrők: megakadályozz megakadályozzák, hogy a fertőzés szétterjedjen a testben, míg a nyiroksejtek a keringő vérben küzdenek a
fertőzés ellen. Az izomműködés, a gravitáció és passzív mozgás mozgatja a nyirokfolyadékot a testben. A masszázs direkt módon segíti a
nyirokkeringést, úgy, hogy kinyomja az izmokból a nyirokfolyadékot a gyűjtőcsövecskék felé, elősegítve az anyagcseretermékek és méreganyagok
felszívódását. perifériás szövetek azon ellenállását, amit az összehúzódott i faggyúmirigyek elzáródjanak, így hatékonyabban tudnak működni. A
masszázs stimulálja a vérellátást, serkenti a bőr táplálására szolgáló friss tápanyagok szállítását. A masszázsolajokban lévMasszázs hatására a
szervezetben bonyolult, egymással összefüggő élettani változások jönnek létre, melynek kulcsa a központi idegrendszer. Az anyagcsere-folyamatok,
valamint a regeneráció felgyorsul. A szervezet nedv keringése fel élénkül, a káros anyagcsere termékek felszívódnak, csökken a zsír mennyisége. A
capillárisok megnyílnak, a fokozott Histamin-termelődés hatására az erek kitágulnak, valamint fokozódik a mélyebben lévő sejtek növekedése is.
Növeli az izmok összehúzódását, általuk a szöveti nyomást is. Az izmok között futó vénákban emelkedik a nyomás, mely a keringés fokozódását
segíti. (pumpa effektus) A váltakozó erősségű nyomás a nyirokkeringés gyorsulásához vezet, így csökkenti a sejtek közötti folyadék mennyiségét, a
pangásos vizenyő (ödéma) könnyebben felszívódik. A jobb vérellátás miatt a fájdalomérzés csökken. A bőr táplálkozása javul, az esetleges hegek
fellazulnak. Az elhalt hámsejtek a felszínről eltávoznak, javul a bőr rugalmassága. test nagy felületének masszázsa az egész testre hat. Javul a
vérkeringés, szívműködés, légzés, anyagcsere folyamatok és az idegműködés. Változik a pulzusszám és a vérnyomás. Fokozódik a vizelet
kiválasztás, a testhőmérséklet és a légzés ritmusa. Az ingerlő fogások hatására fokozódik a szervezet aktivizálódása, míg a nyugtató fogások után a
test ellazul, elernyed. A fáradtság érzés csökken, az izom teljesítőképessége javul, és gyorsan regenerálódik (sport). A savasodás kémiai úton
csökken. A központi idegrendszer vérkeringés és oxigén ellátás javulása, jobb idegi működést és szellemi képességet hoz magával, de ez csak
átmeneti hatású, viszont reflexiósan javítja az egész szervezet működését. A lányok esetében a sportorvosi segítők felhívták figyelmünket a gerinc és
hát esetében az izmok, stb. megerősítésének fontosságára, mert a lányok sokkal inkább kitettek a káros elváltozások létrejöttének, ezért speciális,
orvosszakmailag megtervezett edzőtermi foglalkozásokkal óvjuk sportolóink egészségét, melyhez rendszeres masszírozás, gyúrás is szükséges. A
sportolók egészségének megóvása, valamint emellett a sérülések sokkal gyorsabb gyógyulása, illetve a teljesítmény javítása érdekében is szükséges
a masszőr alkalmazása.

2018/19 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

KPTANC1604-02334 MLSZ Grassroots C U7 3 3

KPTANC1604-02334 MLSZ Grassroots C U9 4 5

KPTANC1604-02334 MLSZ Grassroots C U11 3 6

TANC1403-00690 MLSZ Grassroots C U7 3 4

TANC1403-00690 MLSZ Grassroots C U9 4 6

TANC1403-00690 MLSZ Grassroots C U11 6 6

300001776 UEFA B U15 8 12

300001776 UEFA B U17 8 12

300001776 UEFA B U19 10 14

300001776 UEFA B U13 8 8

300001776 UEFA B U11 6 8
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 359 740 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 86 600 Ft

Személyszállítási költségek 600 000 Ft

Nevezési költségek 30 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 926 242 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 280 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 997 920 Ft

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

Összesen 8 280 502 Ft

2018/19 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)

7 439 886 Ft 75 655 Ft 50 000 Ft 7 565 542 Ft 840 616 Ft 8 330 502 Ft 8 406 157 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

Általános képzés az Értékelési elvek 2. számú melléklete szerint 1 250 000 Ft

Általános képzés az Értékelési elvek 2. számú melléklete szerint 2 100 000 Ft

Általános képzés az Értékelési elvek 2. számú melléklete szerint 3 25 000 Ft

375 000 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.

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

184 799 Ft 1 902 Ft 3 500 Ft 190 201 Ft 190 201 Ft 378 500 Ft 380 402 Ft
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Szakképzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2018/19-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

Személyi jellegű 10 000 Ft 11 938 Ft 5 959 Ft 15 959 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 000 Ft 3 675 Ft 1 833 Ft 4 833 Ft

Utánpótlás-nevelés 50 000 Ft 153 185 Ft 75 655 Ft 125 655 Ft

Általános képzés 3 500 Ft 3 807 Ft 1 902 Ft 5 402 Ft

Összesen 66 500 Ft  151 849 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A program tervezése és korrektúrájának elkészítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A program tervezése és korrektúrájának elkészítése.

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési program szakmai tanácsadása és tervezése.

Általános képzés Sportfejlesztési program szakmai tanácsadása és tervezése.
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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: Gyula, 2018. 04. 26.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Molnár Zoltánné (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 2018/19 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2018/19 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: Gyula, 2018. 04. 26.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Molnár Zoltánné (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYERMEK SPORT CLUB EGYESÜLET

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYERMEK SPORT CLUB EGYESÜLET

(kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☑ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Tagdíj

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Tagdíj

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Tagdíj

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő
sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljára
szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport
célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek
vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Gyula, 2018. 04. 26.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az általa
jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére
sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek
kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagyalapítványnak
minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének

a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet)

meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben a Kérelmező

által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak

megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2018. július 1. - 2019. június 30-ig tartó támogatási időszakban a

társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély

összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatás jelenértéke

nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2018. július 1. és 2019. június 30. közötti támogatási időszakban igényelt

csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem

veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis TAO támogatás(ok) korábbi években az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programok alapján

Év Összeg

0 Ft

Sportszervezet által kapott egyéb forrásból származó De minimis támogatás(ok) 

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2017 0 Ft Ft - 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Kelt: Gyula, 2018. 04. 26.
Molnár Zoltánné 
elnök 
GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYERMEK SPORT CLUB EGYESÜLET
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-04-23 11:37:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-20 08:25:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-04-11 09:22:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-23 11:46:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-04-19 08:17:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-04-23 13:11:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-23 11:39:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-20 08:26:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-20 08:27:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-20 08:28:13

Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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)

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

De minimis nyilatkozat ( Aláírandó nyilatkozat letöltése )

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

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Kelt: Gyula, 2018. 04. 26.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő - 6 7 17%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő - 3 4 33%

Edzőtáborok száma db - 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db - 0 0 -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 - 0 0 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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 - 14 15 7%

U18 fő - 0 0 -100%

U17 fő Futsal 0 12 -100%

U16 fő - 0 0 -100%

U15 fő - 16 0 -100%

Egyéb indikátorok

U14 fő Országos Bajnokság 12 14 17%

U11 fő Bozsik program 12 14 17%

U9/7 fő Bozsik program 13 16 23%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 579 960 Ft 5 959 Ft 10 000 Ft 595 920 Ft 595 920 Ft 1 185 880 Ft 1 191 839 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 178 450 Ft 1 833 Ft 3 000 Ft 183 283 Ft 78 550 Ft 260 000 Ft 261 833 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

178 450 Ft 1 833 Ft 3 000 Ft 183 283 Ft 78 550 Ft 260 000 Ft 261 833 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

7 439 886 Ft 75 655 Ft 50 000 Ft 7 565 542 Ft 840 616 Ft 8 330 502 Ft 8 406 157 Ft

Képzés 184 799 Ft 1 902 Ft 3 500 Ft 190 201 Ft 190 201 Ft 378 500 Ft 380 402 Ft

- ebből általános képzés 184 799 Ft 1 902 Ft 3 500 Ft 190 201 Ft 190 201 Ft 378 500 Ft 380 402 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 8 383 096 Ft 85 350 Ft 66 500 Ft 8 534 945 Ft 1 705 286 Ft 10 154 882 Ft 10 240 232 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 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)

alai.cpl.2018.04.19._1524205515.jpg (Szerkesztés alatt, 332 Kb, 2018-04-20 08:25:15) 4b2af157bb1b6a9b41c4bcdb831c51e35a786fb913674ffe57ca3accc527bb6c

De minimis nyilatkozat ( Aláírandó nyilatkozat letöltése )

taodeminimisnyil.2018_1524118644.jpg (Szerkesztés alatt, 438 Kb, 2018-04-19 08:17:24) b848b0787b14a721eea00be8581ea337cb4082483c75e2a1243b47bced16e149

taodeminimisnyil.2018_1524481876.jpg (Szerkesztés alatt, 438 Kb, 2018-04-23 13:11:16) b848b0787b14a721eea00be8581ea337cb4082483c75e2a1243b47bced16e149

Egyéb dokumentumok

dokumentum_1524476399.jpg (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2018-04-23 11:39:59) 195e27b2c96e9c36073ce937498ff3deaffcc1a46cae3b841245f5f61dee5a08

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

taoemminyil.1.o._1524118613.jpg (Szerkesztés alatt, 558 Kb, 2018-04-19 08:16:53) 7a60df954f519fd13f099aec5cffe41105ae69970f4e880dbdd492affa87b6ec

taoemminyil.2.o._1524118625.jpg (Szerkesztés alatt, 331 Kb, 2018-04-19 08:17:05) b368a3661fe0e487710362b4abc769967f317b38bf10e132baa3e4b0469401e4

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

kivonat1.o._1524476258.jpg (Szerkesztés alatt, 367 Kb, 2018-04-23 11:37:38) 565a39ab2593aaf04c5ed9a95b658f117b919c7f87c72b847e8fd3dacca3cb49

kivonat2.o._1524476271.jpg (Szerkesztés alatt, 189 Kb, 2018-04-23 11:37:51) a075bff77f2a6c40bcb5e0211f474cb98b6f57362439940f2454f724203d6946

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazg.dijbef._1524476766.jpg (Szerkesztés alatt, 485 Kb, 2018-04-23 11:46:06) d68c757f09e3c2d81f28d0de70ec37fc664260f4315ebade3eb3151b5eaf66b2

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

koztart_opten_kerelem_003_22616_201_1523431320.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2018-04-11 09:22:00) 30936043e51b4dd3cf0f705d10fc0a57ca4927776382a9b76314f1bac367d9fc

koztart_opten_kerelem_003_22616_201_1523431320.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2018-04-11 09:22:00) 30936043e51b4dd3cf0f705d10fc0a57ca4927776382a9b76314f1bac367d9fc

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.

ajanlat_1524205693.jpg (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2018-04-20 08:28:13) 195e27b2c96e9c36073ce937498ff3deaffcc1a46cae3b841245f5f61dee5a08

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

koltsegterv_1524205618.jpg (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2018-04-20 08:26:58) 195e27b2c96e9c36073ce937498ff3deaffcc1a46cae3b841245f5f61dee5a08

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszakileiras_1524205661.jpg (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2018-04-20 08:27:41) 195e27b2c96e9c36073ce937498ff3deaffcc1a46cae3b841245f5f61dee5a08
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