
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kunszentmártoni Torna Egylet

A kérelmező szervezet rövidített neve  KuTE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1012

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19866190-1-16

Bankszámlaszám  69800016-11041180-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5440  Helység  Kunszentmárton

Út / utca  Kossuth L. u.  Házszám  40

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5441  Helység  Kunszentmárton

Út / utca  Pf.  Házszám  8

Telefon  +36 20 226 01 82  Fax  0

Honlap  http://kunszentfoci.hu  E-mail cím  kute@kunszentfoci.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Varga Lajps

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 226 01 82  E-mail cím  lajos.varga@martinsteel.eu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Petróczkiné Gyarmati Tünde +36 70 455 76 56 pmilan@kozottunk.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 Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Kunszentmártoni Kosárlabda 5440
Kunszentmárton
Kossuth L. u. 40.
40

Az egyesületünk szakosztálya
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 3,2 MFt 3,8 MFt 3,3 MFt

Állami támogatás 0,4 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,1 MFt 0,9 MFt 0,69 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 8,41 MFt 13,55 MFt 9,236 MFt

Egyéb támogatás 0,85 MFt 2,99 MFt 0,4 MFt

Összesen 13,96 MFt 21,24 MFt 13,626 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 3,82 MFt 3,37 MFt 3,48 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 4,157 MFt 3,988 MFt 5,799 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 4,97 MFt 4,716 MFt 4,347 MFt

Összesen 12,947 MFt 12,074 MFt 13,626 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 4,25 MFt 5,6 MFt 6,3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 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)

16 611 793 Ft 15 015 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 9 433 558 Ft 103 255 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A kunszentmártoni Torna Egylet felnőtt csapata két éve a Jász-Nagykun Szolnok megyei II. szerepel, azonban hét utánpótlás csapatot versenyeztetünk .
Jelenleg a megyei I. való feljutásért küzdünk a bajnokságban. Utánpótlásunk a Bozsik program minden korosztályában szerepel. Fiataljaink U-21-ben, U 17
és U-14-ben versenyeznek, nagyon szép eredménnyel. Minden csoportban az 1-3 hely valamelyike a mi csapatunké. Az elmúlt években a TAO
támogatásoknak köszönhetően jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajtottunk végre. A 2013-as előminősített pályázatnak köszönhetően a labdarúgó
pálya belső korlátját és játékos kijárót újítottuk fel, és egy fűnyíró traktort vásároltunk. 2015 március 10-én átadásra került a szépen felújított sportöltöző
valamint a tartalék pályán a labdafogó háló. Szintén pályázati forrásból sporteszközöket és sportfelszerelést vásároltunk. Az infrastruktúra fejlesztése
mellett elengedhetetlen az egyesület működéséhez a szakmai irányítás, a játékosok utaztatásának, felszerelésének biztosítása.megbecsülésével.A célok
elérése érdekében elengedhetetlen a szurkolói kötődés erősítése a labdarúgáshoz és a klubhoz, bevonva őket az egyesületi életbe. Fontosnak tartjuk, hogy
a város és tiszazug lakói értesüljenek szervezetünk tevékenységéről, eredményeiről. Ezek megvalósulási formái: a) A Kunszenti Hírek kéthetente megjelenő
folyóiratban a tevékenység illetve a mérkőzések bemutatása. b) Támogató segítségével saját weboldal működtetése (http://kunszentfoci.hu) címen, ahol
fotókkal, tudósításokkal, riportokkal számolunk be tevékenységünkről, eredményeinkről. c) Népszerűsítjük tevékenységünket még a Kunszentmártoni Városi
Televízióban. d) A fiatalabb korosztály szülői részére szülői értekezletet szerveztünk. Igyekezünk bevonni a családokat egyesületünk programjaiba. 

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

A center pálya mögötti edzőpálya teljes rekonstrukciója szükséges. A pálya mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás csapatokat kiszolgálja. A hét
utánpótlás csapat edzését és a versenyeztetést egy pályán lehetetlen megoldani. A megfelelő minőség és a hosszútávú fenntarthatóság érdekében
szükséges az edzőpálya felújítása. A sportpálya rekonstrukciót kiegészítve komplex infrastruktúrát szeretnénk biztosítani a nagy létszámú utánpótlás és a
szakmai fejlődés érdekében. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2015.07.01 - 2016.06.30 az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
tervezett ideje: 2015.07.01. – 2016.06.30 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2015.07.01. – 2016.03.31 Személyszállítási
költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015.07.01 - 2016.06.30 Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015.11.01 –
2016.06.30 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2015.07.01-2016.06.30(sporttelep) és 2015.11.01.- 2016.04.30(sportcsarnok,
szakközépiskola) Edzőtáborozás tervezett ideje:2015.07.01- 2015.09.30 és 2016.05.01. – 2016.06.30 Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak
tervezett kifizetése: 2015. 07.01. – 2015.11.30 és 2016.01.01. – 2016.06.30. 

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

Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiájával azonosulva az elmúlt időszakban évről-évre fejlesztettük a sporttelepünket. A biztonsági beruházásokat a
kerítésen kívül elkészítettük (korlátok, játékos kijáró), a fűnyíró traktor beszerzése is megtörtént. A sportöltözőket ebben az évben nagyon szépen
felújítottuk, visszaállítottuk az eredeti állapotot, így négy öltözőnk lett. Két élőfüves pályával rendelkezünk, azonban csak egyik felel meg az MLSZ
követelményének. Az idén az edzőpályánkat szeretnénk felújítani, hogy a hét utánpótlás csapatunk edzése és versenyeztetési lehetősége biztosítva legyen.
Az elmúlt időszak sportfejlesztési programja igazi sikert jelentett számunkra, hisz a sporttelep majdnem teljes egészében megújult, de a legfontosabb
célunk az utánpótlás fejlesztés további folytatása szoros párhuzamot von a két időszak között. Az új gyerekek bevonására, toborzáságra kialakult
rendszerünk van, a környékbeli iskolákkal szoros kapcsolatot ápolunk és ők küldik a tehetségesebb gyermekeket egyesületünkbe. Járási központ révén egyre
nagyobb körzetben toborozzuk a labdarúgás iránt érdeklődő gyerekeket. Szerencsére egyre jobb hírünk van a térségben. Felkészülési időben számos
tornát szervezünk a környékbeli iskoláknak, ahol kiválasszuk a tehetséges kisgyerekeket. A szakszövetségi stratégiához kapcsolódva továbbra is a
legfontosabb célkitűzésünk a tömegbázis szélesítése, a regisztrált játékosok létszámának növelése. 

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

Egyre kevesebb gyermek focizik rendszeresen, a mozgástól való elfordulás jellemzi napjainkat. Az aktív sportolást szeretnénk népszerűsíteni a lakosság,
elsősorban a gyermekek körében. Fontosnak érezzük, és célként tűzzük magunk elé, hogy növekedjen a gyermekek sportolásra fordított ideje, ezáltal
előtérbe kerüljön az egészséges életmód. Ha sikerül a gyermekekkel megszerettetni a labdarúgást, pozitívan tudjuk befolyásolni a személyiség fejlődésüket
is. Elterelhetjük a figyelmüket olyan káros dolgokról, mint a kábítószer. Az a gyermek, aki rendszeresen sportol, az kevesebbet néz tévét, ritkábban ül le a
számítógép elé. Minél több kisgyerek kerül a futball vérkeringésébe, annál több edzőre, játékvezetőre is szükség lesz. Ha rendezetten, tervszerűen zajlanak
az egyesületek mindennapjai, akkor a lehetséges támogatók nagyságrendje is emelkedhet. Reményeink szerint a beruházások eredményeképpen
növekedni fog hazai mérkőzéseink nézőszáma, amely magasabb bevételt eredményez. Az infrastruktúra fejlesztéssel jobb körülmények között edzhetnek a
fiatalok, és így nem kényszerülnek más egyesületek, vagy akár más város egyesületeibe járni. Az elvándorlás alacsonyabb szintre szorítható. A
környékünkön elég nagy a kisebbségi arány, akiket kiszakítva a jelenlegi környezetükből a sport révén emberi tartásra, méltóságra nevelhetünk. A
megfelelő szakmai háttér biztosításával tudatos nevelő munkát tudnánk kifejteni.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Egyéb mosógép db 2 150 000 Ft 300 000 Ft

Informatikai eszközök lap-top+szoftver db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Öltözőfelszerelés öltöző pad db 3 100 000 Ft 300 000 Ft

Pályatartozék cserepad db 2 700 000 Ft 1 400 000 Ft

Pályatartozék hangosítás db 4 200 000 Ft 800 000 Ft

Pályatartozék erdménykijelző db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

20 személyes busz db 1 20 000 000
Ft

20 000 000 Ft

23 550 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

mosógép 1 db mosógépünk van, ami 15 éves, sokat kell javítani, azonban már nem érdemes több pénzt rákölteni. 1 felnőtt és 7
utánpótlás csapatot versenyeztetünk, ezért szükséges a 2 új mosógép.

lap-top+szoftver Nincs saját számítógépünk, amin el kell készíteni az elektronikus jegyzőkönyvet.Honlapunk készítésénél is nagy
segítségünkre lenne.

öltöző pad A felújítás után 4 öltözőnk lett, így egy öltözőbe hiányoznak a padok. Jelenleg székekkel pótoljuk, azonban ez
balesetveszélyes és az esztétikát is rontja.

cserepad Cserepadunk korszerűtlen, max. 5 fő fér el rajta. A pályahitelesítés alkalmával nem találták megfelelőnek,nem szabvány.

hangosítás A sportpályán lebonyolított bajnoki mérkőzések, tornák, családi sport rendezvények elengedhetetlen feltétele, hogy mind
irányból és távolságból egyformán jól hallható legyen a konferálás.

erdménykijelző Szeretnénk szurkolóinknak színvonalasabbá tenni a mérkőzéseinket, hisz az eredménykijelzők széles látószögűek, ezáltal
minden helyzetben tökéletes láthatóak. Az eredményjelző lehetővé teszi, hogy a leghatékonyabb módon meg tudjuk
mutatni a meccs aktuális állását a közönségnek.

20 személyes busz 20-25 fő utánpótlás korú játékosunk vidéken él, városunktól 18-25 km-re. Az edzésre és a versenyekre való szállítást
szeretnénk megoldani, mert a szülők nem szívesen engedik a kiskorúak utazását tömegközlekedésen. A U-21 és az U-17
csapat együtt utazása megoldható lenne a busszal valamint ezzel is növelhetnénk a focizni akaró fiatal labdarúgók
számát.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

16 430 660 Ft 166 118 Ft 15 015 Ft 16 611 793 Ft 7 119 340 Ft 23 565 015 Ft 23 731 133 Ft

be/SFP-9035/2015/MLSZ

2015-04-29 07:18 6 / 24



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási

érték (Ft)

0 Ft

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

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti időtartama Játékosok száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U13 Bozsik egyesületi U13 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 21 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 13 Bozsik egyesületi egyéb ffi UP

U21 KUTE U21 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 KUTE U17 17 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U14 KUTE U14 20 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sporteszköz labda mérkőzés db 16 102 000 Ft 1 632 000 Ft

Sporteszköz labda edző db 50 5 500 Ft 275 000 Ft

Sporteszköz Labdarúgó kapu 5x2 pár 1 119 000 Ft 119 000 Ft

Sporteszköz Labdarúgó háló 5x2 pár 1 65 000 Ft 65 000 Ft

Sporteszköz sorfal szett,leszúrható (5 db) db 1 65 000 Ft 65 000 Ft

Sportfelszerelés kapusszett db 4 12 500 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 4 9 900 Ft 39 600 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 30 3 120 Ft 93 600 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 45 1 200 Ft 54 000 Ft

Sportfelszerelés hátizsák db 36 4 200 Ft 151 200 Ft

Sportfelszerelés tornazsák db 36 990 Ft 35 640 Ft

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

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

Gyógyszer bemelegítő sportkrém db 10 3 990 Ft 39 900 Ft

Gyógyszer regeneráló sportkrém db 10 3 990 Ft 39 900 Ft

Gyógyszer fagyasztó spray db 15 2 300 Ft 34 500 Ft

Újraélesztő készülék defibrillátor db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma /
hó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Dani Margit Sportcsarnok Sportcsarnok 4 000 Ft 26 6 624 000 Ft

Kunszentmártoni Szakközép és szakképző
Iskola

Egyéb 1 500 Ft 15 6 135 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Dani Margit
Sportcsarnok

Hét utánpótlás csapatunk van, akiknek a téli felkészülését, a téli teremtornák lebonyolítását itt végezzük. Az U-21-17 ha már
megfelelő a hőmérséklet,akkor kimegy a szabadba. A Bozsik programosok és az U-14 március végéig itt készül fel a
bajnokságra.

Kunszentmártoni
Szakközép és
szakképző Iskola

Sajnos a TAO támogatással sem tudjuk vállalni, hogy minden csoport a sportcsarnokban készüljön fel a bajnokságra. A kisebb
létszámú U-14-13 as csapat a szakközépiskola torna termében végzi a felkészülési munkát.
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2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző UEFA B Normál 140 10 116 000 Ft 32 480 Ft 1 484 800 Ft

Edző Folyamatban Normál 80 10 85 000 Ft 23 800 Ft 1 088 000 Ft

Edző Folyamatban Normál 80 10 85 000 Ft 23 800 Ft 1 088 000 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

UEFA B UEFA B U21 6 15

Folyamatban Egyéb U17 6 15

Folyamatban Egyéb U13 6 45

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 580 040 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 614 300 Ft

Személyszállítási költségek 1 850 000 Ft

Nevezési költségek 150 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 150 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 759 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 520 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 660 800 Ft

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

Összesen 10 284 140 Ft

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

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

9 235 967 Ft 94 336 Ft 103 255 Ft 9 433 558 Ft 1 048 173 Ft 10 387 395 Ft 10 481 731 Ft

be/SFP-9035/2015/MLSZ

2015-04-29 07:18 14 / 24



Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 015 Ft 336 772 Ft 166 118 Ft 181 133 Ft

Utánpótlás-nevelés 103 255 Ft 190 251 Ft 94 336 Ft 197 591 Ft

Összesen 378 724 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcí
m

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a
támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek
történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási
jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Kunszentmárton, 2015. 04. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Varga Lajps (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat
kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs,
vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a
támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama
alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege
a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a
személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott
kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai)
események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a
sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli
hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény
mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok
ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása
során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a
Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már
meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak
el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal
kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak
megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve
ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus
edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott
támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Kunszentmárton, 2015. 04. 29.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-26 22:45:53

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-22 16:58:58

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-26 22:46:24

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-26 22:49:49

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 22:49:10

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 22:49:39

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Kunszentmárton, 2015. 04. 29.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

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

Tárgyi eszköz beruházás 16 430 660 Ft 166 118 Ft 15 015 Ft 16 611 793 Ft 7 119 340 Ft 23 565 015 Ft 23 731 133 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

16 430 660 Ft 166 118 Ft 15 015 Ft 16 611 793 Ft 7 119 340 Ft 23 565 015 Ft 23 731 133 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

9 235 967 Ft 94 336 Ft 103 255 Ft 9 433 558 Ft 1 048 173 Ft 10 387 395 Ft 10 481 731 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 25 666 627 Ft 260 454 Ft 118 270 Ft 26 045 351 Ft 8 167 513 Ft 33 952 410 Ft 34 212 864 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 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)

alairasicimpeldanyvarga_1429714723.pdf Szerkesztés alatt, 551 Kb, 2015-04-22 16:58:43)
c8d075ac9dbbee542bb1f031b08f4cb2be24ef918261a7ce49fa0312600ebc92

alairasicimpeldanyszabo_1429714738.pdf Szerkesztés alatt, 557 Kb, 2015-04-22 16:58:58)
8c65bfe604a659c8371acf3732c1ac6f9c60de111ae140f90e831bfab1a858f6

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

birosagikivonat_1430081153.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-26 22:45:53)
ebe0eb0bfb647b4cf3891e3ec8ee22e6bb568639eaf66a33ba510dc5c6b79598

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

kozigazgatasidijkute_1430081389.pdf Szerkesztés alatt, 425 Kb, 2015-04-26 22:49:49)
616fd18214ab2f0e784dce8596bc6ca3a684f78da439d6e05fc40a61d8af744b

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

koztartozasmentesseg_1430081184.pdf Szerkesztés alatt, 542 Kb, 2015-04-26 22:46:24)
93815900d39e1d068bc6aa55f18e8d01d623eeea82c70946a24fccb8487de115

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

vwcrafterbusz20fos_20150416_1430254150.pdf Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2015-04-28 22:49:10)
964035b6d6cf07cff57846834170ff1fe8eb4f4f494281bdfdb9e59a2bc56c0f

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

vwcrafterbusz20fos_20150416_1430254179.pdf Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2015-04-28 22:49:39)
964035b6d6cf07cff57846834170ff1fe8eb4f4f494281bdfdb9e59a2bc56c0f
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