
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Etyek Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Etyek SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  600

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei III. oszt. v. alatta  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19820349-1-07

Bankszámlaszám  10400463-50526774-75481003

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2091  Helység  Etyek

Út / utca  Körpince köz  Házszám  4

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2091  Helység  Etyek

Út / utca  Körpince köz  Házszám  4

Telefon  +36 30 387 63 95  Fax  +36 22 353 656

Honlap  www.etyekse.etyeknet.hu  E-mail cím  hargitaizoli@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Orosz Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 387 63 95  E-mail cím  hargitaizoli@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kiss Dániel +36 70 570 50 12 kissdani.etyek@hotmail.com

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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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 2 MFt 2,1 MFt 2,1 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,8 MFt 0,9 MFt 1,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 2 MFt 4,5 MFt 8,8 MFt

Egyéb támogatás 1,4 MFt 0,25 MFt 0,5 MFt

Összesen 6,2 MFt 7,75 MFt 13,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 3,3 MFt 3,4 MFt 7,3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 2,9 MFt 3,2 MFt 5,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,2 MFt 0,1 MFt 0,2 MFt

Összesen 6,4 MFt 6,7 MFt 13 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 3,2 MFt 4,5 MFt 9,2 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 452 261 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

90 232 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 352 472 Ft 0 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

Az Etyek SE-nek megalakulása (1946) óta nagyon komoly hagyományai vannak. A labdarúgásban, sakkban, kézilabdában, röplabdában és asztaliteniszben nagyon
sok élménnyel, értékes eredménnyel gazdagította a résztvevőket, családtagjaikat és a községet. Magyarországon és a világon az egyik legnépszerűbb sport a
labdarúgás, amely alol Etyek sem jelent kivételt, így legnagyobb szakosztályunk a labdarúgó-szakosztály. Etyeken a sportolás lehetőségei a nagyon jó feltételekkel
rendelkező „Molnár Béla Sportcentrum”-ban látjuk el, azonban amikor az időjárás már nem engedi kihasználjuk az etyeki általános iskola tornaterme, a sóskúti
sportcsarnok és a felcsúti és biatorbágyi műfüves futball-pálya nyújtotta lehetőségeket. Fenti körülményeket figyelembe véve kell az alapvető célkitűzéseinket (amatőr
versenysport és szabadidős sport népszerűsítése) megvalósítani, hogy egyre több lakos (főleg gyermekek) számára tegyük vonzóvá, sőt életük egy részévé a sportot
Etyeken, hogy annak pozitív, egészségmegőrző, nevelő, akaratfejlesztő, testépítő és közösségfejlesztő hatásait mielőbb tapasztalhassuk, és községünk javára
fordíthassuk. Az amatőr versenysport és a szabadidős sport népszerűsítését a lakosság egy kis részének (sportvezetők, sportszerető aktivisták, szülők és gyerekek)
önzetlen munkájának eredményeképpen tudjuk megvalósítani. A már említett Molnár Béla Sportcentrum területén, az egyesület telephelyén egy füves centrepálya és
egy füves kispálya van, amit az idei évben saját forrásból egy újabb füves kispályával egészítünk ki. A 2001-ben megépített és átadott Molnár Béla Sportcentrum
önkormányzati tulajdonú. A főépületben négy öltöző, egy bírói öltöző, egy szertár, két tusoló és egybe nyitott alaksor van, amelyeket teljes mértékben kihasznál
egyesületünk, olykor fejlesztési lehetőségre szorulnak. A 2014/2015-ös bajnokság felénél felnőtt csapatunk vezeti a bajnokságot és célunk, hogy augusztustól a
megye II-es bajnokságban szerepeljünk. 

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

Nincs ingatlan beruházás. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt ütemezése és az elnyert összeg beosztása egész évre szól, azaz a 2015/16-os szezonra, amellyel természetesen a jövőt építjük, de a támogatás közvetlen
felhasználása egy bajnoki szezonra szól. 

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

Elsődleges célunk, hogy a helyi utánpótlásból neveljük ki felnőtt labdarúgóinkat és a legtehetségesebb gyerekeknek pedig megteremtsük a lehetőséget, hogy
magasabb szinten is kipróbálhassák magukat. 2016 őszére pedig növelni szeretnénk az utánpótlás-bázisunkat, hogy minél több fiatalhoz jusson el a sport, illetve a
labdarúgás. Az eddigi tapasztalatok alapján a TAO támogatással megállítottuk a sportegyesületünktől elszivárgó labdarúgók áramlását, ráadásul
versenyképességünk lehetővé tette a játékosok visszaigazolását is az egyesületünkhöz. Utánpótlás-nevelés Utánpótlás csapataink regionális és megyei tornákon
vesznek részt. A Bozsik Programban szereplő csapataink régiónkon belüli utaztatását meg kell oldanunk, ami komoly forrásokat igényel. Tehát a Bozsik Programos
csapatainknak utaztatására fogjuk a támogatás egy részét elkölteni. Az utóbbi évek eredménye továbbá, hogy bővült utánpótlás csapataink száma, de a támogatás
segítségévél tovább szeretnénk ezt létszámot bővíteni. Csapataink megyei bajnokságok résztvevőjeként Fejér megye szerte játssza a mérkőzéseit. Így az ő
utazásukat is pályázati pénzből fogjuk megoldani. Ezzel az a célunk, hogy levegyük a szülők válláról a gyerekek utaztatásának a terhét és ezzel olcsóbbá tegyük a
labdarúgást a családok számára. A 2011-es naptári évben egy utánpótlás edzőt foglalkoztat egyesületünk, 2012-től kibővítettük kétfősre az utánpótlás-edzők számát,
hogy a szakmai munkát még inkább fejlesszük. A 2013/2014-es bajnokság második felére már 3 fős volt az utánpótlás edzőink létszáma. Ezt tovább szeretnénk
bővíteni. Személyi jellegű ráfordítás Felnőtt csapatunk edzőjének bérezésére igényelt pénzt is fel fogjuk használni az első csapatunk színvonalának fenntartására,
javítására. 

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

A sport komoly tényező a mai világban, ráadásul üzletté vált. Községünkben ezt az üzletet elfelejtve szeretnénk a helyi és környékbeli lakosoknak a lehető legjobb
lehetőségeket megteremteni a rendszeres sportolásra, hiszen az egészségmegörzés mellett a magyar labdarúgás érdeit is szeretnénk szolgálni a gyerekek
nevelésével. Nem véltelen, hogy a gyerekek nevelésére térünk ki, ugyanis községünk sportegyesületének elsődleges célja a sportra nevelés, ugyanakkor valljuk,
hogy a sport társadalmilag hasznos embereket ad a társadalomnak a maga rendszerével, szabályaival, következetességével. Az ország többi községéhez hasonlóan
az Etyek SE közhasznú tevékenységét is óhatatlanul a beszűkült anyagi lehetőségek határolják be, amelyek a TAO Program segítségével szusszanásnyi időt adnak a
sportegyesületünk tényleges munkájának elvégzésre. Ez a munka az utóbbi időben évről évre nagyobb hatékonysággal bír a sportegyesületünk életében, így a
községben is a legfontosabb civil szervezet szerepét vállaltuk fel. A helyi iskolával és óvodával együttműködve rengeteg fiatalnak adunk lehetőséget az együtt eltöltött
kellemes idő megélésére, ami az esetek többségében a labdarúgásunkban nyilvánul meg.
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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)

Felnőtt csapat edző Edző Egyéb EKHO 60 10 75 000 Ft 15 000 Ft 900 000 Ft

60 10 75 000 Ft 15 000 Ft 900 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Felnőtt csapat
edző

Felnőtt csapatunk 2014 nyarán kinevezett edzőjével vezeti a Fejér megyei III. osztályú bajnokságot az első forduló óta és a sportegyesület
labdarúgó szakosztályának céljai szerint halad a csapat, azaz, hogy a 2015/16-os kiírásban egy osztállyal feljebb a megye II-es bajnokságban
szerepeljenek játékosaink. Az eredmények és a fejlődés tekintetében indokoltnak látjuk, hogy a pályázaton keresztül a felnőtt csapatunk
edzőjére pénzt igényeljünk, ez nagy terhet venne le az egyesület válláról.

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)

447 739 Ft 4 523 Ft 0 Ft 452 261 Ft 452 261 Ft 900 000 Ft 904 523 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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Honlap Honlap szerkesztés db 12 10 000
Ft

120 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató toner db 1 8 000 Ft 8 000 Ft

128 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Honlap szerkesztés A sportegyesületünk jelenlegi honlapját eddig egy lelkes amatör önkéntes szerkesztette, azonban egyesületünk úgy gondolja,
hogy ideje szintet lépni és szeretnénk egy új online felületet sportegyesületünknek, amelyen keresztül községünk lakói, illetve a
környék sportkedvelő közönsége tájékozódhat a legfontosabb hírekről, elérhet fontos információkat és könnyebben kapcsolatba
léphet az egyesülettel.

Nyomtató toner Sportegyesületünknek, mint ma már minden klubnak online jegyzőkönyvet kell készítenie a mérkőzésekről, amelyet kinyomtatva
a játékvezetőnek és az ellenfeleknek is odaadunk. Ehhez és egyéb gazdasági, adminisztratív ügyekhez elengedhetetlen a
nyomtatónkból hiányzó nyomtató toner megvásárlása.

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)

89 329 Ft 902 Ft 0 Ft 90 232 Ft 38 671 Ft 128 000 Ft 128 902 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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
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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U11 Bozsik egyesületi U11 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 ETYEK U21 18 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U16 Etyek SE U16 15 egyéb ffi UP

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

be/SFP-09450/2015/MLSZ

2015-06-28 13:40 9 / 24



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)

Sportfelszerelés Sporttáska db 50 5 000 Ft 250 000 Ft

Sportfelszerelés Széldzseki db 50 4 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz Labda db 30 4 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz Háló nm 250 800 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz Szögletzászló szett 1 20 000 Ft 20 000 Ft

Sporteszköz Kapu db 4 20 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés Megkülönböztető mez db 30 1 500 Ft 45 000 Ft

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

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

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Műfüves pályák Műfüves pálya 6 000 Ft 20 3 360 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Műfüves
pályák

Mivel az Etyek Sportegyesület nem rendelkezik műfüves focipályával a téli időszakban, amikor az időjárási körülmények nem engedik meg az
etyeki edzések hatékony elvégzését, utánpótlás korú játékosainknak a környező településeken kell edzéslehetőséget biztosítanunk, ahol van
műfű: Biatorbágy, Sóskút. Azonban ez komoly anyagi ráfordítással jár, amelyet a sportegyesület nehezen termel ki, a szülőkre pedig nem
szeretnénk ilyen terheket rónak.

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 1208/1978 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző 1284 Normál 80 12 75 000 Ft 21 000 Ft 1 152 000 Ft

Egyéb Technikai vezető Normál 80 10 75 000 Ft 21 000 Ft 960 000 Ft

Egyéb Pályagondnok EKHO 80 10 75 000 Ft 15 000 Ft 900 000 Ft

Egyéb Szertáros Normál 80 10 75 000 Ft 21 000 Ft 960 000 Ft

Edző 3682 Normál 80 10 75 000 Ft 21 000 Ft 960 000 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

Technikai vezető A 2014/15-ös bajnokságra igényeltünk először erre a címre támogatást és teljes mértékben elégedettek vagyunk a Technikai
vezetőnk munkájável. Koordinálja az utánpótlást, az ifjúsági csapat mellett mindig ott van és segíti a munkájukat. Nélküle a klub
utánpótlása sokkal nehezebb helyzetben lenne, így a 2015/16-os bajnoki évadra is szeretnénk támogatást igényelni
szakemberünk bérezésére.

Pályagondnok Az egyre több utánpótlás csapat egyre több pályamunkát is igényel, hiszen heti rendszerességgel vannak meccsek
centerpályánkon, ráadásul már intézményi Bozsik Programot is szervezett egyesületünk, amelyhez szintén meg kellett teremteni
a megfelelő körülményeket. Ezt egy alkalmazott pályagondnokkal kívánjuk és tudjuk a jövőben megvalósítani.

Szertáros Az egyre több utánpótlás csapat egyre több háttér- és szertáros-munkát igényel, hiszen heti rendszerességgel vannak meccsek
centerpályánkon, minden nap edzések vannak, ami öltözőink leterheltségét is jelenti, így meg kell teremtenünk a megfelelő
körülményeket sportolóink részére, amit egy szertáros alkalmazásával tudunk megtenni.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

1208/1978 Egyéb U7 12 20

1208/1978 Egyéb U9 12 20

1284 Egyéb U11 12 20

1284 Egyéb U13 12 20

3682 Egyéb U19 12 20

3682 Egyéb U15 12 20

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 915 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 000 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 360 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 550 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 372 000 Ft

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

Összesen 9 197 000 Ft

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

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

8 268 948 Ft 83 525 Ft 0 Ft 8 352 472 Ft 928 052 Ft 9 197 000 Ft 9 280 525 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

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

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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Etyek, 2015. 06. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Orosz Gyula (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: Etyek, 2015. 06. 28.
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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: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 20:39:43

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 20:38:49

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:07:10

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 20:31:49

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 20:42:03

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 20:42:12

Fájlok száma: 0

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)

(35 000 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: Etyek, 2015. 06. 28.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 6 7 17%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 3 4 33%

Edzőtáborok száma db 1 4 300%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 6 6 0%

U18 fő 4 6 50%

U17 fő 2 5 150%

U16 fő 3 5 67%

U15 fő 3 5 67%

Egyéb indikátorok

U12 fő 3 8 167%

U11 fő 8 8 0%

U10 fő 8 10 25%
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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 447 739 Ft 4 523 Ft 0 Ft 452 261 Ft 452 261 Ft 900 000 Ft 904 523 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 89 329 Ft 902 Ft 0 Ft 90 232 Ft 38 671 Ft 128 000 Ft 128 902 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

89 329 Ft 902 Ft 0 Ft 90 232 Ft 38 671 Ft 128 000 Ft 128 902 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

8 268 948 Ft 83 525 Ft 0 Ft 8 352 472 Ft 928 052 Ft 9 197 000 Ft 9 280 525 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Összesen 8 806 015 Ft 88 949 Ft 0 Ft 8 894 966 Ft 1 418 985 Ft 10 225 000 Ft 10 313 949 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 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)

dsc_0162.jp_1430332729.jpg Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-29 20:38:49) 0847249dd4ad814229479617dd8393fdc6f8d1a41f44f3a097d17e9dce52374e

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

dsc_0159.jp_1430332764.jpg Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-29 20:39:24) 0e2ee628d81c5d2017d055370f3c683b232d54f75aec6088417be613f57388cd

dsc_0161.jp_1430332783.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-29 20:39:43) 1837157602f125967e762caa79bc06e1ee453ffc913c419b4bb9e2f3454a7b45

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

szmla_1430332309.html Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2015-04-29 20:31:49) 0324899e7c9973ecfe55e463b5ca5ee0a1e7337db8fba12a4d6ef121db132886

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

1_etyek_kozsegi_sporegyesulet_19820_1430402830.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-30 16:07:10)
0fb6ec76b1942fdbe74a91abc8e238fb30bb66ea2d15bf408135b870c843feca

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

nincsberuhazas_1430332923.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-29 20:42:03) 2bbb86bd28bf68220e06345ad563df245aaf3bba142804d7d3a6edc6f2436e6b

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

nincsberuhazas_1430332932.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-29 20:42:12) 2bbb86bd28bf68220e06345ad563df245aaf3bba142804d7d3a6edc6f2436e6b
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