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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Szentendrei KSE

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

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

18713109-1-13

Bankszámlaszám

10700550-44139906-51100005

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2000

Helység

Szentendre

Út / utca

Egres út

Házszám

131/b.

Irányítószám

2000

Helység

Szentendre

Út / utca

Egres út

Házszám

131/b.

Telefon

+36 30 961 19 22

Fax

+36 30 961 19 22

Honlap

www.kosar-suli.hu

E-mail cím

konczol.attila@t-online.hu

E-mail cím

konczol.attila@t-online.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Könczöl Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 961 19 22

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Könczöl Attila

+36 30 961 19 22

konczol.attila@t-online.hu

Könczöl Attiláné

+36 30 242 34 48

lukovicsbrigitta@t-online.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Szt. András Általános
Iskola

Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus
Iskolai Főhatóság

10

Felkészülés

Ferences Gimnázium

Magyarok Nagyasszonya Ferences
Rendtartomány

Magyarok Nagyasszonya Ferences
Rendtartomány

20

Felkészülés

Barcsay Jenő Általános
Iskola

Szentendre Város Önkormányzata

Szentendre Város Önkormányzata

5,5

Felkészülés

Várady- Szabó Mihály
tornacsarnok

Leányfalu Nagyközség
Önkormányzata

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

9,5

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2006-06-10
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2006-06-10

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

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

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

4 MFt

4 MFt

4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

8 MFt

8 MFt

8 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

12 MFt

12 MFt

12 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

5 MFt

6 MFt

7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

6 MFt

6 MFt

7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

12 MFt

13 MFt

15 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

11 MFt

12 MFt

14 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)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 959 404 Ft

159 188 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

1 109 969 Ft

22 199 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 Szentendrei Kosárlabda Egyesület amatőr sportszervezet, mely megalakulása, azaz 2006 óta a Szentendre és vonzáskörzetében (Óbuda északi része, Pomáz,
Budakalász, Leányfalu, Tahitótfalu, stb.) élő fiataloknak teremt értékes és tartalmas elfoglaltságot. A sportszervezet széles alapokon szolgálja a sport és azon belül a
magyar kosárlabdázás ügyét azzal, hogy hétről-hétre biztosítja több mint 100 sportoló számára az infrastruktúrát, a szakembereket, a heti többszöri edzés
lehetőséget és nem utolsó sorban a versenyzést. Egyesületünk megalakulásától kezdve magáénak érezte az MKOSZ stratégiai programját, és annak megfelelően
alakította ki saját stratégiáját is. Vezetői elhatározták, hogy a legkisebbektől az idősebbekig mindenki számára biztosítják a hozzáférést a kosárlabdázáshoz és ezt
mára meg is valósították. Egyesületünk a minden korosztályban, a Kengurutól a Felnőttig képviselteti magát szövetségek által kiírt különböző bajnokságokban.
Egyesületünk Kenguru, Gyermek, Serdülő, Kadet Leány, Kadet Fiú és Junior csapatokat működtet. Felnőtt csapatunk, kiharcolva és élve a lehetőséggel 2011 óta már
NB II.-es osztályban indul. Terveink megfelelően, a 2013/14-es szezontól a női szakágban is képviseljük magunkat, egy csapattal a Pestmegyei bajnokságban, melyet
a 2015/16-ös szezonban is folytatunk. A sportszervezet a jövőben is a feladatának tekinti a széles bázison való működés megőrzését, de ugyanakkor szeretné
megteremteni a magasabb szintű szakmai munka lehetőségét és a kosárlabdázás minden osztályában magas minőségi igények szerint kíván csapatot
versenyeztetni. Miután jelenleg is vannak kisebb mértékben sérült sportolóink, akik megfelelően integráltunk a képzési módszereinkhez, továbbra is támogatjuk a
sérült sportolók képzését, így távolabbi terveink között szerepel egy Kerekes csapat létrehozása. A fejlesztések eredményes végrehajtásához természetesen
szükséges a szakemberek számának növelése, de az infrastruktúra minőségének javítása is elengedhetetlen feladat.A sportszervezet székhelye Szentendre, ahol az
Egyesület által bérelt tornatermekben végzi tevékenységét. Miután Szentendrén korlátozottak a terembérleti lehetőségek, ezért a közeli Leányfalun is tartunk
edzéseket, illetve ugyancsak itt rendezzük hazai mérkőzéseinket.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ingatlan célú beruházást a 2015/2016-os támogatási időszakban nem tervezünk

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A személyi jellegű kifizetések időtartama: 0 A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 0 Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése tervezett ideje: Szeptember - Június Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: Szeptember - Június Személyszállítási
költségek kifizetésének tervezett ideje: Szeptember - Június Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: Szeptember - Június Rendezési, felkészítési, képzési
költségek kifizetésének tervezett ideje: Szeptember - Június Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: Szeptember - Június Edzőtáborozás
tervezett ideje: Augusztus Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: Szeptember - Június

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKOSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKOSZ által jóváhagyott program
szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. Az egyesület 2015/2016-öo támogatási időszakra benyújtani kívánt programja az alábbi
területeken járul hozzá az MKOSZ sportágfejlesztési stratégiájához: 1. A kosárlabda sportág népszerűsítése minél több korosztály számára; 2. Edzés- és
játéklehetőség biztosítása a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki számára; 3. Edzők megfelelő anyagi javadalmazásának megteremtése, kiszámítható háttér
megteremtése a kiváló szakmai munka érdekében. 4. Nemzetközi sportkapcsolatok erősítése. 5. A kosárlabdázás lehetőségének megteremtése a hátrányos
helyzetűek számára is Új pályán: stratégiai célok 2012-2015 Mottó: a kosárlabdázás legyen településünk legnépszerűbb teremsportja (játékosok és nézők száma
alapján). 1. Helyzetelemzés: a kosárlabdázás településünkön – egyesületünk rövid bemutatása 2. Utánpótlás és szakemberképzés: céljaink bemutatása 3. Versenyek
– ahol elindulunk 4. Az amatőr kosárlabdázás erősítése településünkön 5. Fair play 6. Marketing-kommunikáció 7. Sportdiplomácia 8. Szolgáltatás 9. Társadalmi
felelősségvállalás Utánpótlás és szakemberképzés „Labdát minden gyermek kezébe!” A sportág népszerűsítése és a tömegesítése érdekében előkészítő mozgalmat
kell elindítani az általános iskolák alsó tagozatától kezdve. A kosárlabdázás minden válfaját fel kell használni a gyermekek nevelése érdekében (labdás ügyességi,
illetve dobóversenyek, 1:1-5:5 játékok). Szoros együttműködést kell folytatni az utánpótlás neveléshez tevőlegesen is hozzájárulni képes önkormányzatokkal. 12-14
éves kortól biztosítani kell, hogy a tehetséges gyermekek a minőségi képzés rendszerébe bekerüljenek és fejlődésük csak szakmai alapokon dőljön el. Középiskolás
korban meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az iskolai életbe integrálva részt vehessenek a megfelelő számú és minőségű edzésen és versenyen. Olyan
mentori hálózatot kell kialakítani a tapasztalt szakemberekből, akik folyamatosan ellenőrzik a tehetségek fejlődését, az utánpótlásban dolgozó szakemberek munkáját.
A szakemberek továbbképzését a pályákra kell terelni, az elmélet centrikusság helyett a praktikus, modern edzésmódszereket kell megismertetni. Javítani kell az
edzők anyagi javadalmazását, kialakítva az edzői életpálya- modellt. El kell érni, hogy minden utánpótlás nevelő egyesületben l

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sport egészségnevelő hatása nyilvánvaló, annak pozitív társadalmi hatásai nem vitatottak.Esetünkben a versenysport ifjúságnevelő hatását emelném
ki.Meggyőződésünk, hogy utóbbi meghatározó módon hozzájárul gyermekeink egészséges személyiségének kialakulásához. Ezért nem tanfolyami jelleggel, hanem
utánpótlás-versenycsapatként oktatjuk a kosárlabdát.Régi álmunk valósult meg azzal, hogy NBII-es csapatunk mérkőzései eseményszámba mennek a városban, amit
lelkes szurkolók és szórakozásra vágyó nézők követnek fordulóról fordulóra. Pozitív hatásként fogjuk értékelni, ha a szórakozást kereső fiatalok rátalálnak a
Kosárlabdára, ráadásul saját osztálytáraiknak, barátaiknak szurkolhatnak a pályán. Tekintettel arra, hogy hosszabb távú, megtérülést feltételező beruházásba ebben
a támogatási időszakba nem fogunk, a forrásokat működési költségekre használjuk fel, így jelentős kockázatokkal a jövőre nézve nem kell számolnunk. Nagyobb
költséget igénylő infrastrukturális beruházást ebben a támogatási időszakban sem tervezünk, de megfelelő előkészítést követően, természetesen a későbbiekben
erre is sort kell kerítenünk. A támogatási évben azért jelöltük ki feladatként a megelőző részben felsoroltakat, mert úgy gondoljuk, hogy a jelen gazdasági helyzetben
a szülőkre nem lehet több tehet hárítani, ugyanakkor nem szeretnénk, hogy az esetleges fejlesztések forrást vigyenek el a támogatásokból, akkor amikor annak
végleges összege még nem ismert. A különböző korcsoportok saját edzővel történő működtetését azért tartjuk fontosnak, mert a csoportok gyakran azonos időben
végzik foglalkozásaikat és a versenyek is gyakran esnek egy időbe. Bizonyos sporteszközök, és felszerelések beszerzése ez évben is elengedhetetlen. Mint a korábbi
szezonokban, úgy az elkövetkező szezonban is reálisan számolnunk kell a terembérleti díjak emelkedésével is. Az Egyesületünk társadalmi beágyazottsága a
városban igen jónak mondható. Szentendre lakossága számíthat a sportszervezetre, amikor arról kell gondolkodnia, döntenie a szülőknek, hogy mit kezdjenek
gyermekeikkel szabadidejükben. Egyrészt sportolási lehetőséget biztosítunk a fiatalok számára, mellyel ellenőrzött körülmények között, tartalmasan töltik el
szabadidejüket, másrészt hétvégenként szórakozási lehetőséget kínálunk a bajnoki mérkőzések megtekintésével. A támogatási program megvalósításában az eddig
elért szakmai munkát és sportbeli eredmények megőrzését tartjuk a legfontosabbnak.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

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

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

15

10

1

Megyei

U12

22

15

1

Megyei

U14

15

11

1

Megyei

U16

25

8

2

Megyei

U18

15

0

1

Országos

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

92

44

6

2015-12-02 13:42

Bajnokságban szereplő
csapatok

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

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

Háló

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

Labda

db

10

20 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

Mezgarnitura

szett

30

15 000 Ft

450 000 Ft

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

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Barcsay Általános Iskola

U11

4 500 Ft

5

10

50

225 000 Ft

Barcsay Általános Iskola

U16

4 500 Ft

6

10

60

270 000 Ft

Sz. András Ált. isk.

U12

4 500 Ft

5

10

50

225 000 Ft

Sz. András Ált. isk.

U14

4 500 Ft

5

10

50

225 000 Ft

Sz. András Ált. isk.

U16

4 500 Ft

5

10

50

225 000 Ft

Ferences Gimnázium

U12

4 500 Ft

6

10

60

270 000 Ft

Ferences Gimnázium

U14

4 500 Ft

5

10

50

225 000 Ft

Ferences Gimnázium

U16

4 500 Ft

5

10

50

225 000 Ft

Ferences Gimnázium

U16

4 500 Ft

5

10

50

225 000 Ft

Ferences Gimnázium

U18

4 500 Ft

6

10

60

270 000 Ft

2015/2016Móricsz Zsigmond
Ált. Iskola

U18

5 500 Ft

6

10

60

330 000 Ft

2015/2016Móricsz Zsigmond
Ált. Iskola

U14

6 000 Ft

5

10

50

300 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

690 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

400 000 Ft

Nevezési költségek

400 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 015 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

400 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 200 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

8 605 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

7 720 622 Ft

79 594 Ft

159 188 Ft

7 959 404 Ft

884 378 Ft

8 764 188 Ft

8 843 782 Ft

2015-12-02 13:42
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-12-02 13:42
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-12-02 13:42
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Versenyeztetés
2015/16 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

300 000 Ft

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

400 000 Ft

a pályahitelesítés díja

100 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

300 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

100 000 Ft

Összesen

1 200 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 076 670 Ft

11 100 Ft

22 199 Ft

1 109 969 Ft

123 330 Ft

1 222 199 Ft

1 233 299 Ft

2015-12-02 13:42
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Utánpótlás-nevelés

159 188 Ft

159 188 Ft

79 594 Ft

238 782 Ft

Versenyeztetés

22 199 Ft

22 199 Ft

11 100 Ft

33 299 Ft

Összesen

272 081 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlásnevelés

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

Versenyezteté
s

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

2015-12-02 13:42
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Szentendre, 2015. 12. 02.

2015-12-02 13:42
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Nyilatkozat 2
Alulírott Könczöl Attila (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Szentendre, 2015. 12. 02.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2015-12-02 13:42
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-16 14:35:58

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-16 14:30:41

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-07-14 10:51:12

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-19 13:39:49

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Szentendre, 2015. 12. 02.
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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

2

4

100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

0

2

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

U11

25

30

20%

U18

fő

U12

37

40

8%

U17

fő

U14

26

35

35%

U16

fő

U16

33

35

6%

U15

fő

U18

15

20

33%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 720 622 Ft

79 594 Ft

159 188 Ft

7 959 404 Ft

884 378 Ft

8 764 188 Ft

8 843 782 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

1 076 670 Ft

11 100 Ft

22 199 Ft

1 109 969 Ft

123 330 Ft

1 222 199 Ft

1 233 299 Ft

Összesen

8 797 292 Ft

90 694 Ft

181 387 Ft

9 069 373 Ft

1 007 708 Ft

9 986 387 Ft

10 077 081 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-12-02 13:42

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
20 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (5 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
szentendreikse-alairasicimpelda_1429187441.pdf Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2015-04-16 14:30:41)
86b51216d81bb0e2685a523f6a92cc3016a1dc727fefec70d85d370e3fb39779
Nyilvántartó hatóság igazolása
szentendreikse-kivonat15.03.25_1429187758.pdf Szerkesztés alatt, 564 Kb, 2015-04-16 14:35:58)
8108c8ec3ca98311caf0a59ea8e3967bc96aafcfbf4db48959a62bd09b7a6bad
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
szentendreikosarkozigazgatasidij_1429443589.pdf Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2015-04-19 13:39:49)
045c4b6a6842f4665649fe9decf2bd882b0e2b4217655efaf6495007e9b31861
Köztartozásmentes adózó
szentendreikse-koztartozasmentes_1429187387.pdf Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2015-04-16 14:29:47)
4b437c7857a4a42c4c30016ae3f720a32f60e91d759f79e73d640b669c55ea3e
szentendreikse-koztartozasmentes_1436863872.pdf Hiánypótlás melléklet, 30 Kb, 2015-07-14 10:51:12)
359767fbfbd1fab2ee6389cca07bc59c240bf1af2ee271f3321bbc34d85dd1b4
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