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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Beszterce Kosárlabda Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve

BKK

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 (nem alanya az Áfának)

Adószám

18636529-1-12

Bankszámlaszám

55400187-11010467-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3100

Helység

Salgótarján

Út / utca

Medves Krt.

Házszám

86

Irányítószám

3100

Helység

Salgótarján

Út / utca

Medves Krt.

Házszám

86

Telefon

+36 30 442 45 70

Fax

+36 32 000 000

Honlap

www.besztercekk.hu

E-mail cím

davidkrisztian76@gmail.com

E-mail cím

davidkrisztian76@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Dávid Krisztián

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 442 45 70

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Soós Gábor

E-mail cím

+36 30 442 45 70

bkkgabor@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Salgótarjáni Városi Sportcsarnok

Salgótarján Megyei Jogú
Város

Létestmény és Sport Nonprofit
Kft.

24

Felk. és
versenyeztetés

PSZF Tornacsarnok

Salgótarján Megyei Jogú
Város

Basket Salgó Kft.

6

Felkészülés

Kodály Zoltán Tagiskola
Tornaterme

Magyar állam

Központi Intézményfenntartó

6

Felkészülés

Dornyai Béla Tagiskola
Tornaterme

Magyar állam

Központi Intézményfenntartó

6

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1999-06-03
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1999-08-25

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

7,2 MFt

8 MFt

10 MFt

Állami támogatás

0,1 MFt

0,1 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

3 MFt

5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

35 MFt

32,9 MFt

147 MFt

Egyéb támogatás

0,1 MFt

0,7 MFt

50 MFt

Összesen

42,4 MFt

44,7 MFt

212 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

9 MFt

9 MFt

20 MFt

Működési költségek (rezsi)

5 MFt

6 MFt

18 MFt

Anyagköltség

0,1 MFt

3 MFt

68 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

10 MFt

12 MFt

19 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3 MFt

5 MFt

85 MFt

Összesen

27,1 MFt

35 MFt

210 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

15 MFt

20 MFt

36 MFt

Működési költségek (rezsi)

5 MFt

6 MFt

15 MFt

2015-11-03 16:40
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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)

45 916 917 Ft

918 338 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

42 567 396 Ft

851 348 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

1 572 456 Ft

31 449 Ft

Közreműködői díj

2015-11-03 16:40
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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
Salgótarján kosárlabdája a város helyzetéhez hasonlóan, szintén nehéz helyzetben van. A város gazdasági és társadalmi viszonyai sajnos nem a legjobb kilátásokkal
kecsegtetnek a közeli jövőben sem. Ráadásul városunkban sem a sport, sem a kulturális élet nincs a csúcson. Színházunk nem régen alakult meg, sportcsapataink
pedig - a kosárlabdán kívül - jócskán túl vannak legszebb éveiken. Igaz, mostanában a felnőtt kosárlabda sem a régi fényében csillog, de azon dolgozunk, hogy egyre
közelebb kerüljön hozzá. A korábbi években felnőtt csapatunk játékosai a rutinos, nem éppen a legfiatalabb korosztályba tartozók közül kerültek ki. Így hirtelen és
nagy ütemű fiatalításba kezdtünk. Ennek eredménye, hogy csapatunk átlagéletkora majdnem 10 évet csökkent. A jövő csapatát építjük, és hiszünk benne, hogy
stratégiánk sikeres lesz. A kosárlabda helyzete, az aktuális sikerek és kudarcok ellenére sem mindig a legjobb. Ennek több oka is van. Első és legfontosabb ok
szakmai jellegű. A múltban a salgótarjáni kosárlabdában dolgozó szervezetek nem fordítottak elég energiát az utánpótlás nevelésére, a kiválasztásra és a minőségi
utánpótlás edzésmunka kialakítására. A jelenlegi nehéz helyzet második oka anyagi jellegű. A helyi cégek és olykor az önkormányzati vezetők sem láttak fantáziát az
utánpótlás nevelő rendszer fejlesztésében. Ezen segített rengeteget a TAO korábbi évekbeli támogatása. Korábban mindössze egyetlen általános-, és középiskolára
koncentráltak a helyi szervezetek. Főként a legkisebbeket tekintve (U11, U12) mi változtattunk ezen a helyzeten, alaposan kiterjesztettük a tömegbázist. Az összes
salgótarjáni általános iskolát felkerestük, és minden U11 és U12 korosztályba sorolható gyerek kezébe kosárlabdát adtunk. U14 fiú és U13 leány korosztályokban
ugyanígy jártunk el. Eredményeképpen visszahoztuk a városba a női kosárlabdát is! Sportlétesítmények terén sem rózsás a helyzet. Van egy nemrégen felújított
sportcsarnok, de kevés időt kapunk benne, sok városi és politikai rendezvény miatt, sajnos vásárolni sem tudunk annyit, mint amire pénzünk lenne. Az általános és
középiskolák nem szeretik kiadni a termet, mert a bevétel egy központi alapba megy, nem marad náluk. csap plusz teher nekik ezt kezelni. Nehéz meggyőzni az
igazgatókat, de néhány esetben sikerül és egyre biztatóbb a helyzet. Nagyon jó lenne, ha egy-két tőlünk alacsonyabb szinten versenyző,de mégis helyi csapattal ne
kellene teremért küzdenünk. Ez hihetetlenül sokat javítana infrastrukturális lehetőségeinken.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk az utánpótlás nevelés területén eddig a mennyiség növelésére törekedett. Most elérkezett az ideje a minőségi utánpótlás rendszer felépítésének.
Ebben az idősebb korosztályok esetén nagy szerepe van állóképességi és erőnléti gyakorlatoknak, a játékhoz szükséges fizikai erő kialakításának is. A kondicionáló
terem másik, legalább egyenrangúan fontos célja, hogy a felnőtt csapat ilyen irányú igényeit helyben (az edzések helyén) is ki tudjuk szolgálni. Jelenleg
Salgótarjánban létezik harmadik fél által kínált hasonló szolgáltatás. A TAO programban először saját terem építését terveztük, de bürokratikus akadályok miatt idén
egy nem saját ingatlanban rendezünk be kondicionáló termet. Ezért töröltük az ingatlan beruházásos tételt, de a gépekre továbbra is szükségünk van.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Salgótarjáni utánpótlás fejlesztési projekt sokadik éljük,sok eredménnyel a korábbi évekből.Ezeket mentén szeretnénk tovább haladni egy bentlakásos kosárlabda
akadémia kialakítása felé.Idén is tartunk nyári táborokat,egyhetes turnusokkal.A tábor feladata,hogy csiszolja az egyesületünkben sportoló fiatalok technikáját,és
hasznos elfoglaltságot jelentsen.Az MKOSZ utánpótlás nevelési stratégiájának része a tömegbázis szélesítése egészen 15-16 éves korig.Ezt az elvet mi is
magunkénak valljuk,és a fenti nyári tábornak egy tehetségkutató jellegű verzióját is megtartjuk.Valamint az ősszel végigjárjuk az össze helyi általános iskolát és
minden gyerek kezébe kosárlabdát adunk.Nem végzünk számításokat,a gyerekek várható magasságára vonatkozóan,a tehetség számít,amivel az egyesület
hasznára van az adott játékos.Nem lesz mindenkiből hivatásos kosaras,de hobbi szinten biztosan mindenki megmarad a kosárlabda mellett.Szurkolóként családjukkal
barátaikkal fognak mérkőzésekre járni,így az utánpótlás nevelő tevékenységnek közvetlen hatása lesz a sportág népszerűségére is.Fontos a szakértő,magasan
képzett személyzet,akiknek irányítását egy utánpótlás igazgatóra bíznánk.A helyi játékosok és a helyi viszonyok feltérképezését követően az igazgató feladata lesz
egy olyan modern,a mai kor igényeinek tudományosan és sportpolitikailag is megfelelő,a fiatalok korát és nemét maximálisan figyelembe vevő képzési terv
kialakítása,amely végig vezeti a játékosokat az U11-es korosztálytól egészen a felnőtt csapatunkig.Az igazgató terveink szerit júliusra munkába is állhat. Célunk, hogy
a most 11 - 12 éves fiatalok 18-19 éves korukra NB I/B szintre érjenek.Az ősszel induló bajnokságokba U11, U12, U14 és U21 korosztályos fiú és U13, valamint U15
korosztályos leány csapatokkal indulunk.Leány kosárlabda előttünk SOHA nem volt Salgótarjánban.Minden csapatot szakértő irányítással (edző és segítője),
megfelelő felszereléssel (2 garnitúra mez,bemelegítő póló, melegítő, cipő, egyéb sporteszközök) és edzési lehetőségekkel (infrastruktúra bérlet) látunk el.A
korosztályokat év közben (ősszel és télen) táborba is elviszünk,ezeknek tapasztalataink szerint óriási összekovácsoló ereje van.A táborokat eddig minden esetben a
közeli Szlovákiában tartottuk, kiváló nemzetközi kapcsolatokat ápolunk a losonci utánpótlás csapatokkal,pl. májusban U11-U12 és U14 nemzetközi tornára meghívták
egyesületünket. Tervezzük egy mobil led fal és konditerem felállítását is. Üzemeltetésük pénzbeli bevételt is jelenthetne.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Beszterce KK következő idényre tervezett utánpótlás nevelési programja közvetlenül az előző években véghezvitt programon alapul. A program végső célja, hogy
későbbiekben egy kosárlabda akadémiát alapíthassunk Salgótarjánban, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy szűkebb hazánkban a kosárlabda legyen a legnépszerűbb
teremsport. Az MKOSZ és a Beszterce KK egyik utánpótlás nevelési alapelve a tömegbázis szélesítése egészen 15-16 éves korig. Mi korábban véghezvittük azt, amit
Salgótarjánban sokak lehetetlennek tartottakat. U11 és U12 korosztályos játékosok felkutatásával, leigazolásával és edzésbe állításával az egész rendszer alapját
reformáltuk meg. Ezt később alkalmaztuk az U14-es korosztályra is és büszkén állíthatjuk, hogy minden 11-14 éves salgótarjáni gyermek kezébe kosárlabdát adtunk.
Ennek eredménye, hogy elindult a női szakág is, Salgótarjánban még SOHA nem versenyzett leány utánpótlás csapat. Ősztől kettő lesz, U13 és U15. A tehetségek
felkutatását folytatjuk, kiváló kapcsolatot ápolunk szinte minden általános iskolával. A magas szintű szakmai munka miatt több utánpótlás edzővel dolgozunk. Közülük
van olyan, aki egyben pedagógus is. A következőkben is elvárjuk, hogy folyamatosan képezzék magukat, a kosárlabda modern edzés módszereit tegyék magukévá,
a szakmai fogásokon túl a pszichológiai és pedagógiai módszerek birtokában is legyenek, erkölcsi normákat betartsák. Módszereink teljes összhangban vannak az
MKOSZ utánpótlás stratégiájával. Egyszerűtől a bonyolultabb gyakorlatokig csak lépésről lépésre haladunk. Az edzők részéről fontos a pozitív hibajavítás. A gyerekek
fejlődése szempontjából pedig fontos a játékosság, illetve a megfelelően kiválasztott terhelési szint. A koordináció, a helyes testtartás kialakítása a mindennapi életet
is segíti, ezért gyógytornászt is alkalmaztunk! Minden tekintetben biztos technikai alapok nyújtására törekszünk, a játék és a mozdulatok elemekre bontásával, a
dinamizmus és - aki erre alkalmas, annál- a vezetői képességek fejlesztése is figyelünk.Hosszú távon ezen szakmai elvek biztosítják, hogy az NB I/A. vagy NB I/B
salgótarjáni csapatban ne csak egy-két fő legyen helyi illetőségű, hanem a legalább a fél keret salgótarjáninak mondhassa magát. Ezzel országos szinten is
kiemelkedő eredményt érhetünk el. Segíteni akarjuk a Nógrád megyei kosárlabda fejlődését is, ezért élen járunk egy meggyei U11-U12 bajnokság
megszervezésében is.A pályázat 8. oldalán nem adható meg az U13 és U15, ezért 2-2 U12 és U14 csapatot adtunk meg.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A Beszterce KK 2011-ig közvetlenül csak a legidősebb utánpótlás korosztályok képzésével foglalkozott. Az NB I/B osztályba jutásunkkor a 2008/2009-es évadban a
Beszterce KK részvételével létre jött a Salgótarjáni Kosárlabda Iskola (SKI). Az új egyesület megalakulásakor a cél az volt, hogy a helyi utánpótlás nevelést
elkülönítsük a felnőtt klubtól, magasabb szakmai színvonalat biztosítsunk. Ez sajnos nem járt sikerrel, így a Beszterce KK saját kezébe vette a salgótarjáni utánpótlás
fejlesztést. Az alap problémák amelyeket kijavítottunk: 1. már széles a merítési lehetőség, 2. kevésbé leterhelt a szakember gárda, van főállású edzőnk is, 3.
mérsékeltük a magas tagdíjakat, 4. a kiválasztást pusztán szakmai alapokra helyeztük. Mit értünk el ezzel? Nagyon sokat! A szülők bíznak bennünk,
tevékenységünket egész város elismeri, átláthatóságot biztosítunk ezért néha már sikerül egyes utánpótlás rendezvényekre külön támogatót találnunk. Így rendeztük
meg már másodszorra a Karácsony Kupát, amit nemzetközivé fejlestettünk. Célunk, hogy a sportolásra nem csak szórakozásként, hanem életformaként tekintsenek
a gyerek, és rajtuk keresztül a szüleik is. Az átláthatóság, pedig egyre több gazdasági előnyt is biztosít. Salgótarján, sőt egész Nógrád megye gazdasági helyzete
"elvileg" nem teszi lehetővé az első osztályú sportcsapatok biztos működését. A salgótarjáni a kosárlabdában a Beszterce KK-t megelőzően hatvan évet kellett várni
egy első osztályú csapatra. Ha az összes csapatsportágat tekintjük, akkor is harminc évet kell visszamennünk ha a legmagasabb osztályban vitézkedő együttesre
akarunk bukkanni. Jelenleg másodosztályúból is mindössze egy van városunkban, a Beszterce KK. Salgótarján lassan kiürül, a munkalehetőség nagyon kevés. Aki
csak teheti menekül innen. Rendezvények, színvonalas sportolási lehetőségek sem jellemzőek városunkra. Ilyen helyzetben az itt élőknek nagyon nagy szükségük
van a kikapcsolódásra, arra, hogy heti egyszer elfelejtsék a napi gondjaikat. Legmagasabb osztályú csapatunk rendezvényei amolyan társasági eseményként is
szolgálnak. Az emberek itt találkoznak, beszélgetnek egymással, komplett családok látogatnak ki rendezvényeinkre. A racionalizált gazdálkodás, a helyi tehetségek
kiemelése és versenyeztetés újból a csapat mellé állíthatja a közönséget és támogatókat egyaránt. Talán ismét perspektíva lesz a helyi fiatalok előtt a professzionális
kosárlabdázás. De ha nem, akkor az amatőr szinten megmaradás mindenképpen.
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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
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportfelszerelések

Felnőtt kosárlabda versenymez

szett

40

30 000 Ft

1 200 000 Ft

Sportfelszerelések

Kosárlabda cipő

pár

15

40 000 Ft

600 000 Ft

Informatikai eszközök

Táblagép digitális jegyzőkönyvhöz

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszközök

Kosárlabda, 7-es méret

db

15

30 000 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelések

Verseny melegítő

szett

20

40 000 Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelések

Verseny bemelegítő póló

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelések

Edző, kifordítható mez

szett

40

30 000 Ft

1 200 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Masszőr pad

db

2

35 000 Ft

70 000 Ft

Informatikai eszközök

Kamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelések

Melegítő a stábnak

szett

5

40 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelések

Póló a stábnak

db

10

8 000 Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelések

Cipő a stábnak

pár

5

40 000 Ft

200 000 Ft

Egyéb

Mobil LED fal

db

1

41 817 703
Ft

41 817 703 Ft

Sporteszközök

Fittnesz gépek / konditerem berendezések

db

42

406 533 Ft

17 074 386 Ft

Egyéb

Stopperóra

db

2

8 000 Ft

16 000 Ft
64 218 089 Ft

2015-11-03 16:40

6 / 22

be/SFPHPM01-05007/2015/MKOSZ
2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Felnőtt
kosárlabda
versenymez

A TAO támogatásnak köszönhetően két évente cserélni tudjuk a felnőtt csapatunk mezét. Néhány példány esetében ez már szükséges is. 20
garnitúra (alsó+felső) hazai és 20 garnitúra idegenbeli szerelés vásárlását tervezzük.

Kosárlabda
cipő

Egyesületünk NB I/B osztályú játékosaink biztosítja a sportcipőt is. Ezt a játékosok 5-6 hónap alatt teljesen elhasználják, minden évben újakat
kapnak.

Táblagép
digitális
jegyzőkönyvhöz

Digitális jegyzőkönyv egy nagyon előremutató, a kosárlabdázást nem csak a pályán modernizálni próbáló törekvés. Támogatni szeretnénk ezt
a folyamatot, mivel az előző pályázati ciklusban nem sikerült megvásárolnunk.

Kosárlabda, 7es méret

Az NB I/B osztályú csapat kosárlabdái fogyóeszközök. Nagy igénybevétel miatt minden évben elhasználódnak.

Verseny
melegítő

A TAO támogatásnak köszönhetően két évente cserélni tudjuk a felnőtt csapatunk felszerelését. Néhány példány esetében ez már szükséges
is. 20 garnitúra (alsó+felső) vásárlását tervezzük.

Verseny
bemelegítő
póló

A TAO támogatásnak köszönhetően két évente cserélni tudjuk a felnőtt csapatunk felszerelését. A bemelegítő pólókat azonban gyakrabban,
évente cseréljük. Van amikor gyakrabban, esetleg egy speciális alkalomra is készítünk ilyeneket.

Edző,
kifordítható
mez

Kifordítható mezt elsősorban edzésekre szeretnénk használni, esetleg edző mérkőzésre. Minden nap tartunk edzéseket ezért nem ár ha
játékosonként legalább két garnitúra van.

Masszőr pad

A versenyekre és edzésekre a professzionális felkészítéshez elengedhetetlen egy ilyen eszköz beszerzése. Ha figyelembe vesszük a fair-play
szabályait, akkor a vendég öltözőbe is kell tenni egyet. Tapasztalatból tudjuk, hogy nem ez a gyakorlat.

Kamera

Erre a költségre az előző ciklusban is pályáztunk. Igaz, akkor jóval fontosabb dolgokra kellett költenünk a pénzt, ezért ismét szerepel ez a tétel
a programunkban. Szükségünk pedig azért van rá, mert más esetben nem tudjuk rögzíteni a mérkőzéseinket. Sajnos.

Melegítő a
stábnak

Az egységes, professzionális megjelenés, hozzátartozik egy csapatról kialakult képhez. Apróságnak tűnik, de olyanokat befolyásolhat, mint pl.
csatlakozik-e egy gyerek az utánpótlásunkhoz vagy sem, támogatások, stb... Ezért szeretnénk, hogy a felnőtt csapat mérkőzésein és edzésein
szerepet kapók egységesen tudjanak megjelenni.

Póló a stábnak

Az egységes, professzionális megjelenés, hozzátartozik egy csapatról kialakult képhez. Apróságnak tűnik, de olyanokat befolyásolhat, mint pl.
csatlakozik-e egy gyerek az utánpótlásunkhoz vagy sem, támogatások, stb... Ezért szeretnénk, hogy a felnőtt csapat mérkőzésein és edzésein
szerepet kapók egységesen tudjanak megjelenni.

Cipő a stábnak

Az egységes, professzionális megjelenés, hozzátartozik egy csapatról kialakult képhez. Apróságnak tűnik, de olyanokat befolyásolhat, mint pl.
csatlakozik-e egy gyerek az utánpótlásunkhoz vagy sem, támogatások, stb... Ezért szeretnénk, hogy a felnőtt csapat mérkőzésein és edzésein
szerepet kapók egységesen tudjanak megjelenni.

Mobil LED fal

Egyesületünk szeretne beruházni egy MOBIL led falba, ami mérkőzéseink alkalmával mozgatható, azaz nem a sportcsarnok részét képezi. Ez
azért lenne jó, mert így hirdetőinket igen hosszú távon tudnánk függetleníteni a városi sportcsarnok üzemeltetőjének fizetendő díjtól, valamint a
LED fal bérbe adásából egyéb bevételre is szert tehetnénk, ami későbbiekben minden korosztály számára anyagi hasznot jelenthetne.

Fittnesz gépek /
konditerem
berendezések

Egyesületünk szeretne egy kondicionáló/fitnesz termet kialakítani. Ezt természetesen ingyenesen használhatnák az egyesület tagjai, igazolt
sportolói és alkalmazottai. Sőt az edzésterv része lenne. Valamint bérletes rendszerben üzemeltethetnénk is, ami újabb bevételt jelentene
egyesületünk számára.

Stopperóra

Jelenleg egyesületünk nem rendelkezik a mérkőzések lebonyolításához használható stopper órával. Azokban az esetekben van rá szükség,
amikor az eredményjelző rendszer nem működik.

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)

44 539 410 Ft

459 169 Ft

918 338 Ft

45 916 917 Ft

2015-11-03 16:40

Önrész (Ft)
19 678 679 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

65 136 427 Ft

65 595 596 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?
Igen
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

2015-11-03 16:40
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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

19

23

1

Országos

U12

33

27

1

Országos

U14

46

43

2

Országos

U16

0

11

0

Nincs

U18

0

3

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

16

2

1

Országos

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

114

109

5

2015-11-03 16:40

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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés

Versenymez U11 (hazai + vendég)

szett

40

15 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

Versenymez U12 (hazai + vendég)

szett

40

15 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

Versenymez U15 leány (hazai + vendég)

szett

40

15 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

Versenymez U21 (hazai + vendég)

szett

40

30 000 Ft

1 200 000 Ft

Sporteszköz

7-es labda U21

db

15

30 000 Ft

450 000 Ft

Sporteszköz

6-os labda U15 leány

db

20

30 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszköz

Medicin labda 2 kg U11,U12,U13

db

20

4 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

Medicin labda 3kg U12,U13,U14

db

20

4 500 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz

Medicin labda 4kg U14, U15

db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

Megkülönböztető trikó

db

125

3 000 Ft

375 000 Ft

Pályatartozék

Acél labdatartó U21

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Pályatartozék

Acél labdatartó 5-ös labdákhoz

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Pályatartozék

Acél labdatartó 6-os labdákhoz

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelés

Kosárlabda cipő U21

pár

12

40 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

Kosárlabda cipő egyéb

pár

12

40 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

Kosárlabda cipő U21

pár

12

40 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

Koordinációs létra 9m U11-U15

db

4

12 000 Ft

48 000 Ft

Sportfelszerelés

Ugrálókötél

db

30

580 Ft

17 400 Ft

Pályatartozék

Bólya 38-45cm U11-U15

db

40

1 020 Ft

40 800 Ft

Sporteszköz

Nehezített kosárlabda U11, U12, U13, U14,
U15,

db

10

20 000 Ft

200 000 Ft

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

Megnevezés
Sportital mérkőzésekre

Mennyiségi egység
liter

Mennyiség

Egységár

800

400 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
320 000 Ft

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

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

PSZF Tornacsarnok

U11, U12

6 000 Ft

39

11

429

2 574 000 Ft

Kodály Zoltán Általános
TagIskola

U11, U12

4 000 Ft

15

7

105

420 000 Ft

Salgótarjáni Városi
Sportcsarnok

U14, U23

8 000 Ft

60

11

660

5 280 000 Ft

Dornyai Béla Tagiskola

U11

2 500 Ft

15

7

105

262 500 Ft

2015-11-03 16:40

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)
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2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember
beosztása

Sportszakember neve

2014/15 idény
működősi engedély
száma

Koro.

Vezető
edző

Soós Gábor

0

U11, U12,
U14, U23

Edző

Szabó Zoltán

0

Edző

Géczy Attiláné

Edző

Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO1

160

11

400 000
Ft

88 925 Ft

5 378 175 Ft

U11

EKHO1

40

11

120 000
Ft

32 925 Ft

1 682 175 Ft

0

U11

EKHO1

40

11

120 000
Ft

32 925 Ft

1 682 175 Ft

Új alkalmazott U13
leány, U14 fiú, U15
leány

0

U14

EKHO1

160

11

275 000
Ft

63 925 Ft

703 175 Ft

Edző

Új alkalmazott U13
leány

0

U14

EKHO1

40

11

120 000
Ft

32 925 Ft

1 682 175 Ft

Erőnléti
edző

Új alkalamazott
(Minden korosztály)

0

U11, U12,
U14, U23

Megbízási

20

8

150 000
Ft

33 475 Ft

1 467 800 Ft

Egyéb

Technikai vezető

0

U11, U12,
U14

EKHO1

80

11

150 000
Ft

33 925 Ft

2 023 175 Ft

Edző

Új alkalamazott U21 fiú

0

U23

EKHO1

60

11

150 000
Ft

33 925 Ft

2 023 175 Ft

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

6 681 200 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

320 000 Ft

Személyszállítási költségek

3 500 000 Ft

Nevezési költségek

400 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

4 785 360 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

150 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

8 536 500 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

5 005 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

16 642 025 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

46 020 085 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)

41 290 374 Ft

425 674 Ft

851 348 Ft

42 567 396 Ft

4 729 711 Ft

46 871 433 Ft

47 297 107 Ft

2015-11-03 16:40
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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

2015-11-03 16:40
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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

2015-11-03 16:40
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Versenyeztetés
2015/16 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

1 700 000 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

1 700 000 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)

1 525 283 Ft

15 725 Ft

31 449 Ft

1 572 456 Ft

174 717 Ft

1 731 449 Ft

1 747 174 Ft

2015-11-03 16:40
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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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

918 338 Ft

918 338 Ft

459 169 Ft

1 377 507 Ft

Utánpótlás-nevelés

851 348 Ft

851 348 Ft

425 674 Ft

1 277 022 Ft

Versenyeztetés

31 449 Ft

31 449 Ft

15 725 Ft

47 174 Ft

Összesen

2 701 703 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Tanácsadás, elszámolás elkészítése/segítése, támogató felkutatása

Utánpótlás-nevelés

Tanácsadás, elszámolás elkészítése/segítése, támogató felkutatása

Versenyeztetés

Tanácsadás, elszámolás elkészítése/segítése, támogató felkutatása

2015-11-03 16:40
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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: Salgótarján, 2015. 11. 03.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Dávid Krisztián (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: Salgótarján, 2015. 11. 03.
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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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Mellékletek
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-10-22 23:07:23

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:
2015-04-22 13:16:18

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: 3
Utolsó feltöltés:
2015-10-22 23:09:06

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 00:10:57

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 00:18:06

Egyéb dokumentumok

Kelt: Salgótarján, 2015. 11. 03.

2015-11-03 16:40

19 / 22

be/SFPHPM01-05007/2015/MKOSZ
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

4

9

125%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

6

200%

Edzőtáborok száma

db

7

9

29%

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

0

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

Leány

4

18

350%

U11

fő

Vegyes

0%

U12

fő

Vegyes

0%

U21

fő

Fiú

0%

Egyéb indikátorok
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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

44 539 410 Ft

459 169 Ft

918 338 Ft

45 916 917 Ft

19 678 679 Ft

65 136 427 Ft

65 595 596 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

44 539 410 Ft

459 169 Ft

918 338 Ft

45 916 917 Ft

19 678 679 Ft

65 136 427 Ft

65 595 596 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

41 290 374 Ft

425 674 Ft

851 348 Ft

42 567 396 Ft

4 729 711 Ft

46 871 433 Ft

47 297 107 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

1 525 283 Ft

15 725 Ft

31 449 Ft

1 572 456 Ft

174 717 Ft

1 731 449 Ft

1 747 174 Ft

Összesen

87 355 067 Ft

900 568 Ft

1 801 135 Ft

90 056 770 Ft

24 583 107 Ft

113 739 309
Ft

114 639 877 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (11 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairasicimpeldany_1429701378.pdf Szerkesztés alatt, 466 Kb, 2015-04-22 13:16:18)
37000270e524aefa6b6a1be2dab129fe904eb22b9fbbb3dab213417890138d1a
Egyéb dokumentumok
fittnessgepek_1430259475.pdf Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2015-04-29 00:17:55) 993dd5d934c7754fd911528b3ecf3d4fd1b33bb85e73f868d4159a076bc5fc23
led_1430259486.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 00:18:06) cbe0a9b56f470a4678eb0d1897526a4aa496c3ce5690da731423974dccd98b1b
Nyilvántartó hatóság igazolása
birosag_20151019_1445548043.pdf Kér. kieg. szerk., 611 Kb, 2015-10-22 23:07:23)
41b2bb381e1f91b0ac908aab447e39a2286774310690c11eab1a1dbc12a9e4aa
birosag_1430170585.pdf Szerkesztés alatt, 849 Kb, 2015-04-27 23:36:25) cd017993fa8bbbe441737278f13c82489062b1d4b2992c67f713b4b0bf4b650e
vegzes_1430170591.pdf Szerkesztés alatt, 529 Kb, 2015-04-27 23:36:31) a1744bd31c2be2f852e0f15bf4d09fb6400bc8cf398a667380876abe445607ae
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
szolgaltatasidij_1430170137.jpg Szerkesztés alatt, 229 Kb, 2015-04-27 23:28:57) 5137f55065f76297f4306756f09f93885946055fced7067cf1de31cc4590e812
szolgaltatasidij2_1430259057.jpg Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2015-04-29 00:10:57) 38bfa9e2ac68831cfe3dce60ce4ed89cb14178afa6aed7a9b6785fbbcecbf86c
Köztartozásmentes adózó
adoigazolas_20151019_1445548131.pdf Kér. kieg. szerk., 276 Kb, 2015-10-22 23:08:51)
0c1fa172f8be4efb202239aac0a3b0ca438e125f4f0ab3eaa66924884c819844
adoigazolas_onkormanyzat_2011019_1445548145.pdf Kér. kieg. szerk., 338 Kb, 2015-10-22 23:09:06)
4b1e67050a39a9d66cd9cab1e4990d762d4a29b1fbe755c6fff53d22bcb4970c
adoigazolas_1429700013.pdf Szerkesztés alatt, 407 Kb, 2015-04-22 12:53:33) f8d9fe2f7f643be0fa028818003372550d464f2ad790b1b9a9600a47aa595115
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