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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

Devecseri Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

DEVECSERI SPORTEGYESÜLET

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nem releváns

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám

1973

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Egyéb

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19899901-1-19

Bankszámlaszám

11748090-20007195-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzati
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzati
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzati
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8460

Város

Devecser

Közterület neve

Petőfi

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8460

Város

Devecser

Közterület neve

Petőfi

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 282 39 26

Fax

Honlap

www.devecserse.hu

E-mail cím

devecserse@gmail.com

E-mail cím

devecserse@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Kocsy Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 282 39 26

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Heizler Gábor

2018-09-19 09:44

Mobiltelefonszám
+36 20 456 17 55

E-mail cím
devecserse@gmail.com
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2018/19 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl.

centerpálya

Nagy f.p.

8460
Devecser
hrsz
2150

2150

115x68

Egyéb

80

0 Ft

9

Igen

műfüves kispálya

Kicsi mf.p.

8460
Devecser
hrsz
2150

2150

42x22

Egyéb

80

0 Ft

12

Nem

2018-09-19 09:44

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

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

8,5 MFt

7,7 MFt

7,7 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,5 MFt

3,35 MFt

3,35 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

15,57 MFt

15,88 MFt

16,38 MFt

Egyéb támogatás

2,5 MFt

5 MFt

5 MFt

Összesen

28,07 MFt

31,93 MFt

32,43 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

6,347 MFt

16 MFt

16 MFt

Működési költségek (rezsi)

4,5 MFt

4 MFt

4 MFt

Anyagköltség

7 MFt

4 MFt

4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,6 MFt

1 MFt

1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

5 MFt

2 MFt

2 MFt

Összesen

24,447 MFt

27 MFt

27 MFt

2018-09-19 09:44
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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

2 444 117 Ft

48 882 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 647 600 Ft

92 952 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

9 651 855 Ft

180 665 Ft

Általános képzés

253 807 Ft

5 076 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2018-09-19 09:44
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Devecseri Sportegyesület az elmúlt több mint 70 év alatt fokozatos változásokon ment keresztül. A fejlődést 2010-ben azonban egycsapásra megállította a vörösiszap tragédia, az egyesület
minden vagyona odaveszett. Azonban az egyesület vezetése összefogva a város és környék lakóival és a szurkolókkal nekifogott az Egyesület újbóli létrehozásának. Ennek eredményeképpen
került átadásra 2013-ban füves center pálya, programozható öntöző berendezéssel, 2014 tavaszán pedig egy modern öltöző komplexum valósult meg, melyben 2-2 teljesen felszerelt öltöző
zuhanyzókkal, vizesblokkal és gyúrópadokkal áll a vendég és hazai csapatok rendelkezésére. Kialakításra került egy orvosi szoba, játékvezetői helység vizesblokkal, iroda, szertár, közösségi
helység és jegypénztár. Létesültek a szurkolók számára jól megközelíthető illemhelyek, és egy mozgáskorlátozottak számára kiépített WC is. Még 2014-ben elkészült el a centerpálya
világítása és a hangosítás is. A Sportegyesület 2014-ben műfüves kispályára nyújtott be pályázatot, melyet sikeresen elnyert. Így került sor 2015-ben világítással, cserepadokkal és lelátóval
ellátott műfüves kispálya átadására. A különböző korosztályos csapatok jelentős részben hazai környezetben tudnak felkészülni a bajnoki mérkőzésekre, ez komoly megtakarítást jelent
pályabérlet terén, illetve az eddigi jelentős utazási idő csökkenésével a felkészülés hatékonysága is javult. Legalább ennyire fontos, hogy az eddig túlterhelt centerpálya használata
nagymértékben csökkent, ami a pálya minőségére határozottan pozitív hatással van. A katasztrófa után nagy hangsúlyt kapott a labdarúgás utánpótlás fejlesztése, és a felnőtt férfi csapat mind
jobb szereplése a Megye I-ben is. A tudatos építő munkának köszönhetően a Devecser SE a környék 27 településének bevonásával már több éve szerepelteti az U7, U9, U11, U13, U14
csapatokat a Bozsik Programban, ill. az U17 és U19-es csapatokat a megyei első osztályban. 2014 őszén megalakult a felnőtt női csapat, és ma már állandó 15-17 fős kerettel szerepel a
megyei bajnokságban. Három alkalommal került megrendezésre a környező iskolás fiúk és lányok számára az un. ’’Összefogás Kupa’’, és ezt a hagyomány a jövőben is folytatódik. Nagy
sikerrel rendeztük meg 2016 ás 2017 nyarán a női labdarúgó éjszakai vándorkupát, az un. ’’Álom Kupát’’ nyolc csapat részvételével, mely az idén is megrendezésre kerül. Felnőtt férfi
csapatunk ebben az évadban a felső-közép mezőnyben szerepel az utóbbi idők sorozatos sérülései miatt.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A centerpálya leterheltsége mellett az Egyesület vagyonának védelme is megkívánja, hogy szakszerű, rendszeres karbantartás mellett használjuk azt. A nagypályás edzések, utánpótlás és
felnőtt női, ill. férfi csapatok, valamint az Öregfiúk bajnokság mérkőzései mind ezen az egyetlen pályán kerülnek lebonyolításra, megrendezésre. Bár minden igénybevétel után azonnal
visszapótoljuk a kiszakadt gyep darabokat, sajnos a bajnokságok közepére a főleg a büntető területen belül a fokozott terhelés miatt gyepszőnyeget kell cserélni, ill. a pálya többi részének
minősége is nagyon erősen romlik. Ez a folyamat megfelelő karbantartás hiánya esetén mar nem, vagy csak nagy ráfordítások árán állítható, ill. szerencsésebb esetben fordítható meg. Ahogy
az egyesület jövőjéről is hosszútávon gondolkodunk, így természetesen azon vagyunk, hogy a szükséges tárgyi feltételekkel is jól gazdálkodjunk, biztosítsuk a következő évadokra is.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Ezen pályázatban megvalósítani kívánt projekteket a következő ütemezésben kívánjuk megvalósítani: 1, Teljes időtartam: 2018. júliustól 2019. júniusáig tart. 2, Utánpótlás nevelés: folyamatos
(teljes projekt időszak). 3, Személyi jellegű ráfordítások: folyamatos (teljes projekt időszak). 5, Pályakarbantartás, felújítás: 2018. május-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)
Stratégia, prioritások: - A program gerincét a tömegbázis növelése és ezzel párhuzamosan az utánpótlás nevelés létszám- és színvonalbeli növelése adja. - 2013-óta sikeres utánpótlás
létszám fejlesztésén dolgozunk részben az MLSZ által elvárt célszámokhoz, részben saját hosszú távú terveinkhez igazodva. - Kialakítottuk a tehetség felkutatás érdekében saját
rendszerünket, melynek keretében külön szakember foglakozik a környező települések és Devecser iskoláiban tanuló tehetségek felkutatásával. Határozott és egységes szempontrendszer
szerint történik a fiatalokról készült jelentések rögzítése, egy-egy tehetségesebb esetében természetesen a több alkalommal is készül szakértői vélemény. A jelentések adatbázisba kerülnek,
archiválva vannak. Ennek a rendszernek köszönhetően ma már több mint 26 gyermek került be korosztályos csapatainkhoz. - Elkötelezettek vagyunk a labdarúgás népszerűsítésében, az
utánpótlás nevelésben, az egészséges testedzésre, életvitelre szoktatásban. Ezért minden fejlesztési lehetőséget megragadunk, hogy az egyesületet mind vonzóbbá tegyük a gyermekek és a
szülők számára is. Ezt nem csupán az infrastruktúra megléte, de a szakképzett edzői gárda, a folyamatos orvosi felügyelet is biztosítja. A szakembergárda kialakításában nem kívánunk
kompromisszumokat köti, ezért kötelezzük edzőinket folyamatos szakmai továbbképzésre. - A centerpálya világítása is a hatékony felkészülést segíti, hisz őszi-téli időszakban nem kell a
csapatoknak Ajkára utazniuk, ami egyben költségkímélő is. - Női labdarúgó csapatunk felállítása szintén sokat segített a labdarúgás népszerűsítésében és olyan szegmenst vont be a
rendszeres sportolásba, amelyik eddig teljesen kimaradt ebből a lehetőségből Devecserben és környékén. - Ma már közel kétszázhúsz igazolt játékost tudunk az egyesület berkeiben, és a
jövőben az eddigi tendencia szerint ez folyamatosan bővülni fog.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
A devecseri régió az ország egyik legszegényebb régiója, ahol magas a munkanélküliség, alacsonyak az átlagbérek és igen kedvezőtlenek az iskolázottsági mutatók. Igen sok a hátrányos
helyzetű család, ahol maga a megélhetés jelent komoly kihívást. Ebben a régióban komoly nehézséget jelent az egészséges életmód biztosítása, az rendszeres orvosi ellátás, utóbbira gyakran
igény sincs. Az egyesület képes biztosítani ezen családokból származó gyermekek számáéra (is) a kulturált körülmények közötti rendszeres sportolást, a személyi higiénia iránti igény
kialakítását, a rendszeres orvosi ellátást, a felszerelések ingyenes biztosítását. Jelentős, hogy a csapatjáték során segítünk a beilleszkedésben, az egymás iránti türelem és bizalom
kialakításában. Segíti a befogadást és a beilleszkedést egyaránt. Határozott véleményünk és tapasztalatunk is, hogy azok a hátrányos helyzetű, gyakran szegregálódott gyermekek, akik
rendszeresen járnak edzésekre, mérkőzésekre igényesebbekké. céltudatosabbá válnak, fegyelmet, rendet tanulnak és azt egy idő után el is várják. Ezeknek a gyerekeknek, ill. többüknek
megváltozik az élet egyéb területeihez való viszonya, beilleszkedési hajlandósága. Hisszük, hogy az élet más területein is sokuk képes lesz megállni a helyét, ahogy a csapatukban is, és ezért
semmilyen energiát és időt nem tarunk feleslegesnek, amit értük, és általuk a társadalomért tenni tudunk a régiónkban.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesítés

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Felnőtt vezetőedző

Edző

UEFA B

Normál

160

12

180 500 Ft

37 905 Ft

2 620 860 Ft

Szertáros, karbantartó

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

100

12

75 000 Ft

14 625 Ft

1 075 500 Ft

Adminisztrátor

Egyéb

Nem
releváns

Normál

60

12

40 000 Ft

8 400 Ft

580 800 Ft

Felnőtt női edző

Edző

MLSZ C

EKHO

60

9

50 000 Ft

9 750 Ft

537 750 Ft

380

45

345 500 Ft

70 680 Ft

4 814 910 Ft

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

Oklevél azonosítója

Felnőtt vezetőedző

HU-2413

Felnőtt női edző

Beszerzés folyamatban...

Beszerzés folyamatban

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
2 370 793 Ft

2018-09-19 09:44

Ell. szerv. fiz. díj
24 441 Ft

Közreműködői díj
48 882 Ft

Teljes támogatás (Ft)
2 444 117 Ft

Önrész (Ft)
2 444 117 Ft

Elszámolandó összeg
4 863 792 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
4 888 233 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft

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

2018-09-19 09:44

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Pályafelújítás

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

élőfüves nagypálya felújítása

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

2019-05-31

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

2019-06-30

U.f.

É.k.

2019-08-01

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
6 500 000 Ft
6 500 000 Ft

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
élőfüves nagypálya felújítása

Érintett ingatlan

Indoklás

centerpálya

A pálya leterheltsége mellett az Egyesület vagyonának védelmi is megkívánja, hogy szakszerű, rendszeres
karbantartás mellett használjuk azt. Az edzések, utánpótlás és felnőtt női, ill. férfi csapatok, valamint az
Öregfiúk bajnokság mérkőzései mind ezen az egyetlen pályán kerülnek megrendezésre. Minden igénybevétel
után visszapótoljuk a kiszakadt gyepet, de bajnokságok közepére főleg a büntető területen belül a fokozott
terhelés miatt gyepszőnyeget kell cserélni, ill. a pálya többi részének minősége is nagyon erősen romlik.
Karbantartás hiányában a pálya tönkre megy.

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya
felújítása

Beruházás
típusa
Nagy f.p.

Beruházás
címe
8460
Devecser
hrsz
2150

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

8460 Devecser, hrsz 2150

Pályaméret

Beruházás leíró
mennyiség
105x68

Használat
jogcíme

Megj.

Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2018/19 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

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

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

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

4 508 172 Ft

46 476 Ft

92 952 Ft

4 647 600 Ft

1 991 828 Ft

6 592 952 Ft

6 639 428 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-09-19 09:44
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_1

6

Aktív

U9

u9_csapat_1

8

Aktív

U11

u11_csapat_1

12

Aktív

U11

u11_csapat_2

10

Inaktív

U11

u11_csapat_3

10

Inaktív

U13

u13_csapat_1

12

Aktív

U13

u13_csapat_2

12

Inaktív

U13

u13_csapat_3

12

Inaktív

2018/19 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály
U7

Csapat neve
u7_csapat_2

Létszám

Megjegyzés

Státusz

6

Aktív

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)
Esemény/Megnevezés
Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom)

2018-09-19 09:44

Mennyiség
2
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U14

DEVECSER SE U14

16

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U19

DEVECSER SE U19

18

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U16

DEVECSERI SPORTEGYESÜLET U16

16

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

2018/19 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

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

2018-09-19 09:44

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

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

2018-09-19 09:44

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U11

DEVECSER SE U11

8

Futsal up torna

Aktív

U13

DEVECSER SE U13

8

Futsal up torna

Aktív

U15

DEVECSER SE U15

8

Futsal up torna

Aktív

U17

DEVECSER SE U17

8

Futsal up torna

Aktív

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

2018-09-19 09:44

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

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

2018-09-19 09:44

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2018. nyár

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadra vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

Megjegyzés

Státusz

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

2018-09-19 09:44

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 0 Ft
Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:
Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

ELN-22/2018 (04.12) számú határozat:
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége úgy határoz, hogy a 2018/2019-es támogatási időszakban életbe lépő új támogatás-elosztási elvek miatt a sportszervezetek által realizálható
támogatáscsökkenés mértékét a sportszervezetek fenntartható gazdálkodása érdekében átmenetileg kompenzálja.
Ennek értelmében amennyiben egy sportszervet részére az utánpótlás-nevelés támogatás jogcímen jóváhagyásra kerülő összeg a 2017/2018-as bázis időszakban érvényes aktivitás
(csapatszám és bajnoki osztályok) alapján számítva a 2018/2019-es támogatási időszakra az előző évi támogatás a férfi nagypályás labdarúgás vonatkozásában 85%-a alá csökkenne, úgy a
tárgyidőszaki támogatás összegét a bázisévi számított támogatás 85%-ában kell meghatározni. A kompenzáció megállapítása során, az MLSZ-en keresztül jóváhagyott összes (látványcsapatsport és költségvetési) támogatásnak az együttes összegét kell figyelembe venni
85%-os báziskompenzáció: 0 Ft
Bozsik
u7_csapat_1 (N)

U7

6 fő

900 000 Ft

u9_csapat_1 (N)

U9

8 fő

900 000 Ft

u11_csapat_1 (N)

U11

12 fő

800 000 Ft

u11_csapat_2 (N)

U11

10 fő

Inaktív

u11_csapat_3 (N)

U11

10 fő

Inaktív

u13_csapat_1 (N)

U13

12 fő

u13_csapat_2 (N)

U13

12 fő

Inaktív

u13_csapat_3 (N)

U13

12 fő

Inaktív

u7_csapat_2 (V)

U7

6 fő

800 000 Ft

600 000 Ft
Teljes elvi támogatás

4 000 000 Ft

Férfi
DEVECSER SE U14 (N)

U14

16 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

DEVECSER SE U19 (N)

U19

18 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

DEVECSERI SPORTEGYESÜLET U16 (N)

U16

16 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

6 000 000 Ft

Férfi futsal
DEVECSER SE U11 (V)

U11

8 fő

Futsal up torna

500 000 Ft

DEVECSER SE U13 (V)

U13

8 fő

Futsal up torna

500 000 Ft

DEVECSER SE U15 (V)

U15

8 fő

Futsal up torna

500 000 Ft

DEVECSER SE U17 (V)

U17

8 fő

Futsal up torna

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

2 000 000 Ft

Bozsik

4 000 000 Ft

Férfi

6 000 000 Ft

Férfi futsal

2 000 000 Ft

2018-09-19 09:44

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer
Ft/alkalom)

100 000 Ft

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

12 100 000 Ft

15 / 29

be/SFPHPM01-24174/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

orvosi táska

nincs

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Gyógyszer

gyógyszercsomag

nincs

csom

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Vitamin

vitamincsomag

nincs

csom

20

20 000 Ft

400 000 Ft

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

Kategória

Ajka Városi Sportcentrum

Nagypálya világítással

Létesítmény székhelye

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Egyéb település

15 000 Ft

11

3

495 000 Ft

2018/19 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Ajka Városi
Sportcentrum

Rossz (őszi, téli)időjárási körülmények között a jelenlegi egyetlen centerpálya nem teszi lehetővé az összes csapat számára a folyamatos felkészülést. A műfüves kispálya
bekapcsolódása már javított, de továbbra sem oldotta meg a csapatok edzés igényének biztosítását.

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

U 19

EKHO

80

9

80 000 Ft

15 600 Ft

860 400 Ft

Edző

U 16

EKHO

80

9

70 000 Ft

13 650 Ft

752 850 Ft

Edző

U 14

EKHO

80

9

60 000 Ft

11 700 Ft

645 300 Ft

Edző

U 13

EKHO

80

9

55 000 Ft

10 725 Ft

591 525 Ft

Edző

U 11

EKHO

60

9

55 000 Ft

10 725 Ft

591 525 Ft

Edző

U9

EKHO

60

9

50 000 Ft

9 750 Ft

537 750 Ft

Edző

U7

EKHO

60

9

50 000 Ft

9 750 Ft

537 750 Ft

Egyéb

UP technikai vezető

EKHO

130

12

120 000 Ft

23 400 Ft

1 720 800 Ft

Egyéb

UP szakmai vezető

EKHO

120

12

90 000 Ft

17 550 Ft

1 290 600 Ft

Egyéb

Bozsik koordinátor

EKHO

60

12

40 000 Ft

7 800 Ft

573 600 Ft

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

Indoklás

UP technikai vezető

Az UP csapatok felkészülésének technikai lebonyolítása, feltételek biztosítása, felelőse. Operatív oldalról támogatja , ill. együttműködik az UP szakmai
vezetővel.

UP szakmai vezető

Az UP csapatok felkészülésének szakmai lebonyolítása, feltételek biztosítása, a sportszakmai munka irányítása. Felelős az éves szakmai terv
elkészítéséért, melyet közreműködésével a vezetőedzőnek kell csapatokra lebontva megterveznie. Folyamatosan figyelemmel kíséri, felügyeli annak
végrehajtását, és az év végén beszámol a teljesítéséről. A vezetőedzővel, edzőkkel együttműködve megtervezi, elkészíti az adott időszaknak
megfelelő edzés- és pályabeosztást, gondoskodik kihirdetéséről, végrehajtásáról.

Bozsik koordinátor

Az utánpótláson belül a Bozsik csapatok munkáját koordinálja. Rendszeres szakmai kapcsolatot tart fenn az alközpont vezetővel. Biztosítja a
versenykiírások alapján a csapatok megfelelő felkészítését, a csapatok részvételének technikai és logisztikai feltételeit.

2018-09-19 09:44
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2018/19 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

U 19

UEFA B

U19

20

18

U 16

MLSZ Amatőr C

U16

20

18

U 14

MLSZ Grassroots C

U15

20

18

U 13

MLSZ Grassroots C

U13

20

16

U 11

MLSZ Grassroots C

U11

15

14

U9

MLSZ Grassroots C

U9

15

14

U7

MLSZ Grassroots C

U7

15

14

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

600 000 Ft

Személyszállítási költségek

800 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

495 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

350 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 102 100 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

10 447 100 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
9 374 672 Ft

2018-09-19 09:44

Ell. szerv. fiz. díj
96 519 Ft

Közreműködői díj
180 665 Ft

Teljes támogatás (Ft)
9 651 855 Ft

Önrész (Ft)
1 072 428 Ft

Elszámolandó összeg
10 627 765 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
10 724 284 Ft
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése
Általános képzés az Értékelési elvek 2. számú melléklete szerint

Képzésben résztvevők száma (fő)
6

Oktatás várható költségei (Ft)
500 000 Ft
500 000 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
246 193 Ft

2018-09-19 09:44

Ell. szerv. fiz. díj
2 538 Ft

Közreműködői díj
5 076 Ft

Teljes támogatás (Ft)
253 807 Ft

Önrész (Ft)
253 807 Ft

Elszámolandó összeg
505 076 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
507 614 Ft
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Szakképzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-09-19 09:44

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

48 882 Ft

48 882 Ft

24 441 Ft

73 323 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

92 952 Ft

92 952 Ft

46 476 Ft

139 428 Ft

Utánpótlás-nevelés

180 665 Ft

193 266 Ft

96 519 Ft

277 184 Ft

Általános képzés

5 076 Ft

5 076 Ft

2 538 Ft

7 614 Ft

Összesen

327 575 Ft

497 549 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Az előírt és vállalt feladatok indokolják az UP fejlesztés érdekében.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

Az előírt és vállat feladatok indokolják.

Utánpótlás-nevelés

Az előírt és vállat feladatok indokolják.

Általános képzés

Az előírt és vállat feladatok indokolják.
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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: Devecser, 2018. 09. 19.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kocsy Miklós (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 ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2018/19 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2018/19 bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Devecser, 2018. 09. 19.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Kocsy Miklós (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Devecseri Sport Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Devecseri Sport Egyesület (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

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

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő
sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljára
szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport
célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek
vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Devecser, 2018. 09. 19.

..........................................................
aláírás
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1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az általa

jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére
sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek
kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagyalapítványnak

minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
Feltöltés / Megtekintés

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:
2018-05-01 22:58:02
Feltöltés / Megtekintés

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: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 22:58:40
Feltöltés / Megtekintés

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:
2018-04-23 15:10:18
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 20:54:49
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 20:54:26

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-09-11 23:16:57
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 22:59:21
Feltöltés / Megtekintés

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 23:27:37
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 23:07:56
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 23:07:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 23:00:33
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 23:00:53
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 0

Kelt: Devecser, 2018. 09. 19.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

7

9

29%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

7

9

29%

Edzőtáborok száma

db

0

1

-100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

1

0%

Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

17

U18

fő

-100%

U17

fő

-100%

U16

fő

U15

fő

16

18

17

6%

6%
-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%
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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

2 370 793 Ft

24 441 Ft

48 882 Ft

2 444 117 Ft

2 444 117 Ft

4 863 792 Ft

4 888 233 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

4 508 172 Ft

46 476 Ft

92 952 Ft

4 647 600 Ft

1 991 828 Ft

6 592 952 Ft

6 639 428 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 508 172 Ft

46 476 Ft

92 952 Ft

4 647 600 Ft

1 991 828 Ft

6 592 952 Ft

6 639 428 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 374 672 Ft

96 519 Ft

180 665 Ft

9 651 855 Ft

1 072 428 Ft

10 627 765 Ft

10 724 284 Ft

Képzés

246 193 Ft

2 538 Ft

5 076 Ft

253 807 Ft

253 807 Ft

505 076 Ft

507 614 Ft

- ebből általános képzés

246 193 Ft

2 538 Ft

5 076 Ft

253 807 Ft

253 807 Ft

505 076 Ft

507 614 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

16 499 830 Ft

169 974 Ft

327 575 Ft

16 997 379 Ft

5 762 180 Ft

22 589 585 Ft

22 759 559 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (12 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)
alairasicimpeldany.jp_1525208320.jpg (Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2018-05-01 22:58:40) 0e1609d80fb615a81d666188b84b2d92014cf990af74b4d625977530d7faf8ea
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
nemrelevansmelleklet_1525208876.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2018-05-01 23:07:56) d6f99b1841e9010e5a15efd5c53bca3bd72512f42e6105913bfdef3bbfbdc861
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nemrelevansmelleklet_1525208862.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2018-05-01 23:07:42) d6f99b1841e9010e5a15efd5c53bca3bd72512f42e6105913bfdef3bbfbdc861
Egyéb dokumentumok
tulajdoni_lap_2018_09_11_1536700617.pdf (Hiánypótlás melléklet, 56 Kb, 2018-09-11 23:16:57) f4f8eb1c86801451d7e443b67767f7571c46beb80d04bf7820bda1e80b8be6eb
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2018-19tao_1525287266.pdf (Szerkesztés alatt, 592 Kb, 2018-05-02 20:54:26) 5fd185a9effe704b04527b38f2b3aa434e6a0b8b6a0231f44b1cb92f14f53b77
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonatdevecserse2018.04.24._1525208282.pdf (Szerkesztés alatt, 1023 Kb, 2018-05-01 22:58:02) e4232a4c4d997ecc5e2422849135319d6fc415799c17cf87af8d6dc7d09c0077
(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
20180502_visszaigazolas_8229186050_1525287289.xls (Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2018-05-02 20:54:49) c2bb3f080bc28e1ecd4f49f936945d94c4331c3011320efa60ad00a21bf8c56f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_24174_201_1524489018.pdf (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2018-04-23 15:10:18) 880d5feb830d8d779372278f09d5dc4731b66cfb4a2ac486e7f1d5f2526cd5c2
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemrelevansmelleklet_1525210057.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2018-05-01 23:27:37) d6f99b1841e9010e5a15efd5c53bca3bd72512f42e6105913bfdef3bbfbdc861
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli
vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
hasznalatiszerzodespalyadevecser_1525208361.pdf (Szerkesztés alatt, 916 Kb, 2018-05-01 22:59:21) 2b73d4295aaf8ccec9f725a8c54696343a697addfea1e71ecc94384a48a080d1
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
2019devecserpalyafelujitasutemez_1525208433.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2018-05-01 23:00:33) 32208afeba4daa216f1f8dea709316c484f104d283b236ae9044e1b120ed26ea
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
2019devecserpalyafelujitasutemez_1525208453.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2018-05-01 23:00:53) 32208afeba4daa216f1f8dea709316c484f104d283b236ae9044e1b120ed26ea
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