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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Bükkzsérci Labdarúgó Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Bükkzsérci LE

Gazdálkodási formakód

521

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

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám

-

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei II. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18220928-1-05

Bankszámlaszám

54200056-11013910-

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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3414

Város

Bükkzsérc

Közterület neve

Petőfi

Közterület jellege

út

Házszám

4

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

3414

Város

Bükkzsérc

Közterület neve

Petőfi

Közterület jellege

út

Házszám

4

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 260 96 05

Fax

-

Honlap

www.bukkzserc.hu

E-mail cím

polgarmester@bukkzserc.hu

E-mail cím

polgarmester@bukkzserc.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Vasas Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 260 96 05
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Szobonya Tamás

+36 30 434 93 14

mbi.tszobonya@gmail.com

Nagyné Orosz Zsuzsanna

+36 30 588 80 41

orosz.zsuzsa72@gmail.com

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése
Mezőkövesd, Szent László
Gimnázium

2017-12-20 11:23

Ingatlan
típusa
Edzőterület

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)
3400
Mezőkövesd
Mátyás kir
132

Helyrajzi
szám

Méret

xxxx

40x60

Használat
jogcíme
Bérelt

Igénybevétel
(óra / hó)
24

Bérleti díj
Ft/óra
2 000 Ft

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

12
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

1,2 MFt

1,25 MFt

1,35 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,48 MFt

0,55 MFt

0,75 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

10,83 MFt

3,99 MFt

23 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

3,5 MFt

4,2 MFt

Összesen

13,51 MFt

9,29 MFt

29,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,96 MFt

0,96 MFt

1,4 MFt

Anyagköltség

8,2 MFt

10,8 MFt

22 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

10,16 MFt

12,76 MFt

24,4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

456 853 Ft

9 137 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

7 605 260 Ft

152 105 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

10 887 684 Ft

217 754 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

2 432 955 Ft

48 659 Ft

Általános képzés

446 701 Ft

8 934 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Bükkzsérc község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Mezőkövesdi kistérségben, a Bükki Nemzeti Park déli határán, Miskolctól kb. 55 kilométerre délnyugatra, Egertől 25 kilométerre
északkeletre található. A település felnőtt labdarúgócsapata jelenleg a B.A.Z megyei II. osztály közép-csoportjában szerepel, jelenleg a vezeti a bajnokságot. A klub jelenleg egy U19-es
korosztályos utánpótlás csapatot működtet.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Létesítményeink - a megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítását szem előtt tartva - folyamatosan karbantartásra, felújításra, fejlesztésre szorulnak. Jelen sportfejlesztési programunkban a
következő ingatlan beruházásokat tervezzük megvalósítani: Az öltöző épület bővítéscsapatunk, jelenleg vezeti a bajnokságot. Öt fordulóval a bajnokság befejezése előtt, jó esélyünk van a
bajnokság megnyerésére, és ezzel együtt az bajnoki osztály váltásre. Öltözőnk, amelyben jelneleg 3 helység áll a csapatok rendelkezésére, méreténél és komfortfokozatánál fogva,
mindenképpen bővítésre és felüjításre szorul, csak úgy mint a labadrúgó pályának öntözőrendszere és talajjavítása, valamint a létesítmény biztonságtechnikai korszerűsítése.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportfejlesztési programunk keretében meghatározott beruházásokat, fejlesztéseket, ráfordításokat tartalmazó részprojekteket az elkövetkező 2017-2018-es szezonra, 1 éves időtartamra
terveztük. A program kialakítása során azon területekre összpontosítottunk, amely véleményünk szerint elősegítheti labdarúgásunk fejlődését. Így kiemelt hangsúlyt fordítunk a megfelelő
infrastrukturális, emberi erőforrás és tárgyi eszköz feltételrendszer kialakítására és folyamatos fejlesztésére, mind felnőtt mind utánpótlás szinten. A programunk elfogadása esetén, a
megfelelő támogatókkal való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk megvalósulása a következő egy évben fog megvalósulni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelen sportfejlesztési programunkat az MLSZ stratégiáját figyelembe véve, ahhoz igazodva alakítottuk ki. Koncepciónk alapja a tömegbázis megteremtése, ennek keretében az amatőr és
szabadidős futball szereplőinek létszámát gyarapodása is elengedhetetlen. Célunk a tömegek mozgósítása, a gyerekek, lányok és asszonyok bevonása a labdarúgás vérkeringésébe, foci
mindenkinek, korra, nemre, egészségre való tekintet nélkül. A tömegesítés egyik legfontosabb pillére az utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése. A tömegbázis növelése érdekében
szükséges a gyerekek érdeklődésének felkeltése állandó rendezvények, tornák szervezésével az óvodákkal és iskolákkal karöltve, melynek hatására növelhető az igazolt labdarúgók száma. A
jól szervezett edzői/nevelői munka, a megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás alapja. Ennek érdekében programunk fontos elemének tartjuk egy képzett szakembergárda
alkalmazását,az edzők, edző-pedagógusok anyagi megbecsülésével. A célok eléréshez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető. Elengedhetetlen a stadionok, pályák,
edzőpályák, kispályák, „grundok” számának növelése és minőségének javítása valamint a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (öltöző, stb.) fejlesztése. Továbbá a minőségi futballhoz
szükséges eszközök, sport- és egyéb felszerelések biztosítása a csapatok számára, mind a megfelelő edzések mind a folyamatos versenyeztetés szempontjából alapvető és elengedhetetlen.
A fent említett célok elérése összességében elősegítheti klubunk fejlődését mind a nézőszám – nézettség, mind az eredmény – elismertség viszonylatában. Ezen sportfejlesztési koncepció a
tavalyi évben beadott programunkkal összhangban áll, és egyes területeken annak folytatása. A sportfejlesztési programban saját erősségeinkre és adottságainkra alapozva, a településen,
kistérségben működő önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, sportszervezetekkel egyeztetve, az elvárások és lehetőségek reális felmérésén keresztül állítottuk össze az
elképzeléseket. A fejlesztési programban figyelembe vettük a fokozatosságot, az adottságokat és a bázisadatokat, a program fenntarthatóságát és azt, hogy az igényelt forrás a fejlesztési
programban vállalt „növekedési” célokkal, elvárt eredményekkel arányos legyen. A programunkban megcélzott eredmények az adottságaink, helyzetünk, jelenlegi aktivitásunk alapján reális,
elérhető és hosszabb távon is fenntartható.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi hatás: Általánosan elmondható, hogy a tömegek a hiányzó sikerek miatt elfordultak a labdarúgástól, a sportág jelentősen veszített népszerűségéből, a mérkőzéseket egyre
kevesebb néző tekinti meg. Az utánpótlás tekintetében egyre csökken a gyermekek és csapatok száma. Jelen sportfejlesztési programunkkal szeretnék ezen helyzetből pozitív irányba
elmozdulni, melynek társadalmi hatásai a következők lehetnek: Rövidtávon, a sikerek révén valamint a közösségi és családi programok segítségével a közösségek, társadalmi kötődések ismét
erősödhetnek, újra érezve az együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz és a csapathoz tartozás élményét, vonzóvá téve a labdarúgást újra a tömegek számára. Középtávon, az
általános és tömeges elterjedése segít abban, hogy a futball visszanyerhesse társadalom-formáló és nevelő szerepét, így a fiatalok ismét értelmes, egészséges, hasznos tevékenységgel
töltsék szabadidejüket, csökkenjen a társadalomra veszélyes tevékenységek elterjedése, növekedhessen a közbiztonság. Továbbá a futball lehetőséget biztosíthat a hátrányos helyzetű
személyek, rétegek számára. Hosszútávon, a labdarúgás adta rendszeres sportolási lehetőségek révén a gyermekek és felnőttek, a férfiak és nők egészséges életmódot folytatva,
egészségesebb társadalom kialakulását segíthetik elő. A fentiek megvalósulása esetén a sportélmények, sportsikerek segítenek ismét eggyé kovácsolni a közösségeket, tartást is öntudatot
ébresztve a szélesebb rétegekben is. Gazdasági hatás A magyar futball egészére jellemző az alulfinanszírozottság, a klubok döntő többsége magát eltartani nem képes.A gazdasági
viszonyokra az átláthatatlan, nem kellően szabályozott gazdálkodás és működés jellemző. A sportfejlesztési koncepció ezen viszonyok javítására lehet alkalmas, a programtól elvárt gazdasági
hatások a következők:Rövidtávon, olcsóbbá tehető az amatőr valamint a versenyszerű labdarúgás, a költségek csökkentésével szélesebb rétegek számára válhat elérhetővé a futball.A
sportkoncepció érvényesítése révén továbbá az MLSZ „költségcsökkentési” stratégiájának eredményeként a mindennapi finanszírozási problémák megszűnnének. Középtávon, a kellően
szabályozott működés valamint a folyamatos monitoring hatására a klub gazdálkodása átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. Ennek pozitív hatása az egyesület jövőjének tervezhetőségében is
jelentkezne.Hosszútávon, a bevételi oldal növelése is lehetséges, amely a potenciális támogatók és befektetők számára vonzóvá teheti a labdarúgásunkat.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

könyvelés

Kategória

Képesítés

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Egyéb

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

160

12

75 000 Ft

0 Ft

900 000 Ft

160

12

75 000 Ft

0 Ft

900 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
443 147 Ft

2017-12-20 11:23

Ell. szerv. fiz. díj
4 569 Ft

Közreműködői díj
9 137 Ft

Teljes támogatás (Ft)
456 853 Ft

Önrész (Ft)
456 853 Ft

Elszámolandó összeg
909 137 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
913 706 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Személyszállítási eszköz

kisbusz (9 fős) új

db

1

9 025 000 Ft

9 025 000 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

1

21 000 Ft

21 000 Ft

Sporteszköz

bója

db

100

670 Ft

67 000 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

db

2

200 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

kapu 5x2 méter

db

2

130 000 Ft

260 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

3

12 500 Ft

37 500 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

3

22 000 Ft

66 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz

egészségügyi láda feltöltve

db

3

30 000 Ft

90 000 Ft

Berendezési eszköz

öltöző pad

db

40

10 000 Ft

400 000 Ft

Berendezési eszköz

fogas

db

40

6 750 Ft

270 000 Ft
10 636 500 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

kisbusz (9 fős) új

A felnőtt csapat szereplése és a várható osztályváltás okán, szükséges az utánpótlás csapataink számának növelése, ami jelentős versenyeztetési
többletköltséget ró egyesüetünkre. Az utazási költségek jelentős mrétékben csökkenthetőek, amennyiben a legkisebb korosztályban szereplő
gyerekek utatatását saját szállítóeszközzel tudjuk majd megoldani. Jelenleg, a települési Önkormányzat 9 személyes kisbusza mellett, egy másik zintén személyes - kisbusz bérlésével oldjuk meg az utánpótlás csapat utaztaztatását, ám jövőre már - a jelenleg meglévő 1 mellett - további 6
korosztályos utánpótlás csapatot kell működtetnünk.

kompresszor

A felnőtt csapat szereplése és a várható osztályváltás okán, szükséges az utánpótlás csapataink számának - és ezzel együtt az utánpótláskorú
labdarúgók létszámának - jelentős növelése. A jelenlegi létszámunkhoz, 5 további utánpótláscsapatot kell indítnunk. A létszámnövelmény magával
vonza a csapatok felszerelése biztosításának követelményét.

bója

Utánpótlás csapatok képzéséhez

kapu 7x2 méter

A megnövekedett csapatlétszám miatt, az edzések zavartalan lebonyolításához

kapu 5x2 méter

A megnövekedett csapatlétszám miatt, az edzések zavartalan lebonyolításához

kapuháló 5x2 méter

A megnövekedett csapatlétszám miatt, az edzések zavartalan lebonyolításához

kapuháló 7x2 méter

A megnövekedett csapatlétszám miatt, az edzések zavartalan lebonyolításához

egészségügyi láda feltöltve

A megnövekedett csapatlétszám miatt, az edzések zavartalan lebonyolításához

öltöző pad

Az új öltöző épületbe szükséges

fogas

Az új öltözőépletbe szükséges

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

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
7 377 103 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
76 053 Ft

Közreműködői díj
152 105 Ft

Teljes támogatás (Ft)
7 605 260 Ft

Önrész (Ft)
3 259 397 Ft

Elszámolandó összeg
10 788 605 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
10 864 658 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

2017-12-20 11:23

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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)

Öltöző
bővítése

öltöző bővítése

2018-01-01

2018-06-30

2016-06-30

13 547 204 Ft

Pályainfrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése

2018-06-01

2018-06-30

2016-06-30

1 680 000 Ft

15 227 204 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

öltöző bővítése

A jelenlegi öltöző épületünk legutóbb 2012-ben lett felújítva. A jelenlegi öltöző kapacitásunk, kb. 100 m2 felületet biztosít, és két hazai (felnőtt és
utánpótlás) valamint egy vendég-, illetve egy bírói öltözőt foglal magában. A sportöltöző jelenlegi épületében sem a saját utánpóáls csapataink
létszámának, így egyesületünk igazolt játékosainak jelentős létszámnövekedésével kapacitás növekedés megfelelő szintű ellátása, sem a
sportfelszerelések és sporteszközök megfelelő és biztonságos tárolása, sem azok előírás szerinti tsztítására és ápolására nincs lehetőség.

öntözőrendszer kiépítése

Az pálya öntözőrendszerét 2012-ben építettük ki. Az már a próba üzemkor kiderült,hhogy hibás tervezés miatt az önötözőrendszer a pálya teljes
felletének, csak mintegy 70 %-át locsolja be, így minden locsolási alkalomkor kézi és mobil locsolóeszközökkel vagyunk kénytelenk a pálya teljes
felületének belocsolását biztosítani.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Öltöző bővítése

öltöző bővítése

Öltöző

3414
Bükkzsérc
Rákóczi út
350 hrsz

Bükkzsérc 350 hrszú

m2

100

Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p.

3414
Bükkzsérc
Rákóczi út
350 hrszú

Bűkkzsérc 350 hrszú

Pályaméret

110x60

Egyéb

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2017/18 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?
Igen

2017/18 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.

10 561 054 Ft

108 877 Ft

217 754 Ft

10 887 684 Ft

4 666 150 Ft

15 444 958 Ft

15 553 835 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-12-20 11:23
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U19

Csapat neve

Létszám

Bükkzsérc U19

16

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Egyéb bajnokság

Megjegyzés

Egyéb bajnokság

Státusz
Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U7

Bükkzsérc U7

8

Bozsik Egyesületi Program

új iindítás

Aktív

U9

Bükkzsérc U9

8

Bozsik Egyesületi Program

új indítás

Aktív

U11

Bükkzsérc U11

8

Bozsik Egyesületi Program

új indítás

Aktív

U13

Bükkzsérc U13

11

Bozsik Egyesületi Program

új indítás

Aktív

U16

Bükkzsérc U16

16

Egyéb bajnokság

új indítás

Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-12-20 11:23
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-12-20 11:23

10 / 26

be/SFPHPM01-17626/2017/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-12-20 11:23

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-12-20 11:23

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2017-12-20 11:23

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Férfi
Bükkzsérc U19 (N)

U19

16 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

Bükkzsérc U7 (V)

U7

8 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Bükkzsérc U9 (V)

U9

8 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Bükkzsérc U11 (V)

U11

8 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Bükkzsérc U13 (V)

U13

11 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Bükkzsérc U16 (V)

U16

16 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

6 000 000 Ft

Férfi

6 000 000 Ft

Elvi támogatás

2017-12-20 11:23

6 000 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

60

16 000 Ft

960 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

80

4 990 Ft

399 200 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

73

10 015 Ft

731 095 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Szent László Gimnázium

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Sportcsarnok

Igénybevett órák száma / hó

2 000 Ft

Hónapok száma

24

5

Bérleti díj összesen (Ft)
240 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Szent László Gimnázium

Tornaterem bérlet, az időjárási és pályaviszonyok kiegyenlítésére

2017/18 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)

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 090 295 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

300 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

240 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

2 630 295 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
2 359 967 Ft

2017-12-20 11:23

Ell. szerv. fiz. díj
24 330 Ft

Közreműködői díj
48 659 Ft

Teljes támogatás (Ft)
2 432 955 Ft

Önrész (Ft)
270 328 Ft

Elszámolandó összeg
2 678 954 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
2 703 284 Ft
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Általános Képzés
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2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

Egyéb

2

130 000 Ft

MLSZ Grassroots "C"

5

150 000 Ft

UEFA "B" tanfolyam

5

600 000 Ft
880 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
433 299 Ft

2017-12-20 11:23

Ell. szerv. fiz. díj
4 467 Ft

Közreműködői díj
8 934 Ft

Teljes támogatás (Ft)
446 701 Ft

Önrész (Ft)
446 701 Ft

Elszámolandó összeg
888 934 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
893 401 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-12-20 11:23

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

9 137 Ft

9 137 Ft

4 569 Ft

13 706 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

152 105 Ft

152 105 Ft

76 053 Ft

228 158 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

217 754 Ft

217 754 Ft

108 877 Ft

326 631 Ft

Utánpótlás-nevelés

48 659 Ft

48 659 Ft

24 330 Ft

72 989 Ft

Általános képzés

8 934 Ft

8 934 Ft

4 467 Ft

13 401 Ft

Összesen

436 589 Ft

654 884 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Szakértői tevékenység, pályázati nyomonkövetés, tanácsadás

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Szakértői tevékenység, pályázati nyomonkövetés, tanácsadás

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

Szakértői tevékenység, pályázati nyomonkövetés, tanácsadás

Utánpótlás-nevelés

Szakértői tevékenység, pályázati nyomonkövetés, tanácsadás

Általános képzés

Szakértői tevékenység, pályázati nyomonkövetés, tanácsadás

2017-12-20 11:23
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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: Bükkzsérc, 2017. 12. 20.

2017-12-20 11:23
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Nyilatkozat 2
Alulírott Vasas Csaba (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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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: Bükkzsérc, 2017. 12. 20.
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Vasas Csaba (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Bükkzsérci Labdarúgó Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Bükkzsérci Labdarúgó 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 közhasznú 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: ..........

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

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

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- 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 teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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: Bükkzsérc, 2017. 12. 20.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző

foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek
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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-19 08:51:28
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:
2017-05-01 19:02:21
Feltöltés / Megtekintés

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:
2017-09-19 08:50:52
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:
2017-05-02 12:16:34
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-19 09:16:21

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-20 08:52:02
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 13:05:11
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 ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 12:32:50
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-10-20 08:49:49
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 13:13:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-19 10:17:04
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 13:14:20
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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-20 08:53:40
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-10-20 08:55:46

Kelt: Bükkzsérc, 2017. 12. 20.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

Edzőtáborok száma

db

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

sportpálya

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

sportöltöző

100

200

100%

’’B’’ licence, és Grassroots
C

1

7

600%

0

7

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

U18

aktív

16

16

0%

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

4

16

300%

U15

fő

aktív

0%

Egyéb indikátorok
U7

fő

2

8

300%

U9

fő

2

8

300%

8

22

175%

U11-13
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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

443 147 Ft

4 569 Ft

9 137 Ft

456 853 Ft

456 853 Ft

909 137 Ft

913 706 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

17 938 157 Ft

184 930 Ft

369 859 Ft

18 492 944 Ft

7 925 547 Ft

26 233 563 Ft

26 418 493 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 377 103 Ft

76 053 Ft

152 105 Ft

7 605 260 Ft

3 259 397 Ft

10 788 605 Ft

10 864 658 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

10 561 054 Ft

108 877 Ft

217 754 Ft

10 887 684 Ft

4 666 150 Ft

15 444 958 Ft

15 553 835 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 359 967 Ft

24 330 Ft

48 659 Ft

2 432 955 Ft

270 328 Ft

2 678 954 Ft

2 703 284 Ft

Képzés

433 299 Ft

4 467 Ft

8 934 Ft

446 701 Ft

446 701 Ft

888 934 Ft

893 401 Ft

- ebből általános képzés

433 299 Ft

4 467 Ft

8 934 Ft

446 701 Ft

446 701 Ft

888 934 Ft

893 401 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

21 174 570 Ft

218 295 Ft

436 589 Ft

21 829 453 Ft

9 099 429 Ft

30 710 588 Ft

30 928 883 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-12-20 11:23

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (27 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)
ble_alairasi_1493658141.pdf (Szerkesztés alatt, 400 Kb, 2017-05-01 19:02:21) dc4e007fbe7952ec29aa26879ccab3758c008edd57ac21c2e69ad945237afd76
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
ble_hianypotlonyilatkozat_1493723644.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-05-02 13:14:04) 1675141bfd1d2fe5819feca32e5fea5dcbaf2e04bc7b73ca927e5adc8d7ae121
forrasfinanszirozas_toa_2017_1505809024.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2017-09-19 10:17:04) 47753afb622b10dba87d70f6de7ce0a44fc3bd36974e2870abd7d998e371f10f
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
ble_hianypotlonyilatkozat_1493723660.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-05-02 13:14:20) 1675141bfd1d2fe5819feca32e5fea5dcbaf2e04bc7b73ca927e5adc8d7ae121
Egyéb dokumentumok
ble_onkrom_tulajdonosi_nyilatkozato_1493721465.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 12:37:45) 46851b859d765eb79101c836624b9e21dc889f38d9f89dc00cd8a6b521eef973
bukkzsercle-ontozorendszerfelujitas_1508482322.jpg (Hiánypótlás melléklet, 563 Kb, 2017-10-20 08:52:02) 6ad8bdbaf38a7dfcbb3f80fdc666f75a44c91ffa86a6dc32cd48436190716208
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
ble_emminyilatkozat_1493721126.pdf (Szerkesztés alatt, 907 Kb, 2017-05-02 12:32:06) 732e7e9f49810e67756455db99a49d64e260e2e344d712125a62c9cebc175a7f
emminyil-alairt_1505805381.pdf (Hiánypótlás melléklet, 708 Kb, 2017-09-19 09:16:21) 11ee06c7f48c0239b65842a71e226308540541b27af48cccb5aa42a9ed020dd7
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
ble_birosaginyilv_2017.09.06_1505803888.pdf (Hiánypótlás melléklet, 648 Kb, 2017-09-19 08:51:28) 75a6a5a4e3f30e8b6a4b523922c7790cd4366f6e1352ad3d16b6b239a53b8fc9
ble_birosagibejegyz_217.04.28_1493658091.pdf (Szerkesztés alatt, 646 Kb, 2017-05-01 19:01:31) a3b91fd2b1532f4f3b0beebb48af533e0a39fd717f62c93356cf7b74d91d2c22
(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij_igazolas_1493720194.pdf (Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2017-05-02 12:16:34) 9a375950a21a88d4f6178b8b1289f76abcffb86f03d1f2f32e608e5bd2aefa19
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztartmentesseg_2017.09.19_1505803852.html (Hiánypótlás melléklet, 7 Kb, 2017-09-19 08:50:52) adaff910998b76e859004ea6ebd2ad9f0c2bbd6e17f9749e68f1e6af8f05aaf7
ble_koztart_opten_kerelem_1493658344.pdf (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2017-05-01 19:05:44) 951cb7e2e08319d1cb170ed4c0cbca3228a38416019265e3d667fc848ca44b1b
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
ble_hianypotlonyilatkozat_1493723621.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-05-02 13:13:41) 1675141bfd1d2fe5819feca32e5fea5dcbaf2e04bc7b73ca927e5adc8d7ae121
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
bleoltozo_epitesugyihatosaglevele_1505803089.pdf (Hiánypótlás melléklet, 877 Kb, 2017-09-19 08:38:09) cfad0e50636cd8917242c41f51b256b977a2423bed6d4e4740f0ed460de3aaa8
ble_onkrom_tulajdonosi_nyilatkozato_1493723188.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 13:06:28) 46851b859d765eb79101c836624b9e21dc889f38d9f89dc00cd8a6b521eef973
bukkzsercle_epitesiengedelyoltozo_1508482189.pdf (Hiánypótlás melléklet, 936 Kb, 2017-10-20 08:49:49) 3b483c2357dfae965e661f4dfe82dff959613740555f59bb859d7382dadc5ca6
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
ble_onkrom_tulajdonosi_nyilatkozato_1493723111.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 13:05:11) 46851b859d765eb79101c836624b9e21dc889f38d9f89dc00cd8a6b521eef973
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
ble_sportpalya_tulajdonilap_1493721155.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2017-05-02 12:32:35) ea045042cba092e278afbfff730970d140445887c6f0d827621641623274d5c6
ble_sportpalya_terkep_1493721170.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2017-05-02 12:32:50) 999706c13632ff190bb8b9122d524e6a605646f89e4a94999e98a8c8c6f695f8
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
ble_oltozo_koltsegvetes_1493659225.zip (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-01 19:20:25) a10c6bc72b7c8d00548ba3d46cc511c85bbbae3ea5559a66e4e2b0b68e59f9de
bukkzsercle-ontozorendszerfelujitas_1508482420.jpg (Hiánypótlás melléklet, 563 Kb, 2017-10-20 08:53:40) 6ad8bdbaf38a7dfcbb3f80fdc666f75a44c91ffa86a6dc32cd48436190716208
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
opelvivaro_ajanlat_2017.04.28._1505803214.pdf (Hiánypótlás melléklet, 462 Kb, 2017-09-19 08:40:14) a4624e580335875ffa73689526252d10c72cd41c8f9ebc4f0c27d30d95532c0f
bukkzsercle_sportfelszereles_arajan_1505805005.pdf (Hiánypótlás melléklet, 500 Kb, 2017-09-19 09:10:05) 7929d0c73291a06d9ae11f6c46b1c8b6aaa8dabcbdac2e977dfa73531c3fa286
bukkzsercle_sporteszkoz_arajanlat_1505805103.pdf (Hiánypótlás melléklet, 501 Kb, 2017-09-19 09:11:43) 1830ef7d6b4a8b3773211f226f54a96229cd661c2cf63a1d1bd8e21e8edf2fbf
bukkzsercle-ontozorendszerfelujitas_1508482546.jpg (Hiánypótlás melléklet, 563 Kb, 2017-10-20 08:55:46) 6ad8bdbaf38a7dfcbb3f80fdc666f75a44c91ffa86a6dc32cd48436190716208
ble_oltozo_koltsegvetes_1493721893.zip (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 12:44:53) a10c6bc72b7c8d00548ba3d46cc511c85bbbae3ea5559a66e4e2b0b68e59f9de
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