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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Jezsuita Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Jezsuita DSE

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

001

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18438008-1-05

Bankszámlaszám

11100104-18438008-36000001

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3523

Város

Miskolc

Közterület neve

Fényi Gyula

Közterület jellege

tér

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

3523

Város

Miskolc

Közterület neve

Fényi Gyula

Közterület jellege

tér

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 46 560 458

Fax

+36 46 560 582

Honlap

www.jezsu.hu

E-mail cím

fenyi@jezsuita.hu

E-mail cím

molnarattilabalazs@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Molnár Attila Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 505 33

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Tringel Istvánné

+36 30 204 68 52

E-mail cím
tringelne.mariann@jezsuita.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és
Kollégium tornacsarnok

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
és Kollégium

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
és Kollégium

Átlagos heti
használat (óra)
32

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-08-23
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2001-08-23

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium

2016-10-18 10:37

Székhely
3529
Miskolc
Fényi Gyula tér
2-12

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
Együttműködési megállapodás keretében utánpótlás nevelése
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,4 MFt

1,16 MFt

1,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0,99 MFt

3,2 MFt

45 MFt

Egyéb támogatás

2,4 MFt

1 MFt

2 MFt

Összesen

4,79 MFt

5,36 MFt

48,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0,38 MFt

1,22 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

1 MFt

0,6 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,5 MFt

1,5 MFt

3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,8 MFt

2,1 MFt

43,18 MFt

Összesen

4,3 MFt

4,58 MFt

48,4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

2,7 MFt

3,2 MFt

15 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

620 051 Ft

12 401 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

14 514 811 Ft

290 296 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

5 422 797 Ft

107 102 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

249 246 Ft

4 448 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Jezsuita Diáksport Egyesület évek óta kiemelten dolgozik a kosárlabda utánpótlás-nevelésben. Egyesületünk évek óta, előre mutató gondolkodással, és tudatos
csapat stratégiával azon dolgozik, hogy a tömegsportot és amatőr versenyzést olyan szintre bővítse amely hosszú távon kiszolgálja és segíti az MVSI-t és a MEAFCot. Vagyis olyan versenyzőket nevel ki, akik oszlopos tagjai lesznek a két említett csapatnak. Évek óta dolgozunk egy országos beiskolázású akadémia kialakításán,
ahol magas színvonalú a közoktatás, minőségi a kollégiumi elhelyezés. Ennek eredményeképpen 2015-ben beindult felmenő rendszerben a 8 osztályos sportosztály,
mely ezentúl minden évben biztosan nyújtja az alulról épített folyamatos képzést. Így ebben az évben elkezdődött a legalsó korosztályban a szisztematikus munka,
melynek már most kimagasló eredménye a MEAFC-JEZSUITA serdülő csapat létrehozása. Sikerült olyan kiemelkedő eredményeket elérő edzőket (3 fő)
egyesületünkhöz csábítani, akiknek már eddigi munkája is jelentős országos eredményt produkált. Az ő feladatuk a csapat felkészítése, a játékosok megfelelő
erőnlétének, valamint technikai képzettségének biztosítása. A minél jobb eredmények elérése érdekében, szükséges ezen szakemberek megfelelő javadalmazása. A
megfelelő bérezés, megfelelő motivációt jelent számukra az országos szinten kiemelkedő eredmények eléréséhez. Rendkívül sokat fejlődött egyesületünk színvonala
az elmúlt esztendőben, ahol a szakmai munka irányítását Milen Vukicevic vezeti. Az elmúlt hónapokban például, e szakmai munka eredményeképp 3 jezsuitás lány
lett igazolt játékos a városi csapatban. Idei pályázatunkban a strukturáltan felépülő edzés tervnek megfelelő sporteszközöket, és sportfelszerelések beszerzését
terveztük, mely elengedhetetlen a minőségi munkához, illetve a létszám-és verseny darabszámok növekedése miatt 2 db gépjárművet is szeretnénk beszerezni. Ez
azért szükséges, mert ha hosszú távon elvégzünk egy költség-haszon elemzést, a saját tulajdonú jármű üzemeltetése kevesebb költséget generál, mint a bérelt jármű
költsége. Hosszútávon szeretnénk tehát minél több kosárlabdázót kinevelni és beépíteni a velünk megállapodást kötött MEAFC egyesületébe. Munkánkhoz egy
szabvány méretű, gumi borításos csarnokkal rendelkezünk, mely pályát szeretnénk hitelesíttetni is. A Jezsuita DSE, MEAFC, MVSI közös munka összehangolása,
edzések, versenyek utazások szervezése és lebonyolítása, sporteszközök karbantartása, sportfelszerelések tisztán tartása komoly feladat

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Időtartama éves, alapvetően a tanítási évhez igazodva. Mind leány, mind fiú vonalon az 5-12 osztályos korosztály teljes vertikumának felépítése, azaz négy
korcsoport nemenként. Versenyeztetés, kupák, nemzetközi tornák lebonyolítása az egyesület szervezésében. Éves terv: 2016.08.22. - 2017.06.30. Felkészülési
időszak: 2016.08.22 - 2017.04.30. Versenyidőszak: 2016.09.12.- 2017.04.30. D3 - fiú: 8-10 mérkőzés D3 - lány : 8-10 mérkőzés D4 - fiú: 10-12 mérkőzés D4 - lány:
8-10 mérkőzés D5-D6 - fiú: 12-15 mérkőzés D5-D6 lány: 10-12 mérkőzés Átmeneti időszak: 2017.05.01 - 2017.06.30. KIDS verseny: D3 - fiú/lány: 4-6 mérkőzés D4 fiú/lány: 4-6 mérkőzés D5-D6 - fiú/lány: 6-8 mérkőzés

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Minden egyes diák, akit a kosárlabda szeretete magával ragad, egy életre megmarad a kosárlabdázás mellett. Nem csak az igazolt versenyzők használják az általunk
üzemeltetett csarnokot, hanem a mindennapi testnevelésben résztvevő tanulók is, akik így szerethetik meg a sportágat. Ezzel tömegesíthetjük az alapokat, amivel a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének tömegesítési programjához szeretnénk csatlakozni. A tömegesítésen túl a projekt elemei is illeszkednek a
szövetség célkitűzéseihez, hiszen a nálunk kinevelt versenyzőkből új ágat építünk be a versenyrendszerbe. A MEAFC-al kötött megállapodás jóvoltából a még lenem
igazolt 11 éveseket képzünk, és felkészítjük, hogy 12-13 éves korukban MEAFC játékosként MEAFC-JEZSUITA néven serdülő bajnokságban induljanak, majd a
MEAFC Kadettben folytathatják. A később érő gyerekeknek a Jezsuita DSE színeiben tovább képezve , később is lehetőségük lesz a MEAFC-hoz csatlakozni. A
tehetséges Junior korosztályunkat, ugyancsak MEAFC színeiben Junior B csapatként MEAFC-JEZSUITA néven versenyeztetnénk, hogy ők a kosárlabda sportnál
maradva később Junior A, majd U20 korosztályként a MEAFC csapatát erősítik. Mindezen koncepcióval biztosítva látjuk az igazolt játékosok bázisának növelését.
Rövid (1 éves)távú célok, mint 1. gyermeklétszám növelése / toborzás / sportot elhagyók számának csökkentése - edzésfeltételek / infrastrukturális helyzet javítása megfelelő körülmények kialakítása az edzéshez - edzők méltányosabb kompenzálása 2. gyermekek fejlődését segítő intézkedések (hazai és nemzetközi torna, több
edzéslehetőség, ) 3. versenyeztetés Közép / hosszú távú célok megfogalmazása 1. gyermeklétszám megtartása illetve növelése 2. versenyeredmények 3.
perspektíva / példakép koncepció a gyermekeknek 4. együttműködés más sportszervezetekkel Célunk tehát hosszú távon, minden korosztályban a magas szintű
képzés, melyre garanciát jelent a Jezsuita DSE szakembergárdája, illetve a MEAFC-al egyre szorosabb kapcsolat kialakítása, amely hosszú távon garantálja a
szakszövetségi versenyeztetést és ezáltal a folyamatos fejlődést. További hosszú távú célunk az MVSI-vel történő szoros együttműködés és minél több tehetséges
lány leigazolása. Mindezen céljaink eléréséhez komoly merítést jelent az 5.évfolyamtól induló sportosztály a gimnáziumban, ahol a heti 5 órából 1 óra kosárlabda
szakóra. Mindezek mellett persze fontosnak tartjuk a diáksportban való részvételi lehetőség biztosítását és az egészséges életmódra nevelést is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint is elválasztani. A
támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így
életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is
járulékbefizetés keletkezik. Más szempontból a sportfejlesztési program keretében a vállalkozások munkalehetőséghez, termelési célokhoz jutnak, vagyis a
megnövekvő eszköz, szállítási, működési és egyéb igényei kedvezően érintik a gazdasági élet szereplőit. Nem utolsó sorban, egyesületünk a projekten keresztül
olyan plusz anyagi forráshoz juthat amely lehetővé teszi a fejlődést. A program sikeressége a sportszergyártókra is kedvező hatással van, hiszen megnövekszik a
kereslet az általuk forgalmazott árucikkek iránt. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő szervezet,
sokkal jobb feltételekkel folytathatja tömegesítési programjait, továbbá kinevelhet számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása
ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával szembesülnünk. Nagyon
fontos társadalmi hatás, hogy a diákok a középiskolai korosztályból kikerülve az egyetemi bajnokságokban is folytatják a versenyzést, mely segíti őket, hogy mind
teljesebb személyiséggé fejlődjenek. A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a kosárlabdára, a sportolók
fejlődésére tudnak a koncentrálni. Olyan bért kívánunk biztosítani, ami ezt lehetővé teszi számukra. Sajnos a pozitív eredmények mellett az egyesületnek
kockázatokkal is számolnia kell. Ezek közül a remélt támogatók és támogatások elmaradása. Ezt a kockázatot a támogatókkal kötött szándéknyilatkozatok
segítségével az egyesület igyekszik orvosolni. Emellett meg kell említeni az esetleges jogszabályi változásokból eredő problémákat, kockázatokat is, hiszen 1-1
változás kizárhatja, vagy csökkentheti az egyesület lehetőségeit, jövőbeli forrásszerzési, és egyéb lehetőségeit. Az árak növekedésének kockázatával is számolni kell,
ami azt eredményezheti, hogy az esetleges programkeret kevesebb fejlesztésre elegendő.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Projekt menedzser

Felsőfokú

EKHO1

40

10

50 000 Ft

10 000 Ft

600 000 Ft

Edzők munkáját segítő
szervező és koordinátor

Felsőfokú

Megbízási

40

10

50 000 Ft

12 150 Ft

621 500 Ft

80

20

100 000 Ft

22 150 Ft

1 221 500 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Projekt menedzser

A kiszélesedő létszám, a MEAFC-al és az MVSI-vel történő együttműködés keretében számos feladat keletkezik (megállapodások
szervezése, megkötése és koordinálása, versenyek felkészülések szervezése...stb), mely feladatok elvégzése meghaladja az edzők
lehetőségeit.

Edzők munkáját
segítő szervező és
koordinátor

A három együttműködő szervezet munkájának koordinálása mind az edzések, mind a versenyek tekintetében. A sporteszközök és
sportfelszerelések karbantartása és mosása, a csarnok rendben tartása, a szervezési feladatok segítése, az egymás közötti
kommunkáció lebonyolítása.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

601 449 Ft

6 201 Ft

12 401 Ft

620 051 Ft

620 051 Ft

1 233 901 Ft

1 240 102 Ft

2016-10-18 10:37

6 / 22

be/SFP-07156/2016/MKOSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sporteszközök

Verseny kosárgyűrű, rugós FIBA szabvány

db

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszközök

Háló

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszközök

Labdatároló acélból

db

2

80 000 Ft

160 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő

db

2

10 000 000
Ft

20 000 000 Ft

20 300 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Verseny
kosárgyűrű,
rugós FIBA
szabvány

A szabványos kosárgyűrű elengedhetetlen a megfelelő felkészüléshez és a mérkőzések lebonyolításához.

Háló

A kosárlabdában folyamatosan használt háló, cserére szorul.

Labdatároló
acélból

A folyamatosan használatban lévő labdák tárolására a leghatékonyabb az acélból készült tároló.

Mikrobusz 8+1
fő

Személyszállításhoz, logisztikához szeretnénk 2 db mikrobuszt vásárolni. Jelentősen megnőtt és nő folyamatosan majd évről évre a játékosok
száma. Végeztünk egy költség haszon elemzést, melyből világosan látszik, hogy a vásárlás hosszú távon sokkal költségtakarékosabb
megoldás, és egyesületünk hosszú távra és egyre magasabb színvonalra törekszik.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

14 079 367 Ft

145 148 Ft

290 296 Ft

14 514 811 Ft

6 220 633 Ft

20 590 296 Ft

20 735 444 Ft

2016-10-18 10:37
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-18 10:37

8 / 22

be/SFP-07156/2016/MKOSZ
Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

0

0

Nincs

U11

0

0

0

Nincs

U12

1

30

2

Országos

U14

1

20

2

Országos

U16

1

15

2

Országos

U18

1

10

2

Országos

U20

1

4

0

Országos

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

5

79

8

2016-10-18 10:37

Bajnokságban szereplő
csapatok

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

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

Kosárlabda 6-os

db

10

30 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

Kosárlabda 7-es

db

10

30 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

Sportmez/nadrág

szett

36

22 000 Ft

792 000 Ft

Sportfelszerelés

Bemelegító mez (verseny)

db

36

12 000 Ft

432 000 Ft

Sporteszköz

4 kg-os medicin labda

db

10

6 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

5-kg-os medicin labda

db

10

6 000 Ft

60 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember
beosztása

Sportszakember
neve

2015/16 idény működősi
engedély száma

Koro.

Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Vezető edző

Milen Vukicevic

20154138003

U12

EKHO1

48

10

Edző

Stefánné
Hegedűs
Zsuzsanna

20154128002

U12

EKHO1

28

Edző

Gulyás László

20154102002

U12

EKHO1

28

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó
)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

100 000 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

10

80 000 Ft

16 000 Ft

960 000 Ft

10

80 000 Ft

16 000 Ft

960 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 944 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

300 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 920 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

100 000 Ft

Összesen

5 864 000 Ft

2016-10-18 10:37
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2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

5 261 467 Ft

54 228 Ft

107 102 Ft

5 422 797 Ft

602 533 Ft

5 971 102 Ft

6 025 330 Ft

2016-10-18 10:37
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-18 10:37
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-18 10:37
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Versenyeztetés
2016/17 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

100 000 Ft

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

100 000 Ft

a pályahitelesítés díja

20 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

50 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

270 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

242 306 Ft

2 492 Ft

4 448 Ft

249 246 Ft

27 694 Ft

274 448 Ft

276 940 Ft

2016-10-18 10:37
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

12 401 Ft

12 401 Ft

6 201 Ft

18 602 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

290 296 Ft

290 296 Ft

145 148 Ft

435 444 Ft

Utánpótlás-nevelés

107 102 Ft

108 481 Ft

54 228 Ft

161 330 Ft

Versenyeztetés

4 448 Ft

4 995 Ft

2 492 Ft

6 940 Ft

Összesen

622 316 Ft

622 316 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Versenyeztetés

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

2016-10-18 10:37

15 / 22

be/SFP-07156/2016/MKOSZ
Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Miskolc, 2016. 10. 18.

2016-10-18 10:37
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Nyilatkozat 2
Alulírott Molnár Attila Balázs (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Miskolc, 2016. 10. 18.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
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:
2016-04-29 14:00:41
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:
2016-05-02 14:05:24
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:
2016-04-29 13:50:58
Feltöltés / Megtekintés

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 12:57:48
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0

Kelt: Miskolc, 2016. 10. 18.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

3

4

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

3

3

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

1

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0%

U18

fő

10

16

60%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

15

25

67%

U15

fő

0

0

0%

U14

fő

20

28

40%

U12

fő

30

40

33%

Egyéb indikátorok

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

601 449 Ft

6 201 Ft

12 401 Ft

620 051 Ft

620 051 Ft

1 233 901 Ft

1 240 102 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

14 079 367 Ft

145 148 Ft

290 296 Ft

14 514 811 Ft

6 220 633 Ft

20 590 296 Ft

20 735 444 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

14 079 367 Ft

145 148 Ft

290 296 Ft

14 514 811 Ft

6 220 633 Ft

20 590 296 Ft

20 735 444 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 261 467 Ft

54 228 Ft

107 102 Ft

5 422 797 Ft

602 533 Ft

5 971 102 Ft

6 025 330 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

242 306 Ft

2 492 Ft

4 448 Ft

249 246 Ft

27 694 Ft

274 448 Ft

276 940 Ft

Összesen

20 184 589 Ft

208 069 Ft

414 247 Ft

20 806 905 Ft

7 470 911 Ft

28 069 747 Ft

28 277 816 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (4 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)
jezsuitadsealairasicimpeldany_1462190724.pdf (Szerkesztés alatt, 539 Kb, 2016-05-02 14:05:24)
2af6cce27af48a104d1eaafbebe320e32e09bb1d57033856eaea82e7398dd93f
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
nyilvantartohatosagigazolasa_1461931241.pdf (Szerkesztés alatt, 560 Kb, 2016-04-29 14:00:41)
9d1cc6aa687738c8b776605b996ca8150e075f70a310a6550977dc6b2147ba34
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
jezsuitadseigazgatasidij_1462186668.pdf (Szerkesztés alatt, 246 Kb, 2016-05-02 12:57:48)
049d719fb7a734de6e3fd50f656882a1dab184113e83938ad7fc487f8f0a5526
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoigazolas_1461930658.pdf (Szerkesztés alatt, 302 Kb, 2016-04-29 13:50:58) 425fb1005d9fed8cf368ca35577335d82c970cc77d5597f0c3f0acb07609592b
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