
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Hunyadi Mátyás Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Hunyadi SE.

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  488

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19976550-1-04

Bankszámlaszám  53900021-13000024-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5561  Város  Békésszentandrás

Közterület neve  II. külterület  Közterület jellege  kültelek

Házszám  5  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5561  Város  Békésszentandrás

Közterület neve  II. külterület  Közterület jellege  kültelek

Házszám  5  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 655 56 83  Fax  

Honlap  www.bekesszentandras.hu E-mail cím  Koppanyi.Gabor@agrarrt.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Hévizi Róbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 655 56 83  E-mail cím  Koppanyi.Gabor@agrarrt.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Koppányi Gábor +36 30 655 56 83 Koppanyi.Gabor@agrarrt.hu

Virág Sándor +36 20 501 02 40 flowersada@citromail.hu

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 Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 5561
Békésszentandrás
Bethlen Gábor utca
19

Iskolai utánpótlás nevelés
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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 0,9 MFt 0,9 MFt 0,9 MFt

Állami támogatás 0,4 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,5 MFt 1,6 MFt 1,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 9,7 MFt 0 MFt 5 MFt

Egyéb támogatás 3,5 MFt 2 MFt 2 MFt

Összesen 16 MFt 4,5 MFt 9,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,5 MFt 2,5 MFt 2,5 MFt

Anyagköltség 1,5 MFt 1 MFt 6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2 MFt 1 MFt 1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 8 MFt 4,5 MFt 9,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 4,4 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,5 MFt 2,5 MFt 2,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 053 272 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 033 451 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sport Egyesület 198 taggal rendelkezik, öt korosztályú (U7, U9, U11, U19, felnőtt) aktív gárdából áll akik az MLSZ által
kibocsátott rajengedéllyel rendelkeznek a felnőtt sportolók megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban játszanak. Az U19-es korosztály a 2014-15-ös szezonban
kimagasló eredménnyel megnyerték a megye II. osztályú bajnokságot. Az idei szezont már a megyei legjobbak között megye I. osztályban kezdték meg. Az állandó
létszámon túl jelentős azon fiatalok száma akik érdeklődési szinten látogatják az edzéseket. Az egyesület ezeket a fiatalokat próbálja a labdarúgás irányába terelni.
Ez a munka eredményesnek mondható mivel jelentős részük folytatja a sport ezen válfaját. Jelenleg Békésszentandráson az utánpótlás nevelés kiemelkedően
sikeresnek mondható. A tornákon a fiatalok dobogós helyezéseket érnek el ami jelentősen hozzájárul a sikerélményükhöz és pozitív irányba mozdítja az edzés
látogatottságot. A 2013., 2014., 2015. évben a TAO támogatás eredményeként elsősorban az utánpótlás korú játékosok sportolási feltételei javultak jelentősen. Az
előminősítéses pályázat keretein belül jelentős infrastruktúra fejlesztés valósult meg (pálya felújítás, talajcsere, öntöző rendszer, korlát, biztonsági bejáró, cserepadok,
labdafogó hálók). Fő célunk, hogy a labdarúgást még jobban megszerettessük az emberekkel ezáltal több sportoló és több néző vehet rész a sporteseményeken.
Egyesületünk a 2014/2015-ös szezonban nem nyújtott be SFP-ot és ehhez kapcsolódó támogatási igényt. Célunk az volt, hogy az előző évek beruházásainak
eredményeit értékeljük és felkészüljünk anyagilag is a 2016/17-es szezonra. Az egyesület gazdálkodása stabilnak mondható. Az önkormányzat és helyi vállalkozások
nagy mértékben hozzájárulnak a stabil működéshez. Örömmel mondhatjuk, hogy a békésszentandrási Bencsik Mihály Sporttelep infrastrukturálisan (pálya és
tartozékai) az egyik legmodernebbnek mondható a megyei II. osztályban. A felnőtt csapat jelenleg pontazonossággal vezeti a megyei II. osztályú bajnokságot és
reményeink szerint a 2016-17-es szezonban követik az U-19-eseket a megyei I. osztályba. 

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

Nem tervezünk ingatlan beruházást. Az előző években végrehajtott fejlesztések maximálisan kielégítik az egyesület igényeit. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Pozitív elbírálás esetén az utánpótlás nevelés programelembe tervezett eszközök beszerzése (sportfelszerelés,sporteszköz gyógyszerek, csapatszállító kisbusz)és a
tárgyi eszköz beruházások a lehető leggyorsabb időn belül beszerezésre kerülnek. Az időpontja várhatóan a támogatás beérkezését követő néhány hét. 2016. év
végéig az eszközbeszerzéseket le kívánjuk zárni. A honlap a szezon kezdésének időpontjára várhatóan elkészül. A 2017. évi tavaszi forduló kezdetére
Sportfejlesztési programunkat 100%-ban végre kívánjuk hajtani. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A sportfejlesztési program szorosan kapcsolódik a Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiáihoz. A Hunyadi Mátyás Sportegyesület életében 2 prioritás kiemelt
szerepet kap: utánpótlás nevelés és a sportinfrastruktúra fejlesztése. Élve az MLSZ által kínált lehetőséggel és erőforrásaink kapacitását figyelembe véve az elmúlt 5
évtized legnagyobb infrastrukturális fejlesztéseit hajtottuk végre. A 2014. évben a TAO forrásból beszerzett sporteszközök részben megfelelő feltételeket biztosítottak
a fiatalok sportolásához. A támogatás nagymértékben hozzájárult a szülők „tehermentesítéséhez” anyagi viszonylatban. A gyermekek boldogan öltötték magukra az
új „Hunyadi” mezeket, cipőket és a használták a sportfelszereléseket. A játéktér teljes felújítása már infrastrukturális szempontból is megteremtette az alapot az MLSZ
stratégiáihoz való kapcsolódásra. A megfelelő sportfelszereltség és infrastruktúrába való befektetés rövid időn belül meghozta gyümölcsét a jövő labdarúgói
személyében (U19), akik meghálálva a törődést és anyagi áldozatot bajnoki címmel ajándékozták meg a települést. Ennek eredményeként még nagyobb hangsúlyt
kívánunk fektetni az utánpótlás-nevelés feladataira összhangban a szakszövetségi stratégiával.További tervek: Minden korosztállyal indulunk az Egyesületi Bozsik
Programban, és valamennyi iskolai labdarúgó programban, továbbá meghívásos tornákon szeretnénk részt venni Mezőberényben , Szentesen, és Szarvason.Négy
korcsoporttal 1-1- alkalommal.Ez várhatóan 12 utat és nevezési költséget jelent majd. Gyermekeink létszáma folyamatos emelkedést mutat, lehetőséget kívánunk
biztosítani a megmérettetésekhez minden korcsoportban. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A program megvalósítása során valós kockázatokkal nem számolunk. Gazdasági és társadalmi előnyök szerepelnek rövid és hosszú távú terveink között. Társadalmi
előnyök között elsőként a gyermekek és fiatalok sportolási lehetőségeinek bővítése és a heti rendszerességgel edzésre járó ifjak létszámának emelkedése említhető.
Már egészen fiatal kortól biztosítjuk a sportolási lehetőséget jelenleg 51 igazolt gyermek játékosunk van az U7-ól az U19-ig. Ezt a létszámot szeretnénk emelni
többnyire a településről de a járás már településeiről is szívesen fogadunk labdarúgókat. A programunkban a legnagyobb összegű tételt jelent a csapatszállító busz
beszerzésének támogatási kérelme. Nagyon nagy segítség lenne egy saját tulajdonú busz, mivel a legmagasabb összegű kiadást az egyesületnek évről-évre a
személyszállítási költség jelenti. A felújított pálya kiváló vonzóerőként biztosítja elképzeléseink alapját. A település sportközpontja a Bencsik Mihály Sporttelep. A
fejlesztés eredményeként élénkül településünk így is pezsgő sportélete. Gazdasági szempontból a nézőszám emelkedésre reális esélyünk van, ami magasabb
jegybevételt eredményez. A sikeres és infrastrukturális szempontból jól felszerelt csapatok mellé könnyebb szponzorokat találni. Az önerő rendelkezésre állásához,
már előrehaladott állapotban vannak a szponzori szerződések előkészítése. A Hunyadi Mátyás Sportegyesület sportfejlesztési programja az előző évek TAO
támogatásinak eredményére épül és jelentős minőségi javulás várható Békésszentandrás sportéletében.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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)

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz használt db 1 4 500 000
Ft

4 500 000 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 1 140 000 Ft 140 000 Ft

Berendezési eszköz szárítógép db 1 135 000 Ft 135 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző pad db 4 40 000 Ft 160 000 Ft

Pályakarbantartó gép pályavonalzó kocsi db 1 140 000 Ft 140 000 Ft

Informatikai
beruházás

hangosítás (nem kiépítéssel) szett 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop db 1 188 600 Ft 188 600 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató db 1 16 256 Ft 16 256 Ft

Informatikai
beruházás

honlap készítés db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Pályatartozék cseretábla db 1 70 000 Ft 70 000 Ft

5 749 856 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

9-21 személyes kisbusz
használt

A programunkban a legnagyobb összegű tételt jelent a csapatszállító busz beszerzésének támogatási kérelme. Nagyon nagy
segítség lenne egy saját tulajdonú busz, mivel a legmagasabb összegű kiadást az egyesületnek évről-évre a személyszállítási
költség jelenti. Egy használt de jó állapotú kisbusz jelentős költségmegtakarítást eredményezne. Egy saját felmatricázott
"Hunyadi" busszal történő idegenbe megérkezés a játékosoknak motivációt és lelkesedést jelenthet ami teljesítményre is hatással
van.

mosógép A jelenleg használt elavult mosógép már nem képes a megnövekedett feladatot ellátni. Egy új energiatakarékos, nagy kapacitású
gép beszerzése könnyebbé és gazdaságosabbá tenné a sportfelszerelések tisztítását.

szárítógép Az egyesületnek sajnos nem áll rendelkezésére szárítógép. A téli időszakban nagy nehézséget jelent a felszerelések szárítása. A
radiátorokon száradó ruhák a fűtés hatékonyságát jelentősen rontja.

öltöző pad Az öltözőkben található 15-20 éves padok elöregedtek. A folyamatos karbantartás ellenére balesetveszélyesek.

pályavonalzó kocsi A használatban lévő pályavonalzó kocsink elavult. Csak nagy nehézségek árán tudjuk a pályát felkészíteni a mérkőzésekre.

hangosítás (nem kiépítéssel) A mérkőzések előtti csapatnévsor felolvasás és közérdekű információk szolgáltatása a színvonal emelkedése mellett biztonsági
szempontból is fontos tényező lenne.

számítógép, laptop Az adminisztrációs feladatok elvégzését segítené valamint az SFP előrehaladási jelentések elkészítését, edzéstervek feltöltését
és az elszámolást segítené.

nyomtató A napi működéshez szükséges irodai feladatok ellátásához járulna hozzá.

honlap készítés A mai korban az online elérhetőség már szinte kötelező. A honlap elkészítése hozzájárulna az egyesülettel kapcsolatos
információk minél szélesebb körben történő megismertetéséhez.

cseretábla A szakszerű és gyors cserélés feladatait könnyítené, valamint a nézők számára is egyértelművé tenné a lecserélt és felküldött
játékos számát, személyét.
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

4 012 739 Ft 40 533 Ft 0 Ft 4 053 272 Ft 1 737 117 Ft 5 749 856 Ft 5 790 389 Ft
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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

2016/17 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

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség 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

be/SFPHPM01-12880/2016/MLSZ

2016-09-09 11:03 8 / 24



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 BÉKÉSSZENTANDRÁSI HMSE U19 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U13 HUNYADI MÁTYÁS SPORTEGYESÜLET 11 Bozsik egyesületi U13 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 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

be/SFPHPM01-12880/2016/MLSZ

2016-09-09 11:03 11 / 24



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 51 15 000 Ft 765 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 51 15 000 Ft 765 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 51 12 000 Ft 612 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 51 18 000 Ft 918 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 102 2 000 Ft 204 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 51 6 000 Ft 306 000 Ft

Sporteszköz bója szett 2 8 000 Ft 16 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 51 4 000 Ft 204 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 35 9 900 Ft 346 500 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 16 12 000 Ft 192 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 16 11 000 Ft 176 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet hosszú ujjú db 16 4 000 Ft 64 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet rövid ujjú db 16 3 500 Ft 56 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 2 45 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz sorfal szett 1 85 000 Ft 85 000 Ft

Sporteszköz taktikai tábla db 1 20 000 Ft 20 000 Ft

Sporteszköz kapu 7x2 méter db 1 280 000 Ft 280 000 Ft

Sporteszköz koordinációs létra szett 1 15 000 Ft 15 000 Ft

Sporteszköz gát szett 2 24 000 Ft 48 000 Ft

Sportfelszerelés kulacs szett 3 12 000 Ft 36 000 Ft

Sporteszköz koordinációs karika szett 1 30 000 Ft 30 000 Ft

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer gyógyszercsomag csom 1 50 000 Ft 50 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Szarvasi Sportcsarnok Sportcsarnok 3 000 Ft 16 5 240 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Szarvasi
Sportcsarnok

A téli felkészülési időszakban, valamint kedvezőtlen időjárás esetén szükséges az utánpótlás korú fiatalok edzéseit a Szarvasi
sportcsarnokban megtartani.

2016/17 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)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 228 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 50 000 Ft

Személyszállítási költségek 700 000 Ft

Nevezési költségek 40 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 200 000 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 185 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 6 643 500 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

5 973 117 Ft 60 335 Ft 0 Ft 6 033 451 Ft 670 383 Ft 6 643 500 Ft 6 703 835 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Békésszentandrás, 2016. 09. 09.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Hévizi Róbert (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 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. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Békésszentandrás, 2016. 09. 09.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 13:40:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 13:40:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 13:52:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 13:41:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2016-08-24 09:23:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 14:02:03

Mellékletek

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

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)

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

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Békésszentandrás, 2016. 09. 09.
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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 3 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 2 0%

Edzőtáborok száma db 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 16 18 13%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U13 fő 2016/17.
szezontól

0 11 0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 4 012 739 Ft 40 533 Ft 0 Ft 4 053 272 Ft 1 737 117 Ft 5 749 856 Ft 5 790 389 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 012 739 Ft 40 533 Ft 0 Ft 4 053 272 Ft 1 737 117 Ft 5 749 856 Ft 5 790 389 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

5 973 117 Ft 60 335 Ft 0 Ft 6 033 451 Ft 670 383 Ft 6 643 500 Ft 6 703 835 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

Összesen 9 985 856 Ft 100 868 Ft 0 Ft 10 086 723 Ft 2 407 500 Ft 12 393 356 Ft 12 494 224 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 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)

alairasicimpeldanyhevizi_1462189255.pdf (Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2016-05-02 13:40:55)
804ea532f3a6759269225d69d6b1aaeb27fa9a69a41cab45713065ccf2ed01aa

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

cegbirosag_1462189236.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2016-05-02 13:40:36) 7d10203a9c86cfa2b46438e2d351e089ed61e47dafc3ba7fee3f291f7fa77efb

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

hunyadi2_1462189273.pdf (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2016-05-02 13:41:13) bb7e292827464dbfef8afc6bf91305e682c159c947ace90e14355bdfd64f9abe

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

image160502144825_1462189949.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2016-05-02 13:52:29)
9091f453808c848376d58862f7713ca698729c6f7ee16987620e06e08c5b6f3c

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

arajanlathangtechnika_1472023204.pdf (Hiánypótlás melléklet, 272 Kb, 2016-08-24 09:20:04)
7cd0871f9b794411c9ca80e37aa7cac6f19fcb4a6efc92b4da374329870880a6

arajanlatinformatika_1472023236.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-08-24 09:20:36)
6b8bbe885db0063a841100ebed7f22009064892dc34021d6caa74673223e4a14

arajanlatmosoesszaritogep_1472023309.jpg (Hiánypótlás melléklet, 352 Kb, 2016-08-24 09:21:49)
17006074a1c9a8e1dd3249a48a9b6fdff33ee6b3d55f264dd753e04e988392cc

bekesszentandrasihunyadimatyasse_1472023317.pdf (Hiánypótlás melléklet, 698 Kb, 2016-08-24 09:21:57)
e6fc3d12bba40debdbb28be8fc71d81bcc752617922a18d7d67c666d53e4a119

eredmenyjelzominosegitanusitvany_1472023324.pdf (Hiánypótlás melléklet, 202 Kb, 2016-08-24 09:22:04)
fcd7ce4dd3507cb071106bd1c31335e31a391bce79181cf03ca5b398c75e7cfc

gyogyszerarajanlat_1472023336.jpg (Hiánypótlás melléklet, 352 Kb, 2016-08-24 09:22:16)
fde54f2dad355920ec84fd75362beeadf2a59cbf5f0852d80eef4748fe2ab2c8

img_0002_1472023347.pdf (Hiánypótlás melléklet, 168 Kb, 2016-08-24 09:22:27) b72854837d67b18a8a0bc1595444d6642659d1b276d8c28ec369830af546da0f

image160823114824_1472023380.pdf (Hiánypótlás melléklet, 531 Kb, 2016-08-24 09:23:00)
e376bd9bc48c85800a53f00a35851d756a6f27e583845306ee0d67320f4fa340

image160502145954_1462190510.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-02 14:01:50)
e4fe97d6f565af0600cbb2502e72a685589d674d29f145a8bdb7b2b1d11b56c9

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

image160502145943_1462190523.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-02 14:02:03)
3231bc0c582be862e848b6509c04c7cf9c135e9761d78a1e34085d67abab25c2
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Iktatószám: ki/JH01-12880/2016/MLSZ Hunyadi Mátyás Sportegyesület
Ügyiratszám: be/SFP-12880/2016/MLSZ Békésszentandrás
Ügyintéző: Nagy Réka II. külterület kültelek 5
E-mail: Nagy.Reka@mlsz.hu 5561
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása  

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)
pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Hunyadi Mátyás Sportegyesület kérelmező (székhelye: 5561 Békésszentandrás II. külterület kültelek
5. , adószáma: 19976550-1-04, képviselője: Hévizi Róbert) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve
annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján
jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

4 012 739 Ft 0 Ft 40 533 Ft 4 053 272 Ft 1 737 117 Ft 5 749 856 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

4 633 144 Ft 0 Ft 46 799 Ft 4 679 943 Ft 519 994 Ft 5 153 138 Ft

Összesen: 8 645 883 Ft 0 Ft 87 332 Ft 8 733 215 Ft 2 257 111 Ft 10 902 994 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:
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Megnevezés Kategória Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módja

9-21 személyes kisbusz használt Személyszállítási eszköz 3 172 205 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

mosógép Berendezési eszköz 98 691 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

szárítógép Berendezési eszköz 95 166 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

öltöző pad Berendezési eszköz 112 790 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

pályavonalzó kocsi Pályakarbantartó gép 98 691 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

hangosítás (nem kiépítéssel) Informatikai beruházás 211 480 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

számítógép, laptop Informatikai beruházás 132 951 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

nyomtató Informatikai beruházás 11 459 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

honlap készítés Informatikai beruházás 70 493 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

cseretábla Pályatartozék 49 345 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

Összesen: 4 053 271 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A
Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben
kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti,
ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat
bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési
jog illeti meg.

A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek
egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2016.05.02. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2016.05.03. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát– a 2016/17-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak
figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek
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megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján,
szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) eredményjelző (nem beépített) megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) számítógép, laptop megnevezésű projektelem az MLSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 132 951 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) nyomtató megnevezésű projektelem az MLSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 11 459 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) szárítógép megnevezésű projektelem az MLSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 95 166 Ft-ban került jóváhagyásra;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 394 865 Ft támogatási összeggel 4 053 272 Ft
összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai
célt szem előtt tartva – figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező
utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 4 679 943 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A
Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes
aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os
támogatási intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 1 353
508 Ft támogatási összeggel csökkentettem.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti
arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné
vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési
programjának módosítását.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ
labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről
nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak
költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási
Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az
elszámolási elvek figyelembe vételével.

Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza
meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
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Budapest, 2016.09.09.

 
dr. Vági Márton

Főtitkár

A határozatot kapják:
1. Hunyadi Mátyás Sportegyesület
2. Irattár
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