
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Ikrény Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve  Ikrény SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  761

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei III. oszt. v. alatta  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19881533-1-08

Bankszámlaszám  59000813-11012397-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9141  Város  Ikrény

Közterület neve  Győri  Közterület jellege  út

Házszám  66  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9141  Város  Ikrény

Közterület neve  Győri  Közterület jellege  út

Házszám  66  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 537 09 54  Fax  -

Honlap  www.ikreny.hu  E-mail cím  ikrenyse@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tóth Ildikó

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  egyesület elnöke

Mobiltelefonszám  +36 20 537 09 54  E-mail cím  ikrenyse@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tóth Ildikó +36 20 537 09 54 ikrenyse@freemail.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
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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 0,8 MFt 0,554 MFt 1,2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0,568 MFt 1,18 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0,8 MFt 1,122 MFt 2,38 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0,1 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,42 MFt 0,641 MFt 0,64 MFt

Anyagköltség 0,12 MFt 0,149 MFt 0,1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,152 MFt 0,166 MFt 0,14 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,1 MFt 0,617 MFt 1,4 MFt

Összesen 0,792 MFt 1,573 MFt 2,38 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0,372 MFt 0,932 MFt 1,78 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,42 MFt 0,641 MFt 0,6 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 54 579 Ft 1 092 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

770 787 Ft 15 416 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 362 590 Ft 7 252 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

Az Ikrény Sportegyesület (Ikrény SE) 1955-ben alakult, és azóta folyamatosan működik. Megalakulása óta csapatának tagjai a Megye I., II., és III. osztályban is
játszottak. A felnőtt csapat mellett folyamatos az egyesületben az utánpótlás-nevelés, valamint működik a női focicsapat és öregfiúk csapat is a településen. Az Ikrény
SE felnőtt csapata jelenleg 20 főt számlál, a Győr-Moson-Sopron Megyei III. osztályban játszik. A 2015/2016. évad őszi szezonjában a Megye III. bajnokság 1. helyén
szerepelt, a tavaszi szezonban is jelenleg az 1. helyen áll. Az Ikrény SE hosszú évek óta nagy gondot fordít a településen élő focizni szerető gyermekek egységes
foglalkoztatására, azaz utánpótlás-nevelésére. Egyrészt erre a településen nagy igény van mind a gyerekek, mind a szülők részéről, másrészt ez elengedhetetlen a
sportegyesület hosszú távú működéséhez. Az óvodásoknál 4-5 éves korban kezdődnek a foglalkozások még csak játékos szinten, de a tornákon, már az U7-es
korosztály is részt vesz, hogy megismerjék, megszokják a verseny légkörét. Ebben a korosztályban 10 gyermek jár edzésre rendszeresen. Az U9 korosztályban 10
gyermek, az U11 korosztályban 15 gyermek játszik és vesz részt a Bozsik programban. Az U7, U9 és az U11 korosztályban Börcs településsel együtt szerepel az
egyesület a Bozsik tornákon minden év tavaszán és őszén. Az utánpótlás korosztály tagjai heti 1,5 órás edzésen vesznek részt egész évben a helyi füves
sportpályán, illetve az őszi, téli időszakban a Rábcatorok Kulturális és Sportközpont sportcsarnokában, ezen kívül folyamatosan versenyeztetjük őket. Összességében
elmondható, hogy a gyerekek lelkesek, szorgalmasan részt vesznek a tornákon és az edzéseken. Az utánpótlás-nevelést a helyi nevelő társadalmi munkában végzi
szakedzőként. A felnőtt csapat heti két alkalommal 2 órás edzésen vesz részt az év hét hónapjában a füves pályákon, a maradék négy hónapban a helyben lévő
Rábcatorok Kulturális és Sportközpont sportcsarnokában edzenek a játékosok. Ezen kívül vasárnaponként mérkőzéseken vesznek részt a csapatok. Az Ikrényi SE
rendelkezésére áll egy jó minőségű nagyméretű füves pálya és egy edzőpálya, melyeknek a gondozását az önkormányzat látja el. A pályák mivel igen jó minőségűek,
jelentősen kihasználtak: egyrészt a mindenkori besorolt bajnokság helyszínéül szolgálnak, másrészt sportnapok, gyermeknap, ovifoci bajnokság, iskolai bajnokságok
helyszínei is egyben. 

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

A sportfejlesztési programban nem szerepel ingatlan fejlesztése, így ez a kérdés nem releváns. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A pályázatunkban nyert támogatást 2016. július 01. – 2017. június 30. között szeretnénk felhasználni az alábbi ütemterv alapján: 2016. július – augusztus:
Sporteszközök, sportfelszerelés, öntözőberendezések beszerzése 2016. október – 2017. február: Sportcsarnok bérlése 2016. szeptember – 2017. június:
felnőttcsapat edzőjének alkalmazása 

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

2012. és 2013. évben az Ikrény Sportegyesület TAO támogatásban részesült egy új sportöltöző megépítéséhez. A sportöltöző 2014 márciusában készült el, és
folyamatosan használják a sportolók. A korábbi TAO pályázatok során az építési tevékenységre és a sportöltöző berendezésére, néhány sporteszközre pályázott az
egyesület. A 2016/2017. évre szóló sportfejlesztési programunkkal az utánpótlás nevelés körülményeit és feltételeit szeretnénk javítani, hogy a futballozásba
toborzott, jelenleg a Bozsik programban résztvevő gyerekeket az U16-os csapatba bevonhassuk és a serdülő bajnokságban indíthassuk. Hosszú távú célunk, hogy a
jelenleg U7, U9, U11 korosztályban játszó gyerekek évek múlva az ifjúsági csapatban és a felnőtt csapatban erősítsék a helyi labdarúgást. Ehhez igazodva jelenlegi
sportfejlesztési programunkban szeretnénk az utánpótláscsapat számára sportfelszerelésre, sporteszközökre pályázni, mivel ezek nagy része elhasználódott, vagy
nem áll rendelkezésünkre. Gondot jelent az egyesület számára a sportpálya karbantartása, mivel nem rendelkezünk az ezekhez szükséges eszközökkel. Emiatt az
eddigi években a helyi önkormányzat végezte a sportpálya karbantartását. Ez okból szeretnénk a fűnyíráshoz, öntözéshez eszközöket vásárolni. Az őszi és a téli
edzéseket az egyesület a Rábcatorok Kulturális és Sportközpontban tartja meg, amely bérleti díj fizetése esetén vehető igénybe. Az utánpótlás edzések
megtartásához szeretnénk a sportcsarnok bérleti díjához támogatást igényelni, mivel az egyesület számára ennek kifizetése jelentős terhet jelent. A felnőtt csapat
edzését megtartó edző bérezéséhez szeretnénk támogatást kérni, mivel eddig társadalmi munkában látta el feladatát. 

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

A sportfejlesztési programunk megvalósításának társadalmi hatásai, előnyei: - Ikrény településen sikerül a jövőben is toborozni gyerekeket a Bozsik programba, - a jó
körülmények és a hozzáértő, felkészült szakemberek, edzők miatt a gyerekek szívesen és rendszeresen jönnek futballozni, így bent tudjuk tartani őket a Bozsik-
programban, - a megfelelő feltételek miatt sikeresen tovább tudjuk vinni a gyerekeket a serdülő, az ifjúsági és a felnőttosztályokba, így a helyi futball fennmaradását
segítjük, - a jelenleg sportoló gyermekekből sportszeretető, az egészséges életmódot követő felnőttek válnak. A sportfejlesztési programunk gazdasági hatásai: - a
megfelelő pályakarbantartó eszközök révén gyorsabb és hatékonyabb lesz a pályák karbantartása. A pályázatban kockázatot jelenthet, ha a vállalkozók elállnak a
társasági adójuk felajánlásától, de ezt a szándéknyilatkozatok aláírásával igyekszünk elkerülni. Jelenleg folyamatban van a szándéknyilatkozatok aláírása a
vállalkozókkal.
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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)

Edző Edző Nem
releváns

Normál 10 7 12 000 Ft 3 360 Ft 107 520 Ft

10 7 12 000 Ft 3 360 Ft 107 520 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Edző Beszerzés folyamatban...

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Edző A Megye III-ban játszó felnőtt csapat edzője MLSZ D képesítéssel társadalmi munkában végezte a felnőtt csapat edzését heti 2 órában. Az
egyesület az edző munkáját szeretné díjazni havi szinten. Az edző szeretné megszerezni az MLSZ C képesítést.

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)

52 941 Ft 546 Ft 1 092 Ft 54 579 Ft 54 579 Ft 108 612 Ft 109 158 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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 1 38 000 Ft 38 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűnyírótraktor tartozékkal db 1 600 000
Ft

600 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

önjáró öntözőkocsi db 1 430 000
Ft

430 000 Ft

Pályatartozék eredményjelző (nem beépített) db 1 10 000 Ft 10 000 Ft

1 078 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kapuháló 7x2 méter A 7x2 méteres kapuhálónk elhasználódott, így új beszerzése szükséges a felnőtt csapat számára, illetve a mérkőzések,
bajnokságok lebonyolításához.

fűnyírótraktor tartozékkal Az Ikrény Sportegyesület egy 7000 nm-es (90x120 m)füves, jó állapotú futballpályával rendelkezik. Ikrény Község
Önkormányzata biztosította eddig az eszközöket a pálya nyírásához, azonban ezek az eszközök annyira leterheltek, hogy
nehézséget jelent a folyamatos átadásuk az egyesületünk számára. Emiatt az egyesületünk szeretne egy saját fűnyírótraktort,
amellyel a pálya nagy területét rendszeresen és hatékonyan karban tudnánk tartani. A fűnyírótraktor tárolásához az egyesület
zárt helyet biztosít, a működéséhez és a karbantartásához anyagi forrásokat nyújt.

önjáró öntözőkocsi Az Ikrény Sportegyesület a 7000 nm-es füves futballpályáját egy fúrt kút segítségével kézi locsolással, és két öntözőfejjel öntözi,
amely nagyon sok időt vesz igénybe. Egyesületünk szeretne vásárolni egy önjáró öntözőkocsit, amelynek segítségével
hatékonyabban, gyorsabban megvalósítható lenne a füves pálya locsolása. Ennek révén a pálya jó minőségét jobban
megőrizhetnénk a nyári időszakban. Az önjáró öntöző tárolásához az egyesületünk zárt helyet biztosít, a működéséhez és a
karbantartásához anyagi forrásokat nyújt.

eredményjelző (nem
beépített)

Kézi, forgatható eredményjelzőtáblát szeretnénk beszerezni, melynek a mérkőzéseken nagy hasznát vennénk,mivel könnyen
kezelhető, nem szükséges szakértelem a kezeléséhez. Kézi eredményjelzőtáblával nem rendelkezik az egyesületünk.

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)

747 663 Ft 7 708 Ft 15 416 Ft 770 787 Ft 330 337 Ft 1 093 416 Ft 1 101 124 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
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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

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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
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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)

Sporteszköz bója csom 1 8 000 Ft 8 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 16 4 000 Ft 64 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 4 5 000 Ft 20 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 20 1 500 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 20 1 700 Ft 34 000 Ft

Sporteszköz szögletzászló csom 1 16 000 Ft 16 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 2 11 000 Ft 22 000 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter db 2 65 000 Ft 130 000 Ft

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

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

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

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

Rábcatorok Kulturális és Sportközpont Sportcsarnok 8 500 Ft 4 2 68 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Rábcatorok
Kulturális és
Sportközpont

Az őszi és a téli edzéseket az egyesület a Rábcatorok Kulturális és Sportközpontban tartja meg, amely bérleti díj fizetése esetén vehető igénybe.
Az utánpótlás csapatok (U7, U9, U11) edzéseinek megtartásához szeretnénk a sportcsarnok bérleti díjához támogatást igényelni, mivel az
egyesület számára ennek kifizetése jelentős terhet jelent.

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

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 324 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 68 000 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 392 000 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)

351 712 Ft 3 626 Ft 7 252 Ft 362 590 Ft 40 288 Ft 399 252 Ft 402 878 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

Személyi jellegű 1 092 Ft 1 092 Ft 546 Ft 1 638 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 416 Ft 15 416 Ft 7 708 Ft 23 124 Ft

Utánpótlás-nevelés 7 252 Ft 7 252 Ft 3 626 Ft 10 878 Ft

Összesen 23 760 Ft  35 640 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A közreműködői tevékenység magában foglalja az MLSZ-szel való kapcsolattartást, a pályázat és a beszerzés
dokumentációjának nyilvántartását, az elektronikus aláírással és a támogatási igazolással kapcsolatos ügyintézést, a pályázat
megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítését.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A közreműködői tevékenység magában foglalja az MLSZ-szel való kapcsolattartást, a pályázat és a beszerzés
dokumentációjának nyilvántartását, az elektronikus aláírással és a támogatási igazolással kapcsolatos ügyintézést, a pályázat
megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítését.

Utánpótlás-nevelés A közreműködői tevékenység magában foglalja az MLSZ-szel való kapcsolattartást, a pályázat és a beszerzés
dokumentációjának nyilvántartását, az elektronikus aláírással és a támogatási igazolással kapcsolatos ügyintézést, a pályázat
megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítését.
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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: Ikrény, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tóth Ildikó (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: Ikrény, 2016. 05. 02.
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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)

(35 000 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: Ikrény, 2016. 05. 02.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 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%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

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 52 941 Ft 546 Ft 1 092 Ft 54 579 Ft 54 579 Ft 108 612 Ft 109 158 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 747 663 Ft 7 708 Ft 15 416 Ft 770 787 Ft 330 337 Ft 1 093 416 Ft 1 101 124 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

747 663 Ft 7 708 Ft 15 416 Ft 770 787 Ft 330 337 Ft 1 093 416 Ft 1 101 124 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

351 712 Ft 3 626 Ft 7 252 Ft 362 590 Ft 40 288 Ft 399 252 Ft 402 878 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 1 152 316 Ft 11 880 Ft 23 760 Ft 1 187 956 Ft 425 204 Ft 1 601 280 Ft 1 613 160 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 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)

alairasi_cimpeldany_toth_ildiko_1462081675.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-01 07:47:55)
ebbf73695f0566573569a09d73fcd46923671779a66b239e20007c421c973eb5

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

vegzes_1_1462081651.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-01 07:47:31) 46ab10a62c21d39a13747edcbe6cc6a25b107115b5cb5288a69642cca97254b2

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

igazgatasidij_1_1462139178.jpg (Szerkesztés alatt, 1022 Kb, 2016-05-01 23:46:18) c47554bf6cae7c9be5e7aaff12f3bfa71b1a181cfc60b6ca63c50126a4bcd0c1

igazgatasidij_2_1462139198.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-01 23:46:38) 062f5ecc9af19d72390fceca16cbac5af6afc4de208c86cdab8717a468fe362c

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

1_ikreny_sportegyesulete_19881533_1_1462081723.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-01 07:48:43)
d16abddbe2bd06ef08a885ee667861777a9677a0341505a086d8856580e7d4f7

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

melleklet_1_1462143838.doc (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-05-02 01:03:58) 8a624fec5aaa67b9bf779ca63672e598834d2a111524d64f7059d687eab63afd

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

melleklet_2_1462143853.doc (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-05-02 01:04:13) 35a839e2cb759e2db3ccdf9333640022a69a33cf01312ed909398ce27d6fd34d
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