
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  CVSE

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  521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám  19893187-2-18

Bankszámlaszám  11747044-20009070-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9500  Helység  Celldömölk

Út / utca  Kolozsvár u.  Házszám  2

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9500  Helység  Celldömölk

Út / utca  Kolozsvár u.  Házszám  2

Telefon  +36 30 267 27 80  Fax  +36 95 420 378

Honlap  www.cvse.hu  E-mail cím  cvse@cellkabel.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Balázs Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 267 27 80  E-mail cím  celldomolk1@vasivolan.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Dummel Ottó +36 20 344 49 02 dummel.otto@celldomolk.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Városi Sportcsarnok Celldömölk Város Önkormányzata Városgondnokság Celldömölk 5 Felk. és
versenyeztetés

Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola

Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola

Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola

2 Felkészülés

Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskola

Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskola

Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskola

6 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának
időpontja:  1900-01-30

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1900-01-30

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben
releváns):  

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 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0,5 MFt 0,5 MFt 1 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 1 MFt 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0,5 MFt 1,5 MFt 2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,3 MFt 0,3 MFt 0,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,2 MFt 0,2 MFt 0,3 MFt

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

Összesen 0,5 MFt 0,5 MFt 0,8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 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 1 071 533 Ft 21 431 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 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 3 971 366 Ft 79 427 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 314 491 Ft 6 290 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 alapítvány: A jelenlegi kosárlabda élet kialakulása szorosan összefügg az Kemenesaljai Egészséges Életmódért Alapítvány munkájával. Az alapítvány
története 1985 szeptemberében kezdődött egy baráti társaságból alakult hobbi kosárlabdacsapattal. A játékosok létszáma rövid idő alatt 20 főre
emelkedett, akik ezután már heti rendszerességgel találkoztak. Az évek folyamán cserélődtek a csapattársak, így a mai kosárlabda élvonalában sportoló,
helyi származású játékosok is megfordultak nálunk. Csapatunk nevezett különböző környékbeli amatőr kosárlabda kupákra, bajnokságokra, valamint 11 éve
mi is rendszeresen szervezünk kosárlabda rendezvényeket a helyi önkormányzat és cégek, vállalkozások támogatásával. Hála e sportág egyre növekvő
népszerűségének, a rendezvényeken 5-6 helyi és egyre több környékbeli (Szombathely, Sárvár, Mosonmagyaróvár, Répcelak, Bük, Győr, Tapolca) csapat is
indul. Pár éve a nagy érdeklődésre való tekintettel már női mérkőzéseket is bonyolítunk. 2004 augusztusában váratlanul elhunyt csapattársunk emlékének
adózva neveztük el a minden évben megrendezésre kerülő tornát "Hérincs Zsolt Emlékkupának", mely a 2006-os évtől vándorkupa lett. Továbbá ebben az
évben úgy döntöttünk, hogy hivatalos formát adunk tevékenységünknek. Így alapítványunk megalakulásának ideje 2006. április 24., melynek célja az
egészséges életmód és a fiatalság segítése a sportolásban, a helyi kosárélet, játékos sportvetélkedők szervezése.KEMKO Celldömölk: A kosaras találkozókat
egyre több fiatal látogatta, ezért 2007-ben megfogalmazódott Zámbó Ferenc alapítványi elnök fejében, hogy hozzanak létre egy kosársulit. Az edző Csói
Gábor lett, aki pont ekkor folytatta testnevelői, edzői tanulmányait. Az így verbuválódott fiatalokkal 3 év edzés után elindultak a Szombathely városi-
városkörnyéki férfi kosárlabda bajnokságban. Az indulással egy időben a csapat kivált az alapítványból, de egymást kölcsönösen segítve folytatták a
munkát. A 18 csapatos bajnokságban kétszer 11. helyezést értek el, kétszer pedig az előkelő 3. helyet szerezték meg. Jelenleg, a rájátszást jelentő 4. helyen
állnak.CVSE KSZ: 2013-ban a CVSE szakosztálya lettünk, ami anyagi helyzetünket is javította. Ennek következtében emelni tudtuk az utánpótlás munka
színvonalát és a felnőtt játékosokról is levett némi terhet.Utánpótlás: Már a kezdetekben, 2007-ben fontos hangsúlyt kaptak a fiatalok. Általános- és
középiskolások is pattogtathatták a labdát. További info feltöltve az egyéb dokumentumok közé. 

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

A 2015-16 évadban nem tervezünk ingatlan beruházást, hanem az előző évadokban elkezdett csarnoképítést fejezzük be. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az elkezdett kosárlabda csarnok várható befejezési ideje 2016.június 30. 

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 CVSE kosárlabda szakosztályának nagy lendületet adhat a 2013-14-es pályázati támogatásból épülő kosárlabda csarnok, ami a lentebb részletezett célok
megvalósításában az első mérföldkő, reményeink szerint egy hosszabb és sikeres út első lépése. Szervezetünk elsődleges célja, hogy az újonnan épülő
csarnok megteljen gyerekekkel, utánpótlás játékosaink létszámát nagymértékben megnövelje és az U12-es csapatot is bajnokságban indítsa. Ezzel nem csak
a versenysportot kívánjuk erősíteni, hanem a térség fiataljainak egészségesebb, sportosabb életét is szeretnénk elősegíteni. Aki nem válik felnőtt igazolt
játékossá, több lehetősége lesz a sportág környékén maradni, hiszen edzőkre, bírókra, a médiában dolgozókra és szurkolókra is szüksége lesz az
egyesületünknek. A Celldömölk vonzáskörzetében élő, de a sportágat csak hobbiként űző játékosoknak is biztosítunk heti egy játéknapot, amin kortól és
nemtől függetlenül bárki részt vehet. Ez a létszám közel 15 főre tehető és növekedés tapasztalható. A további létszámemelkedés esetén városi amatőr
bajnokság indítható, ami nagy előrelépés lenne a tömegbázis növekedése szempontjából, hiszen sok szülő vesz részt ezeken a napokon, jó példát
állítanának a fiatalok elé, így tovább adnák a játék szeretetét gyermekeiknek.Visszajelzéseink alapján, jó úton haladunk, hiszen U16-os és felnőtt csapatunk
is egyre jobban szerepel a versenyeken. A jelenlegi felnőtt keret tagjai is a helyi fiatalok közül kerültek ki. Közülük ketten már NB1-B-s csapatokban és
egyetemi bajnokságban is megfordultak, ill. jelenleg is játszanak. Ők is nálunk tanulták meg a kosárlabda alapjait, pedig a mostanihoz képest akkor még
gyermekcipőben járt az utánpótlásképzés.A tömegesítés fő célcsoportja a 9-14 éves korosztály. Ennek céljából kidolgoztunk egy helyi sportágfejlesztési
tervet, mely a „Piros labda” elnevezést kapta. A Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület Kosárlabda Szakosztálya, „Piros labda” néven,
sportágfejlesztési programot hirdet. A kezdeményezés lényege, a kosárlabda népszerűsítése az általános iskolák bevonásával.Célunk a játékosok számának
növelése, társadalmi integráció, értékátadás, egészségtudat kialakítása, a gyermekek közösségi életének szervezése. Miért van erre szükség?
Tapasztalataink szerint, az alsós iskolások nagy mozgásigénye, melyet kincsként kellene kezelni, nem megfelelően van kihasználva. További info feltöltve az
egyéb dokumentumok közé 

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

Amennyiben sportfejlesztési programunk támogatást kap és terveink megvalósulnak, a városban és térségében jelentős előnyök jelentkeznek, mint
társadalmi, mint gazdasági téren.Társadalmi hatás: Celldömölk a kisvárosok általános demográfiai problémájával küzd. A gyermekek létszáma évről évre
csökken az általános iskolákban. A középiskolások nagy része más várost választ tanulmányaik folytatására és a végzős egyetemisták nagy hányada sem tér
vissza szülővárosába. Ebben nagy segítség lehet a sport, hiszen az itt hosszú évek alatt összekovácsolódott barátságok, a csapat összetartó ereje sok szállal
köti a játékosokat a városhoz. A fiatalok egyre romló egészségügyi mutatói és az Y generáció egyre mozgáshiányosabb életmódja nagy szükséget mutat a
helyi kosársport fejlődésére. A városi szabadtéri sportpályák évek óta üresek, de a kosárlabda utánpótlás fejlődésével egyre több fiatal pattogtatja itt is a
labdát. A kosárlabda azért is kiváló eszköz erre, mert alacsony létszámban is élvezetesen játszható és gyakorolható, szemben a többi látványsportághoz
képest. A fiatalok közösségekbe gyűjtésével a drog prevencióban is nagy szerepet játszik egyesületünk. Nagyon fontos, hogy a CVSE a társadalom minden
generációját igyekszik megmozgatni, az óvodástól a nyugdíjasig ami egy öngeneráló folyamat a tömegesítés tekintetében. A sportág magasabb szintre
emelése a város lakosságának szórakozási lehetőségeit is nagyban növeli, amire egy kisvárosban nagyon is szükség van. Gazdasági hatás: Az új
sportcsarnok építésével és a városban található Vulkánfürdő szállodával való kibővítésével nagymértékben fellendülhet a kosárlabdához köthető
sportturizmus. Az így keletkező idegenforgalmi bevételek növelik a város bevételét. Ezáltal a helyi gazdasági erők szívesebben bekapcsolódnak a
szponzorációba. A fiatalok ezen keresztül több példaképpel találkozhatnak és elköteleződhetnek a sportág iránt. A fent említett társadalmi és gazdasági
előnyök rövidtávon aktualizálódnak, így a többi adódó lehetőséget mielőbb ki kell használnunk és a céljainkat a legrövidebb időn belül meg kell
valósítanunk.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettség Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

szakosztályvezető OKJ
sportszake.

Megbízási 16 12 40 000 Ft 10 260 Ft 603 120 Ft

edző OKJ
sportszake.

Megbízási 48 12 100 000 Ft 25 650 Ft 1 507 800 Ft

64 24 140 000 Ft 35 910 Ft 2 110 920 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

szakosztályvezető kosárlabda szakosztály irányítása (pénzügyi, szakmai, technikai szinten)

edző irányítja az edzéseket, és irányítja a csapatot a mérkőzéseken

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

1 039 387 Ft 10 715 Ft 21 431 Ft 1 071 533 Ft 1 071 533 Ft 2 132 351 Ft 2 143 066 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2015/16 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

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 résztvevő játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 0 16 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

U16 11 2 1 Országos

U18 4 5 0 Megyei

U20 0 0 0 Nincs

U23 4 0 0 Megyei

U25 1 0 0 Országos

Összesen 20 23 1
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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? 

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz bordásfalra akasztható palántartó szerkezet
palánkkal

db 4 50 000
Ft

200 000 Ft

Pályatartozék mobil kosár állvány, palánkkal db 4 50 000
Ft

200 000 Ft

Sporteszköz kosárlabda háló db 4 4 000 Ft 16 000 Ft

Sporteszköz kosárlabda/edzőlabda 5-ös méret db 50 6 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz labdatároló acélból db 2 80 000
Ft

160 000 Ft

Sporteszköz kosárlabda mez+nadrág db 50 20 000
Ft

1 000 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sport-
szakember
beosztása

Sportszakember
neve

2014/15 idény működősi
engedély száma

Koro. Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó

)

Évadra jutó
ráfordítás összesen

(Ft)

Vezető edző Csói Gábor 20143372002 U16 Megbízási 48 12 96 000 Ft 24 624 Ft 1 447 488 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 876 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 200 000 Ft

Nevezési költségek 120 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 50 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 100 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 447 488 Ft

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

Összesen 4 293 488 Ft

2015/16 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)

3 852 225 Ft 39 714 Ft 79 427 Ft 3 971 366 Ft 441 263 Ft 4 372 915 Ft 4 412 629 Ft
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Általános Képzés

2015/16 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

2015/16 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
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Szakképzés

2015/16 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

2015/16 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
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Versenyeztetés

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 150 000 Ft

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

120 000 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 20 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 50 000 Ft

Összesen 340 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

305 057 Ft 3 145 Ft 6 290 Ft 314 491 Ft 34 943 Ft 346 290 Ft 349 435 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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 21 431 Ft 21 431 Ft 10 715 Ft 32 146 Ft

Utánpótlás-nevelés 79 427 Ft 79 427 Ft 39 714 Ft 119 141 Ft

Versenyeztetés 6 290 Ft 6 290 Ft 3 145 Ft 9 435 Ft

Összesen 160 722 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk
összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -
közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a
támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt
elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, -
egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások
igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének
vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések
előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk
összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -
közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a
támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt
elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, -
egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások
igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének
vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések
előkészítésében történő közreműködés.

Versenyeztetés A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk
összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -
közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a
támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt
elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, -
egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások
igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének
vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések
előkészítésében történő közreműködés.
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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: Celldömölk, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Balázs Béla (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: Celldömölk, 2015. 04. 30.
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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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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-21 14:48:49

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-21 14:49:01

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-21 14:49:41

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 13:57:43

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 15:27:06

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)

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

Egyéb dokumentumok

Kelt: Celldömölk, 2015. 04. 30.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő várhatóan 2 új edző 1 3 200%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő várhatóan 2 új edző 1 3 200%

Edzőtáborok száma db plusz 1 edzőtábor
tervben

1 2 100%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db folyamatban van 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 jelenleg építés alatt 0 1000 0%

Egyéb indikátorok:

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 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 nem releváns 0 0 0%

U18 fő várhatóan 8 fővel növekedik a
létszám

4 12 200%

U17 fő nem releváns 0 0 0%

U16 fő nem releváns 0 0 0%

U15 fő nem releváns 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U12 fő várhatóan 29 fővel növekedik a
létszám

16 45 181%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű 1 039 387 Ft 10 715 Ft 21 431 Ft 1 071 533 Ft 1 071 533 Ft 2 132 351 Ft 2 143 066 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

3 852 225 Ft 39 714 Ft 79 427 Ft 3 971 366 Ft 441 263 Ft 4 372 915 Ft 4 412 629 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 305 057 Ft 3 145 Ft 6 290 Ft 314 491 Ft 34 943 Ft 346 290 Ft 349 435 Ft

Összesen 5 196 668 Ft 53 574 Ft 107 148 Ft 5 357 390 Ft 1 547 740 Ft 6 851 556 Ft 6 905 130 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 30 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (6 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasinyilatkozat_1429620541.pdf Szerkesztés alatt, 594 Kb, 2015-04-21 14:49:01)
f3152b340caa2c1894bd35d97562ab6785b0156d0edae1134ca2514ea23ab1ae

Egyéb dokumentumok

tao2015-16_1430229470_1430314026.docx Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2015-04-29 15:27:06)
8e1362d6375c1c5ddddd921399d9ad81257f17b080ba5ded2362fd80007549bb

Nyilvántartó hatóság igazolása

cegkivonat1oldal_1429620523.pdf Szerkesztés alatt, 669 Kb, 2015-04-21 14:48:43)
af673f54d6a2917f0a6a861ad9e384b1284862360cfe2997bc2d49d6ebfc02a1

cegkivonat2oldal_1429620529.pdf Szerkesztés alatt, 349 Kb, 2015-04-21 14:48:49)
cc5f6cae7d6f52a828f32f7eaa5dc9cb16fc355a0652c163eba49b4a49a22615

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

igszdijii0001mkosz_1430308663.pdf Szerkesztés alatt, 338 Kb, 2015-04-29 13:57:43)
de530f774a2d5c2bef6618a14d55e83ab4ca02e3f2238d296e2ec42febc448e9

Köztartozásmentes adózó

cvsekoztartozasmentesigazolas_1429620581.pdf Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2015-04-21 14:49:41)
4eab4eefc5ca23b8264c53d1aab954820b21fbfc319fae81091010bd755b688f
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