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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Jamina Sportegyesület Békéscsaba

A kérelmező szervezet rövidített neve

Jamina SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

3033

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18389928-2-04

Bankszámlaszám

10102615-54420500-01000001

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

5600

Helység

Békéscsaba

Út / utca

Bessenyei utca

Házszám

13

Irányítószám

5600

Helység

Békéscsaba

Út / utca

Bessenyei utca

Házszám

13

Telefon

+36 30 637 86 34

Fax

+36 66 333 130

Honlap

www.jaminase.hu

E-mail cím

fulop.consulting@gmail.com

E-mail cím

fulop.consulting@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Szabó Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 637 86 34

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Fülöp Csaba

Mobiltelefonszám
+36 30 955 37 45

E-mail cím
fulop.consulting@gmail.com

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
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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

0,66 MFt

1,235 MFt

5,458 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,364 MFt

6,428 MFt

6,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

11,88 MFt

6,696 MFt

18,255 MFt

Egyéb támogatás

5,54 MFt

1,425 MFt

1,6 MFt

Összesen

18,444 MFt

15,784 MFt

31,813 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

4 MFt

6,082 MFt

6,921 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

2,7 MFt

2,5 MFt

Anyagköltség

1,5 MFt

1,25 MFt

1,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,7 MFt

1 MFt

1,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,5 MFt

0,831 MFt

1,016 MFt

Összesen

11,7 MFt

11,863 MFt

12,937 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

4,5 MFt

5,5 MFt

8,174 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

2,7 MFt

2,5 MFt

2015-12-04 15:27

2 / 26

be/SFPHPM01-08586/2015/MLSZ
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

1 074 949 Ft

21 499 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

10 636 656 Ft

212 733 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 108 765 Ft

142 175 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-12-04 15:27
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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 1945-ben alapított Jamina Sportegyesület közel hét évtizede jelen van Békéscsaba labdarúgó-életében. A klub székhelye és sporttelepe Erzsébethely (Jamina)
városrészben található, de sportolói bázisunk és tagságunk már nem csak kizárólag erre a városrészre épül. Egyesületünk elsősorban utánpótlás-nevelő munkájával
vívott ki elismerést, széles tömegbázisunk van, 7 korosztályban versenyeztetünk csapatokat. A felnőtt együttes korábban éveket töltött az NB II-es és az NB III-as
bajnokságokban, 2005. nyara óta azonban a Megyei I. osztályban szerepel. Ennek megfelelően az U20-as, U17-es, U14-es, U13-as, U11-es, U9-es és U7-es
csapataink is a megyei szakszövetség által szervezett bajnokságokban jutnak játéklehetőséghez. A Jamina Sportegyesület mindig is nevelőklubként volt ismert, amely
komoly színvonalú szakmai munka mellett fejlődést garantált, és játéklehetőséget biztosított a sportolóknak. A békéscsabai Előre SE-vel régóta szoros kapcsolatot
ápol a klubunk, amely mindig szívesen fogadta az ott kevesebb játéklehetőséget kapó sportolókat, és rendszeresen felfelé áramoltatta a tehetséges fiatalokat.
Egyesületünk célja, hogy Jamina városrészben rendszeres sportolási és versenyeztetési lehetőséget biztosítson tagjai számára, és a szakszövetség által kiírt minden
bajnokságban csapatot tudjon indítani. A versenyeztetés mellett a tömegsportra is nagy hangsúlyt fektetünk, fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok olyan közösségben
töltsék mindennapjaikat, amely pozitív példát jelent számukra. A tehetséggondozás mellett célunk, hogy minél több gyermeknek biztosítsunk rendszeres sportolási
lehetőséget. Klubunk központja a Bessenyei utcai sporttelep, amelynek tulajdonosa Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az egyesület a létesítményt
minimális bérleti díj ellenében használja, de bennünket terhelnek a fenntartási és rezsiköltségek. A sporttelep területén két nagy méretű füves pálya található,
amelyek közül az egyik a talaj rossz minősége miatt szinte nem is használható. Emellett egy kis méretű salakos pálya és 2 db 30 x 50 méteres füves terület szolgál a
foglalkozások megtartására. Az öltözőépület funkcionális felújítása a 2013/2014-es TAO program keretében felerészben megtörtént, így 2014. júliusára rendezett
körülmények várták sportolóinkat. Az egyesület jelenlegi helyzetét sportszakmai, társadalmi, szervezeti és gazdasági szempontból jónak ítéljük, erős városi
versenytársak mellett is talpon tudunk maradni és minden tekintetben meg tudjuk valósítani céljainkat.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az egyesület Bessenyei utcai létesítménye évtizedekkel ezelőtt épült, és források hiányában soha nem volt lehetőség átfogó korszerűsítő beruházások
végrehajtására. Korábban csak hibajavításra volt mód, majd a TAO pályázatnak köszönhetően az öltözőépület egy része 2014 tavaszán felújításon esett át.
Megtörtént a nyílászárók cseréje, az épület külső szigetelése, egy új közösségi tér kialakítása, a fűtésrendszer korszerűsítése, két öltöző és egy fürdő teljes felújítása.
Mindenképpen szükséges, hogy a felújítás tovább haladjon, ezért a 2015/2016-os TAO program keretében szeretnénk folytatni az öltözőépület korszerűsítését. 80
m2-en szeretnénk teljesen felújítani a játékvezetői öltözőt a hozzá tartozó zuhanyzóval, a vendégcsapatok számára fenntartott két öltözőt a közös zuhanyzóval,
valamint a mosó-szárítóhelyiséget. 2014 tavaszán megtörtént a felújítás első üteme, amelyet most szeretnénk folytatni, hogy a teljes öltözőépületben megfelelő
körülményeket tudjunk biztosítani a sportolóknak. A füves nagypálya főbejárat felőli 880 m2-es beton lelátója nagyon rossz állapotban van. A lelátón korábban fa
ülőkék voltak elhelyezve, ezek azonban elhasználódtak, mára használhatatlanná váltak. A betonfelület szinte a lelátó teljes területén felmaródott, annak állaga
kavicsossá vált. A felület egyenetlen, és annak hibája miatt a lelátó nagy része balesetveszélyessé vált. A lépcsőfeljárók használhatatlanok, a lelátó egy része a nézők
számára már nem is látogatható. Mindenképpen szükséges a lelátó teljes felújítása, az aljzat kiegyenesítése, majd újrabetonozása és a fa ülőkék visszaszerelése. A
füves nagypályát körülvevő 400 fm acélkerítés közel egy évtizede nem volt felújítva. A kerítés állaga teljesen leromlott, hiányos és szinte a teljes felületén erősen
korrodálódott. A kerítést a teljes hosszában el kell bontani, és a meglévő csonkokra új korlátsort szükséges elhelyezni. A sportlétesítmény sajnos nem rendelkezik a
nézők számára telepített angol WC-vel. Ez hosszú évek óta fennálló probléma, mert a nézők csak a büfé mellékhelyiségeit tudják használni. A kültéri fa
mellékhelyiségek nem rendelkeznek vízöblítéssel, jelenleg nem megoldott a nézők számára a megfelelő és előírt számú és színvonalú WC-k biztosítása. A jelenlegi
még álló, rossz statikai állapotú, vízöblítéssel nem rendelkező kültéri mellékhelyiséget el kell bontani és a helyére szükséges egy 4 állásos, vízöblítéssel rendelkező
mobil WC egység telepítése.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt 2015. július 01-től 2016. június 30-ig kerül megvalósításra, annak időtartama megegyezik a szakszövetség által kiírt bajnokságok és versenyrendszerek
időtartamával. A különböző korosztályok bajnoki mérkőzései és kiskörzeti tornái a sorsolás, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatósága által
meghatározottak szerint kerülnek megrendezésre. Saját rendezésű tornák időpontjai: 2015. november, Budapest Bank Kupa (U7, U9, U11) 2016. május, Rózsa Kupa
(U7, U9, U11) Nyári focitábor két turnusban: 2016. június utolsó két hete

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jamina Sportegyesület szakmai programja több ponton is kapcsolódik a Magyar Labdarúgó Szövetség elfogadott sportágfejlesztési stratégiájához. Amatőr egyesület
révén célunk az MLSZ stratégiája 4.1.1. pontjaiban is meghatározott tömegbázis megteremtése és szélesítése, amely az egész program megvalósításának az alapja.
Ennek érdekében folyamatos együttműködésre törekszünk a város iskoláival és óvodáival. Az új idényben két általános iskolával és egy óvodával fogunk
együttműködni, elősegítve ezzel a tehetségek felfedezését és kiválasztását. Szakembereink rendszeresen toborzókat tartanak az intézményekben, megteremtve
ezzel a tehetséges sportolók számára az utat az egyesületünkhöz. Intézményi partnereinkkel közösen a 2015/2016-os bajnoki idényben két saját tornát szervezünk, a
Bozsik Program korosztályai számára 2015. őszén rendezzük meg 8 csapat részvételével az hat éves hagyományra visszatekintő Budapest Bank kupát, míg 2016.
tavaszán ugyanezek csapatok a Rózsa Kupa keretében mérik össze erejüket. Utánpótlás korosztályaink rendszeresen részt vesznek egyéb megyei tornákon is,
számukra minél több versenyzési lehetőséget igyekszünk biztosítani. 2016. júniusában, az iskola befejezését követően ismét megrendezzük a hagyománnyá vált
nyári focitáborunkat, ahol két turnusban közel 50 gyermek számára biztosítunk lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A játékosokat a táborban egész napos
elfoglaltság várja, a változatos edzések mellett szabadidős programok, élménybeszámolók, játékvezetői előadások jelentenek hasznos programot. Klubunk hét évvel
ezelőtt indította el utánpótlás-nevelő programját, amelynek eredménye fokozatosan kezd beérni. Az évenként beadott fejlesztési programjaink szisztematikusan
egymásra épülnek, évente 2-3 saját nevelésű játékos mutatkozik be a felnőtt csapatunkban, a fejlődés a tervek szerint halad. Nagyon fontosnak tartjuk a megfelelő
személyi infrastruktúra kialakítását, ezért a 2015/2016-os bajnoki idényben is foglalkoztatni szeretnénk egy sportmasszőrt, valamint egy "B" licences vezetőedzőt a
felnőtt csapat mellett. A hivatkozott és pályázott két kulcspozíció négy éve van betöltve klubunkban, ez biztosítja a folytonosságot és a szakmai állandóságot. A
szakemberek évek óta tartó munkája nagyon pozitív hatással van a klub életére, a tudatos koncepció és a szakmai állandóság minden korosztályban jó szereplést
garantál, a masszőr tevékenysége révén pedig az elmúlt 4 évben nagyot léptünk előre a sérülések megelőzése és a rehabilitáció terén.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Egyesületünk gazdálkodása stabil, minden bajnoki idény előtt teljesíthető és maximálisan vállalható költségvetést készítünk. A 2015/2016-os bajnoki idényre
benyújtott sportfejlesztési program összeállításakor szintén nagyon fontos szempont volt a pénzügyi fenntarthatóság. A szükséges önerőt biztosítani tudjuk, a
cégekkel már előzetes egyeztetést folytattunk a támogatások várható nagyságáról, így lehetőségünk nyílt a nyugodt tervezésre. A pályázat végösszege reális, a
program biztonsággal megvalósítható. Nagyon fontos volt az előkészületek során a cash-flow terv elkészítése, hiszen a támogatások döntő része csak 2015.
december 20-án fog megérkezni klubunkhoz, és addig minden felmerülő költséget előlegeznie kell az egyesületnek. Az elmúlt pályázatok során össze tudtuk gyűjteni
a támogatást a cégektől, ehhez biztosítani tudtuk az önerőt, ezt a stabilitást szeretnénk megőrizni a következő idényben is. A program megvalósítása révén
egyértelműen növekszik a sportolói létszám, több gyermek mozog rendszeresen és vesz részt szervezett keretek között egy közösség életében. A sport, a
rendszeres közösségi élet a fiatalok megszólításának egyik leghatékonyabb módja, számukra programokat, hasznos alternatívákat, és aktív mindennapi életet
kínálunk. A napi szintű testmozgás révén nőhet a fiatalok egészségtudata. A csoporthoz tartozás erősíti a kohéziót, már egészen fiatal korban kialakul a közösség, és
annak céljai iránti alázat. A program gazdasági hatásai egyértelműen pozitívak. A program révén a támogatói oldal, a támogatói tőke is megjelenik az utánpótlásban.
A program támogatásához az elmúlt években olyan vállalatok is csatlakoztak, akikkel klubunk korábban nem állt kapcsolatban, így ez a pályázati lehetőség utat nyitott
számunkra új támogatókhoz. A vállalkozások elfogadták, megszokták és szívesen alkalmazzák a TAO támogatási formát, annak gazdasági előnyeit örömmel
használják ki. A támogatási forma teljesen elfogadott lett az üzleti életben. A TAO támogatás egy új kapcsot is jelent a gazdasági szféra és a klub között, ez jelentősen
erősíti a kötődést. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy jól alkalmazható a szponzoráció és a TAO támogatás elegye. Veszélynek érezzük viszont, hogy
a vállalkozások kis része a TAO támogatás folyósításával visszavonhatja addigi szponzorációját. Ezen a téren igyekszünk mi is megfelelő információáramlást
biztosítani az üzleti szféra felé és arra ösztönözni a cégeket, hogy hatékonyan ötvözzék a támogatási lehetőségeket
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

vezetőedző

Edző

UEFA B

sportmasszőr

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO

160

12

94 118 Ft

18 824 Ft

1 355 299 Ft

EKHO

160

12

52 941 Ft

10 588 Ft

762 350 Ft

320

24

147 059 Ft

29 412 Ft

2 117 650 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

vezetőedző

A Megyei I. osztályban szereplő felnőtt csapat szakmai vezetője, akinek munkája kihatással van az egész klub szakmai tevékenységére. Vezeti
az edzéseket, részt vesz a mérkőzéseken, meghatározza az egyesület rövid- és közép távú futballfejlesztési prioritásait. Segíti az utánpótlás
edzők munkáját, szakmai konzultációkat, edzői értekezleteket tart.

sportmasszőr

Sportmasszőr 2010. június 01. óta segíti klubunkban a sportolók egészségmegőrzését és rehabilitációját, feladata a következőkből áll: Egészségügyi ajánlások és szakmai programok elkészítése - Javaslat tétel a korosztályok számára a megfelelő gyógyszerek, táplálékkiegészítők és sportegészségügyi eszközök kiválasztása során - A mozgásszeri panaszokkal összefüggő sérülések diagnosztizálása és
kezelése - Részvétel a bajnoki mérkőzéseken A sportmasszőr alkalmazása továbbra is nagyon fontos lenne a klubban, hiszen tudjuk biztosítani
az állandó egészségügyi jelenlétet és sikerült előrelépni a rehabilitáció terén is.

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)

1 042 701 Ft

10 749 Ft

21 499 Ft

1 074 949 Ft

1 074 949 Ft

2 139 149 Ft

2 149 898 Ft

2015-12-04 15:27
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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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi 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

2015-12-04 15:27
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 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)

Öltözőfelújítás

Funkcionális
öltözőfelújítás

2016-02-01

2016-05-31

2016-06-15

7 161 333
Ft

Pálya infr.
bőv.

Lelátó felújítás

2016-02-01

2015-05-31

2016-06-15

4 132 984
Ft

Pálya infr.
bőv.

Kerítés felújítás

2016-02-01

2016-05-31

2016-06-15

802 640 Ft

Pálya infr.
bőv.

Mobil WC telepítése

2016-02-01

2015-05-31

2015-06-15

2 779 166
Ft
14 876 123
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Funkcionális öltözőfelújítás

Az öltözőépület egy része 2014 tavaszán felújításon esett át. Megtörtént a nyílászárók cseréje, az épület külső szigetelése, egy
új közösségi tér kialakítása, a fűtésrendszer korszerűsítése, két öltöző és egy fürdő teljes felújítása. Mindenképpen szükséges,
hogy a felújítás tovább haladjon, ezért a 2015/2016-os TAO program keretében szeretnénk folytatni az öltözőépület
korszerűsítését. 80 m2-en szeretnénk teljesen felújítani a játékvezetői öltözőt a hozzá tartozó zuhanyzóval, a vendégcsapatok
számára fenntartott két öltözőt a közös zuhanyzóval, valamint a mosó-szárítóhelyiséget. Az épület évtizedekkel ezelőtt épült, és
források hiányában soha nem volt lehetőség átfogó korszerűsítő beruházások végrehajtására. Korábban csak javításra volt mód,
majd a TAO pályázatnak köszönhetően 2014 tavaszán megtörtént a felújítás első üteme, amelyet most szeretnénk folytatni, hogy
a teljes öltözőépületben megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani a sportolóknak.

Lelátó felújítás

A füves nagypálya főbejárat felőli 880 m2-es beton lelátója nagyon rossz állapotban van. A lelátón korábban fa ülőkék voltak
elhelyezve, ezek azonban elhasználódtak, mára használhatatlanná váltak. A betonfelület szinte a lelátó teljes területén
felmaródott, annak állaga kavicsossá vált. A felület egyenetlen, és annak hibája miatt a lelátó nagy része balesetveszélyessé vált.
A lépcsőfeljárók használhatatlanok, a lelátó egy része a nézők számára már nem is látogatható. Mindenképpen szükséges a
lelátó teljes felújítása, az aljzat kiegyenesítése, majd újrabetonozása és a fa ülőkék visszaszerelése.

Kerítés felújítás

A füves nagypályát körülvevő 400 fm acélkerítés közel egy évtizede nem volt felújítva. A kerítés állaga teljesen leromlott, hiányos
és szinte a teljes felületén erősen korrodálódott. A kerítést a teljes hosszában el kell bontani, és a meglévő csonkokra új
korlátsort szükséges elhelyezni. A kerítés jelenlegi állapotában nem tudja betölteni funkcióját, balesetveszélyes, cseréje teljes
hosszában indokolt.

Mobil WC telepítése

A sportlétesítmény sajnos nem rendelkezik a nézők számára telepített angol WC-vel. Ez hosszú évek óta fennálló probléma, mert
a nézők csak a büfé mellékhelyiségeit tudják használni. A kültéri fa mellékhelyiségek nem rendelkeznek vízöblítéssel, jelenleg
nem megoldott a nézők számára a megfelelő és előírt számú és színvonalú WC-k biztosítása. A jelenlegi még álló, rossz statikai
állapotú, vízöblítéssel nem rendelkező kültéri mellékhelyiséget el kell bontani és a helyére szükséges egy 4 állásos, vízöblítéssel
rendelkező mobil WC egység telepítése.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Öltözőfelújítás

Funkcionális
öltözőfelújítás

Öltöző

5600
Békéscsaba
Bessenyei
utca
13

Pálya infr.
bőv.

Lelátó felújítás

Nagy f.p.

Pálya infr.
bőv.

Kerítés
felújítás

Pálya infr.
bőv.

Mobil WC
telepítése

2015-12-04 15:27

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

9136

80

Bérelt

5600
Békéscsaba
Bessenyei
utca
13

9136

880

Bérelt

Nagy f.p.

5600
Békéscsaba
Bessenyei
utca
13

9136

480

Bérelt

Edzőterület

5600
Békéscsaba
Bessenyei
utca
13

9136

40

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték
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Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 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

2015/16 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?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 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.

10 317 556 Ft

106 367 Ft

212 733 Ft

10 636 656 Ft

4 558 567
Ft

15 088 856 Ft

15 195 223 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-12-04 15:27
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U13

Bozsik egyesületi U13

10

Bozsik egyesületi

egyéb ffi UP

U11

Bozsik egyesületi U11

22

Bozsik egyesületi

egyéb ffi UP

U9

Bozsik egyesületi U9

14

Bozsik egyesületi

egyéb ffi UP

U7

Bozsik egyesületi U7

7

Bozsik egyesületi

egyéb ffi UP

U20

JAMINA SE U20

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U17

JAMINA SE U17

14

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U14

JAMINA SE U14

14

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-04 15:27

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-04 15:27

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály
U16

Csapat neve

Létszám

JAMINA SE U16

14

Csapat szintje 14/15
egyéb futsal UP

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

egyéb futsal UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-04 15:27

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-04 15:27

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-12-04 15:27

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

Labda

db

32

10 000 Ft

320 000 Ft

Sporteszköz

Labdarúgó cipő

pár

32

20 000 Ft

640 000 Ft

Sportfelszerelés

Mez felső (mérkőzésre)

db

36

6 500 Ft

234 000 Ft

Sportfelszerelés

Nadrág (mérkőzésre)

db

36

4 000 Ft

144 000 Ft

Sportfelszerelés

Sportszár

pár

54

2 000 Ft

108 000 Ft

Sportfelszerelés

Edzőpóló

pár

32

3 000 Ft

96 000 Ft

Sportfelszerelés

Edző melegítő

db

16

15 000 Ft

240 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszer

Bemelegítő krém

db

20

2 500 Ft

50 000 Ft

Gyógyszer

Leukoplast tekercs 5 cm x 4,6 m

db

5

2 000 Ft

10 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Kórház utcai stadion

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Műfüves pálya

25 400 Ft

Igénybevett órák száma / hó
12

Hónapok száma
2

Bérleti díj összesen (Ft)
609 600 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Kórház utcai
stadion

A Bessenyei utcai létesítményben két élőfüves pálya található, sajnos nincs műfüves játéktér, így a téli, havas, fagyos időszakban az utánpótlás
csapatok optimális felkészülése érdekében 2 hónapon (2016. január, február) keresztül havi 12 órában bérbe kívánjuk venni a város egyetlen
műfüves pályáját, amely a Kórház utcai stadion területén található. Az elmúlt három évben is igénybe tudtuk venni a műfüves játékteret, amely
jól szolgálta a csapatok felkészülését, ezért a következő bajnoki idényben is szeretnénk megragadni ezt a lehetőséget a pályázat segítségével.

2015/16 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)

Egyéb

Technikai vezető

EKHO

160

12

47 059 Ft

9 412 Ft

677 650 Ft

Edző

TANC 1314-00463

Normál

160

12

122 500 Ft

34 300 Ft

1 881 600 Ft

Edző

B300001771

EKHO

80

12

58 824 Ft

11 765 Ft

847 066 Ft

Edző

0000000413

EKHO

80

12

47 059 Ft

9 412 Ft

677 650 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
Technikai vezető

2015-12-04 15:27

Indoklás
Hét korosztályos csapatot versenyeztetünk a különböző versenyrendszerekben, ennek adminisztrációs terheit, valamint a napi
ügymenettel kapcsolatos feladatokat már nem lehet társadalmi munkában ellátni, ezért 2014. július 01. óta alkalmazunk egy
technikai vezetőt. Feladata a szövetséggel, az edzőkkel, a beszállítókkal való kapcsolattartás, a versenyeztetéssel kapcsolatos
adminisztráció vezetése, a beszerzések koordinálása, a különböző szolgáltatások megrendelése, valamint a klubban folyó
operatív utánpótlás-nevelő munka összehangolása.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC 1314-00463

Egyéb

U20

20

16

TANC 1314-00463

Egyéb

U17

20

14

B300001771

UEFA B

U14

10

14

B300001771

UEFA B

U13

10

10

0000000413

Egyéb

U11

8

22

0000000413

Egyéb

U9

6

14

0000000413

Egyéb

U7

6

7

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 782 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

85 000 Ft

Személyszállítási költségek

812 800 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

609 600 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

312 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 083 965 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 685 365 Ft

2015/16 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)

6 895 502 Ft

71 088 Ft

142 175 Ft

7 108 765 Ft

789 863 Ft

7 827 540 Ft

7 898 627 Ft

2015-12-04 15:27
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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

2015-12-04 15:27
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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

21 499 Ft

21 499 Ft

10 749 Ft

32 248 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

212 733 Ft

212 733 Ft

106 367 Ft

319 100 Ft

Utánpótlás-nevelés

142 175 Ft

142 175 Ft

71 088 Ft

213 263 Ft

Összesen

376 407 Ft

564 611 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Előkészítés, adatszolgáltatás, megvalósítás, jelentéstételi kötelezettség, elszámolás. A pályázati dokumentáció elkészítése;
folyamatos monitoring; az adminisztráció kezelése; a megvalósítás ellenőrzése; jelentéstétel; folyamatos kapcsolattartás a
hatóságokkal, a program egyesületi szakmai vezetőjével, a könyvelővel és a könyvvizsgálóval.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Előkészítés, adatszolgáltatás, megvalósítás, jelentéstételi kötelezettség, elszámolás. A pályázati dokumentáció elkészítése;
folyamatos monitoring; az adminisztráció kezelése; a megvalósítás ellenőrzése; jelentéstétel; folyamatos kapcsolattartás a
hatóságokkal, a program egyesületi szakmai vezetőjével, a könyvelővel és a könyvvizsgálóval.

Utánpótlás-nevelés

Előkészítés, adatszolgáltatás, megvalósítás, jelentéstételi kötelezettség, elszámolás. A pályázati dokumentáció elkészítése;
folyamatos monitoring; az adminisztráció kezelése; a megvalósítás ellenőrzése; jelentéstétel; folyamatos kapcsolattartás a
hatóságokkal, a program egyesületi szakmai vezetőjével, a könyvelővel és a könyvvizsgálóval.

2015-12-04 15:27
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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: Békéscsaba, 2015. 12. 04.

2015-12-04 15:27

19 / 26

be/SFPHPM01-08586/2015/MLSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Szabó Zoltán (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Békéscsaba, 2015. 12. 04.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 17:33:41

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 17:29:27

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 17:25:38

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 12:43:55

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

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2015-09-30 12:58:06

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 16:19:19

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 20:10:43

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-09-30 13:06:02

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 12:51:00

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-09-30 13:08:22

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 12:55:13

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-09-30 13:07:13

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 12:48:16

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Békéscsaba, 2015. 12. 04.
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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

6

6

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

3

3

0%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

2

100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

199

279

40%

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

16

16

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

14

14

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

1 042 701 Ft

10 749 Ft

21 499 Ft

1 074 949 Ft

1 074 949 Ft

2 139 149 Ft

2 149 898 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

10 317 556 Ft

106 367 Ft

212 733 Ft

10 636 656 Ft

4 558 567 Ft

15 088 856 Ft

15 195 223 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

10 317 556 Ft

106 367 Ft

212 733 Ft

10 636 656 Ft

4 558 567 Ft

15 088 856 Ft

15 195 223 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 895 502 Ft

71 088 Ft

142 175 Ft

7 108 765 Ft

789 863 Ft

7 827 540 Ft

7 898 627 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

18 255 759 Ft

188 204 Ft

376 407 Ft

18 820 370 Ft

6 423 379 Ft

25 055 544 Ft

25 243 749 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-12-04 15:27

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (25 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)
alairasminta_jamina_2015_1430148567.pdf Szerkesztés alatt, 486 Kb, 2015-04-27 17:29:27)
598d0d084768799d3b898f910edd4c8a7cca45b7c07815c314bb4f6223ef1cb8
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozas_2015_jamina_1430304779.pdf Szerkesztés alatt, 235 Kb, 2015-04-29 12:52:59)
f01976802f011529d70af24322d8cc6093cd6133f9148a9fa01274d3abd2c776
lelato_rajz_jamina_1443611269.pdf Hiánypótlás melléklet, 162 Kb, 2015-09-30 13:07:49)
0ada631ee9e895ae53a5e35de813a6f6babf453c92073638c5978df5ae3bd62b
foto_lelato_jamina_1443611280.pdf Hiánypótlás melléklet, 92 Kb, 2015-09-30 13:08:00)
9d7d2286f6d4c159ddd131ad51717680d812a5ced3ecd2232321f01319b51648
jamina_epulet_alaprajz_1443611302.pdf Hiánypótlás melléklet, 444 Kb, 2015-09-30 13:08:22)
d1150f9a4e5f16c48bca0966ca1a387de8e93bcac4222473db53b2cc16609cf2
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositas_2015_jamina_1430304913.pdf Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2015-04-29 12:55:13)
e51648cd9c48b47f43b5f2fab254daeee6670dbfc42498b182f7e5e90d587560
Egyéb dokumentumok
jamina_epulet_alaprajz_1443608581.pdf Hiánypótlás melléklet, 444 Kb, 2015-09-30 12:23:01)
d1150f9a4e5f16c48bca0966ca1a387de8e93bcac4222473db53b2cc16609cf2
nyilatkozat_jelzalog_2015_jamina_1430305062.pdf Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2015-04-29 12:57:42)
a6a136b30e93d4f88c593a4e927fa125e846ee906899e1313f2016610a9d49a1
level_epiteshatosag_jamina_1443608898.pdf Hiánypótlás melléklet, 512 Kb, 2015-09-30 12:28:18)
2b524e11dea6084919d9c6d62444b2877ad24efc0f5c33acf6a1f36926cae2de
foto_lelato_jamina_1443609001.pdf Hiánypótlás melléklet, 92 Kb, 2015-09-30 12:30:01)
9d7d2286f6d4c159ddd131ad51717680d812a5ced3ecd2232321f01319b51648
lelato_szamitas_jamina_1443609324.pdf Hiánypótlás melléklet, 390 Kb, 2015-09-30 12:35:24)
becaac8e1bd486cbad74ac26c6b4117c588478e93ed3d86fc2db133a117b54a7
lelato_rajz_jamina_1443609459.pdf Hiánypótlás melléklet, 162 Kb, 2015-09-30 12:37:39)
0ada631ee9e895ae53a5e35de813a6f6babf453c92073638c5978df5ae3bd62b
epulet_szamitas_jamina_1443610686.pdf Hiánypótlás melléklet, 904 Kb, 2015-09-30 12:58:06)
00a69114842b0b93d20a3fea10af95332bedc66a41a7961b8f476f8285a3a522
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_jaminase_2015_1430148821.pdf Szerkesztés alatt, 487 Kb, 2015-04-27 17:33:41)
b33e76811284bcd2a4e9210d379358265087c5961654d7c4d1c309c2864657b4
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
utalas_35000_mlsz_150429_1430304235.pdf Szerkesztés alatt, 272 Kb, 2015-04-29 12:43:55)
6574a3d7740931cbe7117e2907c81f07bc3f6a4f88fccc57542097b9e5f88cba
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav0_jamina_20150422_1430148338.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-27 17:25:38)
d546eecf0a2db55ac072950a153f0bbf5e9a778c6600ffdf41d2d1811431548a
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozat_engedely_2015_jamina_1430304660.pdf Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2015-04-29 12:51:00)
b0577ec7e26e61e2b5d0a6f7945eff72a74cea498decd0bbe923c150b43d9f20
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
polg_hozzajarulas_2015_jamina_1430390067.pdf Szerkesztés alatt, 467 Kb, 2015-04-30 12:34:27)
2c756b15ed123156a607379abb009d6208b73ae362026068c9b2da4d8a35c3d2
level_epiteshatosag_jamina_1443611162.pdf Hiánypótlás melléklet, 512 Kb, 2015-09-30 13:06:02)
2b524e11dea6084919d9c6d62444b2877ad24efc0f5c33acf6a1f36926cae2de
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
nyilatkozat_vakzrt_jamina_150428_1430230759.pdf Szerkesztés alatt, 207 Kb, 2015-04-28 16:19:19)
1055de57849569981bc5a408a588c49dfc4f2a2dde6747f45ba2c93a6edb065d
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_jaminapalya_1430158243.pdf Szerkesztés alatt, 247 Kb, 2015-04-27 20:10:43)
4be89781281d92b19af142af3fba1b50e0b8aefeb1270a197ab340a92223c167
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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muszakiterv_2015_jamina_1430304513.pdf Szerkesztés alatt, 590 Kb, 2015-04-29 12:48:33)
c295f09da6b07cb7c239c8a0574914b97d90e190432f33eca686b4a29ed1bcef
epulet_szamitas_jamina_1443611217.pdf Hiánypótlás melléklet, 904 Kb, 2015-09-30 13:06:57)
00a69114842b0b93d20a3fea10af95332bedc66a41a7961b8f476f8285a3a522
lelato_szamitas_jamina_1443611233.pdf Hiánypótlás melléklet, 390 Kb, 2015-09-30 13:07:13)
becaac8e1bd486cbad74ac26c6b4117c588478e93ed3d86fc2db133a117b54a7
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakiterv_2015_jamina_1430304496.pdf Szerkesztés alatt, 590 Kb, 2015-04-29 12:48:16)
c295f09da6b07cb7c239c8a0574914b97d90e190432f33eca686b4a29ed1bcef
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