
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Budakalászi Munkás Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  BMSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  429575

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19175780-1-13

Bankszámlaszám  65700079-10116632-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2011  Helység  Budakalász

Út / utca  Omszk park  Házszám  3

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2011  Helység  Budakalász

Út / utca  Omszk park  Házszám  3

Telefon  +36 70 328 42 10  Fax  +36 70 328 42 10

Honlap  http://budakalaszmse.hu/  E-mail cím  tsarosit@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Sárosi Tibor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 344 14 25  E-mail cím  tsarosit@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kosznovszky Gábor +36 70 328 42 10 kosznovszky@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 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 4 MFt 4 MFt 5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 7 MFt 8 MFt 8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 8 MFt 7 MFt 6 MFt

Egyéb támogatás 9 MFt 0 MFt 1 MFt

Összesen 28 MFt 19 MFt 20 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 6 MFt 6 MFt 6 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 3 MFt 3 MFt

Anyagköltség 9 MFt 1 MFt 2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 7 MFt 6 MFt 7 MFt

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

Összesen 27 MFt 18 MFt 20 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 7 MFt 7 MFt 7 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 3 MFt 3 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 575 077 Ft 71 502 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 968 646 Ft 119 370 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Budakalászi MSE, Budakalász legrégibb és legnagyobb tagságával rendelkező sportegyesülete. A club 1920-ban alakult, 1969-ig folyamatosan folytatta
tevékenységét. Megszűnését követően 1989-ben helyi emberek jórészt vállalkozók alapították újra. Céljuk az volt, hogy a helyi sportéletet gazdagítsák, színvonalassá
tegyék. Ebben volt partner a helyi Önkormányzat, aki rendelkezésükre bocsátotta az a helyet, ahol jelenleg is működik az egyesület. Az újjáalakult club folyamatosan
érte el sportsikereit, majd kudarcait a labdarúgásban. Jelenleg felnőtt csapata a Pest megyei bajnokság második vonalában szerepel. 2006. évben felismerve az
utánpótlás nevelés szükségét és fontosságát, szervezetten kezdtünk hozzá a gyerekek képzéséhez. Ekkor már az egyesület céljai kiegészültek a helyi sportélet és a
sportág népszerűsítésére és feltételeinek gazdagítására, a körülmények folyamatos fejlesztésére, korszerűsítésére vonatkozó, illetve az utánpótlás nevelés, azon
belül is a mozgás gazdag egészséges életmód kialakítását célzó és a labdarúgás tömegbázisát is növelő szakmai elképzelésekkel. Az egyesületi kezelésben lévő
közel 3 hektáros terület a helyi önkormányzat tulajdona, melyre érvényes használati szerződéssel rendelkezünk. A területen 4 öltözőt tartalmazó 2013. évben állami
és önkormányzati forrásból felújított épület és 2 öltözős, vizesblokkos konténer együttes biztosítja a létesítmény kiszolgálását. 2013. évben TAO forrásból megújított
56 x113 méteres füves nagypálya, 2011. évben szintén TAO forrásból kialakított 45x90 méteres világítással ellátott füves edzőpálya, egy 20 x40 és egy 12x20
méteres palánkos műfüves kispálya, valamint egy 12x20 méteres műfüves lábteniszpálya, - melyek szintén megvilágítottak –található sporttelepünkön. Az egyesület
szakmai munkájának vezetője Pintér Sándor „A” liszenszes edző, volt világválogatott játékos, aki a felnőtt csapat irányítása mellett az utánpótlás csapatok
koordinálást is végzi. U7-U9 korosztály főállású edzője Páling Zsolt a Ferencváros korábbi labdarúgója, B liszenszes edző, főiskolai képesítéssel (Testnevelési
Főiskola). Segítője Nagy Zsigmond korábbi budakalászi - és az újpest ifjúsági labdarúgója, képesítés nélküli edző. Korosztályos létszám:35fő U11 korosztály főállású
edzője Kosznovszky Gábor C liszenszes edző, felsőfokú kommunikáció- és szervezői képesítéssel. Másodedző Szász Jenő korábbi budakalászi - és a vasas ifjúsági
labdarúgója, akinek C liszenszes képezése folyamatban van. Korosztályos létszám 20 fő. 

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

0- 1-es pont folytatása: U13 – U14 korosztály főállású edzője Laskai Tamás C liszenszes edző. Segítője Völgyesi Zoltán korábbi másodosztályú labdarúgó, helyi
lakos. Edzői képesítése nincs. Korosztályos létszám: 29 fő. U16, U19 és Felnőtt csapatok edzője Pintér Sándor és segítője Szendrey Lajos korábbi megyei szintű
labdarúgó. Korosztályos létszám: U16 -15fő, U21-Felnőtt 22 fő. Technikai személyzet: 1 fő szertáros, 1 fő karbantartó, 2 fő intéző. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2015. július 01- 2016. június 30. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2015.július 31.- 2016. június 30. Az
utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2015. július 01- 2016. június 30. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
beszerzésének a tervezett ideje: 2015. július 01- 2016. június 30. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. július 01- 2016. június 30. 2015
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. július 01- 2016. június 30. Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. július
01- 2016. június 30. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2015. július 01- 2016. június 30. Edzőtáborozás tervezett ideje: 2016. január
01 - 2016. június 31 Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2015. július 01- 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)

3.1. Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események A környező iskolákban suli kupákat kezdeményezünk. Rendszeres szurkolói ankétokat szervezünk. Egyesületi
napok szervezésével kívánjuk a szülőket, családokat a focipályára és egy kis mozgásra ösztönözni. 3.2. Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül Az iskolai versenyek
szervezésével és edzésbemutatók tartásával kívánjuk népszerűsíteni a sportágat és ez által további tagokat szerezni egyesületünk részére. 3.3. Foci mindenkinek,
korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül, labdarúgás egy életen át: Műfüves kispályáink mindig rendelkezésre állnak a gyerekek és felnőttek adhoc
tömegsport szerveződései részére. Rendszeres kispályás bajnokságok szervezésével biztosítjuk a focizni vágyók mozgásigényét. Rendezvényeink és sporttelepünk
valamennyi mozogni és azt csak nézni vágyó ember részére is nyitva áll. 3.4. Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal
játékosok útja az élvonalba A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött együttműködési megállapodásunk keretei lehetőséget biztosítanak a legtehetségesebb
gyerekek előtt, hogy az akadémia által folyamatosan szervezett tehetségkutatón megmutassák képességeiket, tudásukat. 3.5. Megfelelő infrastruktúra biztosítása
minden szinten (stadionok, edzőpályák, kispályák, grundok, stb.) Továbbra is fejlesztéseket kezdeményezünk. Újabb területek használati jogának megszerzésével
további pályák és kiszolgáló létesítmények létrehozásán dolgozunk. 3.6. Stadion biztonság rendszerének kidolgozása (kártyás beléptető rendszer, ellenőrzés, kamera
rendszerek, jogi háttér megalkotása) Jelenleg legfontosabb biztonságtechnikai fejlesztésünk a sporttelep egységes bekerítése és ezzel meglévő értékeink megóvása.
Ennek megvalósítása folyamatban van. 3.7. Edzők, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés, megbecsülés Edzőink jelenleg valamennyi
korosztályban a magyar szinten legfrissebb és legaktuálisabb edzői liszenszekkel rendelkeznek. 13 éves korig C , B liszenszes és főikolai képesített, idősebb
korosztályban C és UEFA A liszenszes edzők dolgoznak. Természetesen a másodedzők és segítők, valamit edzőink további képzésére is törekszünk. Folyamatosan
szakmai napokon és edzéslátogatásokon veszünk részt, főleg partneregyesületünknél a Puskás Akadémiánál. De edzőink megfordulnak az MTK és a Vasas
korosztályos edzésein is. 3.8. A színvonalas labdarúgáshoz szükséges további szakemberek képzése, biztosítása (pl. játékvezetők) 

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

A Tao finanszírozás és szakmai programok nyújtotta keretek által, egyre több fiatalt sikerül megnyerni a sportágnak. Ezáltal egyre több sportoló, egyre nagyobb
szervezet létrejötte és annak fenntartása várható. A sportszakmai felkészültség mellett, várhatóan a szervezeti struktúra átalakítására, fejlesztésre is szükség lesz. Az
előttünk álló feladatok miatt megfelelően képzett operatív szakemberekre, jól kialakított technikai személyzetre is szükség lesz. Ehhez a meglévő személyi feltételeket
kell felkészítenünk , illetve új személyeket kell megnyernünk feladataink ellátásához. Egy hasonló helyzetű amatőr egyesület életében, ez feltehetően abból a szülői
közösségből kell történjen, akinek gyermeke kötődik valamilyen módon egyesületünkhöz a clubhoz. Amennyiben ez sikerül, úgy a célok maximálisan végrehajthatóak,
e nélkül azonban részeredményeket tudunk csak ellátni, felmutatni.

be/SFPHPM01-08149/2015/MLSZ

2015-11-10 10:26 4 / 24



Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

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 - 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

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Egyéb Fűnyíró és fűkezelő adapterek db 1 5 000 000
Ft

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Fűnyíró és fűkezelő
adapterek

Két meglévő füves pálya kezeléséhez az egyesület saját eszközzel nem rendelkezik. Eddig támogatói segítséggel, vagy
vállalkozás igénybevételével volt megoldott a pályák fenntartási munkái . Ez a fajta lehetőség megszűnt, túl költségesé vált.
Szükséges saját gép beszerzése, üzemeltetése.

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)

3 467 824 Ft 35 751 Ft 71 502 Ft 3 575 077 Ft 1 532 176 Ft 5 071 502 Ft 5 107 253 Ft
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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)

0 Ft

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?

Nem

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. 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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U14 Budakalászi MSE U14 15 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U16 BUDAKALÁSZI MSE U16 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U21 Budakalászi MSE U21 17 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U19

U21 Budakalászi MSE U21 0 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 17 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám 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 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 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 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
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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 Labdarúgó kapu db 2 85 706 Ft 171 412 Ft

Sporteszköz Labda db 110 1 371 Ft 150 810 Ft

Sportfelszerelés Edzőfelszerelés felső, alsó szett 100 1 886 Ft 188 600 Ft

Sportfelszerelés Melegítő db 15 3 428 Ft 51 420 Ft

Sportfelszerelés Esőkabát db 15 1 028 Ft 15 420 Ft

Sportfelszerelés Téli kabát db 15 3 360 Ft 50 400 Ft

Sportfelszerelés Sportszár pár 100 686 Ft 68 600 Ft

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

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

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

Varga István Szakközép Iskola Sportcsarnok 2 571 Ft 20 4 205 680 Ft

Budakalászi Sportcsarnok Sportcsarnok 4 800 Ft 4 4 76 800 Ft

Mustármag Általános Iskola Sportcsarnok 3 428 Ft 8 4 109 696 Ft

Műfüves pályabérlés Műfüves pálya 343 Ft 40 12 164 640 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Varga István Szakközép Iskola Az ingatlan már évek óta szerepel a pályázatainkban, az árak a tavalyi bérleti díjakhoz igazodnak.

Budakalászi Sportcsarnok Az ingatlan már évek óta szerepel a pályázatainkban, az árak a tavalyi bérleti díjakhoz igazodnak.

Mustármag Általános Iskola Az ingatlan már évek óta szerepel a pályázatainkban, az árak a tavalyi bérleti díjakhoz igazodnak.

Műfüves pályabérlés Az ingatlan már évek óta szerepel a pályázatainkban, az árak a tavalyi bérleti díjakhoz igazodnak.

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)

Edző TANC1302-00234 Normál 160 12 51 424 Ft 14 399 Ft 789 873 Ft

Edző 137098 Normál 160 12 51 424 Ft 14 399 Ft 789 873 Ft

Edző Elvégezte nincs még
kézben

Normál 160 12 51 424 Ft 14 399 Ft 789 873 Ft

Edző Tanfolyamra jár Normál 160 12 51 424 Ft 14 399 Ft 789 873 Ft
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

137098 UEFA B U7 20 14

TANC1302-00234 Egyéb U11 20 16

Tanfolyamra jár Egyéb U16 20 16

137098 UEFA B U9 20 15

Elvégezte nincs még kézben Egyéb U13 20 13

Elvégezte nincs még kézben Egyéb U14 20 13

TANC1302-00234 Egyéb U21 20 14

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 696 662 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 651 366 Ft

Nevezési költségek 119 989 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 274 259 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 556 816 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 994 190 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 159 491 Ft

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

Összesen 6 452 773 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)

5 789 590 Ft 59 686 Ft 119 370 Ft 5 968 646 Ft 663 183 Ft 6 572 143 Ft 6 631 829 Ft
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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
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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

be/SFPHPM01-08149/2015/MLSZ

2015-11-10 10:26 16 / 24



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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

71 502 Ft 71 502 Ft 35 751 Ft 107 253 Ft

Utánpótlás-nevelés 119 370 Ft 119 373 Ft 59 686 Ft 179 056 Ft

Összesen 190 872 Ft  286 309 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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.
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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: Budakalász, 2015. 11. 10.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Sárosi Tibor (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: Budakalász, 2015. 11. 10.
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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: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-23 10:14:40

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-23 10:14:12

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-23 10:15:04

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-09-10 09:42:14

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-09-10 08:09:04

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-09-10 09:54:04

Fájlok száma: 0

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Budakalász, 2015. 11. 10.
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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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 3 467 824 Ft 35 751 Ft 71 502 Ft 3 575 077 Ft 1 532 176 Ft 5 071 502 Ft 5 107 253 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 467 824 Ft 35 751 Ft 71 502 Ft 3 575 077 Ft 1 532 176 Ft 5 071 502 Ft 5 107 253 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 789 590 Ft 59 686 Ft 119 370 Ft 5 968 646 Ft 663 183 Ft 6 572 143 Ft 6 631 829 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 9 257 414 Ft 95 437 Ft 190 872 Ft 9 543 723 Ft 2 195 359 Ft 11 643 645 Ft 11 739 082 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (11 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)

skmbt_c22015042306290_1429776852.pdf Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2015-04-23 10:14:12)
bb341d084a2c2d7f11e21463c70c206db53d0c61341431c4e2f25c3bc7904224

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

skmbt_c22015042306300_1429776880.pdf Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2015-04-23 10:14:40)
c89ecfe93bbd544ba4ba6414a714ea2ddbcb7470c5d060629c424e7558fe30d2

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

befizetesi_bizonylat_1430246360.pdf Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2015-04-28 20:39:20)
36b47a3992dc427e99afad1f735397d1ccc5a0b9969dedd2de0148aa3421da40

igazgatasidij08149-20151_1441865214.jpg Hiánypótlás melléklet, 760 Kb, 2015-09-10 08:06:54)
72b1a6c493a18ac246c65f406434c1b83b097b38179d90bf61c555fc6102eb7e

besfp08149_2015igdijbefizetes_1441870934.docx Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2015-09-10 09:42:14)
bab1f1c4f147d10a42c256a22241577f1da8ee917448a4dce759c69db029ba50

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

skmbt_c22015042306301_1429776904.pdf Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2015-04-23 10:15:04)
09519ff5003e3293f2760ace016e672f8a5ffcfc13f25e4651697ac2a3408058

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

dok_palyazat_1430246374.xlsx Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 20:39:34) 26ea9b8fa4de7bf1d2a6593943db3f372408d46e02a5ac48284f4f64669b3e92

20150522budakalaszimsearajanlat_1441865344.pdf Hiánypótlás melléklet, 614 Kb, 2015-09-10 08:09:04)
5a8b631c00e077595b4966690ea90a3a7226d49b07e5c3dcd415fff966b66c66

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

dok_palyazat_1430246385.xlsx Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 20:39:45) 26ea9b8fa4de7bf1d2a6593943db3f372408d46e02a5ac48284f4f64669b3e92

20150522budakalaszimsearajanlat_1441870965.pdf Hiánypótlás melléklet, 614 Kb, 2015-09-10 09:42:45)
5a8b631c00e077595b4966690ea90a3a7226d49b07e5c3dcd415fff966b66c66

tc338muszakileiras_1441871644.jpg Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2015-09-10 09:54:04)
cdfd638edb63baf14c1a18785f4e72313237eaa1644fa49b13c7cab0b805c548
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