
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  B.B.S.E.

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  596

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  Egyéb UP

Adószám  19820064-1-07

Bankszámlaszám  11736044-20013949-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8056  Helység  Bakonycsernye

Út / utca  Bercsényi utca  Házszám  71

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8056  Helység  Bakonycsernye

Út / utca  Petőfi Sándor utca  Házszám  17/a.

Telefon  +36 20 669 73 26  Fax  -

Honlap  www.bbse.hu  E-mail cím  osgyang@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Osgyán Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  hivatalos képviselő

Mobiltelefonszám  +36 20 669 73 26  E-mail cím  osgyang@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Osgyán Gábor +36 20 669 73 26 osgyang@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 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 3 MFt 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 9 MFt 11 MFt 5 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 13 MFt 17 MFt 9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1 MFt 3 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Anyagköltség 4 MFt 2 MFt 2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2 MFt 3 MFt 2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 9 MFt 10 MFt 9 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 5 MFt 6 MFt 5 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 1 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 5 700 005 Ft 114 000 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 község sportéletében a labdarúgás kiemelkedő helyen szerepel, 68 éves múlttal rendelkezik, az első csapat 1947-ben alakult. Célunk a község sportéletének,
versenysport pozíciójának megerősítése. Az egyesület mellett már 10 éve működik a szurkolókból álló „Bakonycsernyei Baráti kör”, akik nagymértékben segítik az
egyesület munkáját. 2014. évben az egyesületnek 110 igazolt játékosa volt. Célunk az iskolai testnevelés diáksport kiemelt szerepet kapjon. Már az óvodás korban
lehetőséget biztosítunk Arra, hogy a kisgyermekek megismerjék és megszeressék a labdarúgást. Az első lépések játékos formában történő ismerkedés, majd a
későbbiekben folyamatosan bekapcsolódnak az egyesület életébe. A szomszéd települések fiataljai rendszeresen igénybe veszik a sportlétesítményt, több igazolt
játékosunk él a környező falvakban, akik itt kapnak lehetőséget a labdarúgás versenyszerű űzéséhez. Az elmúlt években egyre nehezebb anyagi helyzetbe kerülő
egyesületünknél a gondok megoldására és az eredményesség szinten tartására szükség van a vállalkozói szféra támogatására. Jelenleg a versenysport kategóriába
a felnőtt csapatunk tartozik, hosszú évek óta a Megyei II osztályban szerepel, de játszottunk az NB III. bajnokságban is. A versenysport támogatásának kiemelkedő
szempontja a minőségi utánpótlás-nevelés. A fent leírtak alapján látható az utánpótlás csapataink létszáma, mely stabil, a rendszerbe bekerülő fiatalok nem
vándorolnak el, megismerve és megszeretve a helyi viszonyokat lelkiismeretesen részt vállalnak a sportéletünkben. Hat csapatunk 80 fővel vesznek részt a
küzdelmekben. Felújított létesítményünkben napi rendszerességgel készülnek a bajnoki mérkőzésekre csapataink. A szakmai munkát egyesületünk volt játékosai
irányítják. Sajnos rossz időjárás miatt tornateremben készültünk. U-21-es csapatunk heti több edzéssel készül a mérkőzésekre, a 16 csapatos bajnokságban 5.
helyen áll, több tehetséges játékosunk a felnőtt csapatban is játszik alkalomszerűen. U-15-os csapatunk heti két edzéssel készül, korosztályváltás után a második
helyen áll. U-13-as csapatunk biztatóan szerepel, hiszen dobogó közelben, a 3. helyről várhatják a tavaszi szezonkezdést. U7-U9-U11-es csapataink a Bozsik
programban szerepelnek, ahol megfelelő szakmai irányítás mellett edzenek és készülnek a mérkőzésekre. Ezeknél a korosztályoknál még nem feltétlenül csak az
eredményesség a cél, hanem hogy minden fiatallal megszerettessük ezt a sportágat. 

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

Nincs ingatlanberuházás. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A személyi jellegű kifizetések időtartama: Nincs. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: A beérkező támogatásoktól függően 2016. február-márciusban. Az
utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: nincs Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett
ideje: nincs Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. dec.-2016. májusig Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: nincs Rendezési,
felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. dec.-2016. jan. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2016. jan.-
febr. Edzőtáborozás tervezett ideje: 2016. február Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2015. aug.-dec., 2016. febr.-júniusig
folyamatosan 

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

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as, a 2013/14-es és a
2014/15-ös időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: A magyar
labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása, a futball népszerűsítésének és a csapataink eredményességének
növelésére törekszünk. Eredményességünk hatására minél több néző látogatja mérkőzéseinket, ezáltal növeljük a labdarúgás szeretetét a helyi szurkolótábor
létszámát. Bakonycsernyén legnépszerűbb sportág a labdarúgás, ezt kihasználva igyekszünk minél több fiatalt bevonni a sportág népszerűsítésébe, támogatjuk aktív
játékossá történő válásukat. A fiatal labdarúgást kedvelő játékosainknak példaképekre van szükségük. Így felnéznek a már bizonyított, NBI-et megjárt játékosokra
(Latteinstein N. Simek P. Szolnoki T.) akiknek a karrierjük jó mozgatóerő számukra. A Bozsik programban jól működik a kiválasztás, a körzeti, majd a megyei
kiválasztókra tehetséges játékosok eljuthatnak. Az egyesület és a labdarúgás imázsának erősítése. A labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a
játékosok, mind a nézők, szurkolók számára: Községünkben is nagyon népszerű a kispályás labdarúgás. Télen és nyáron is villámtornák rendezésével próbálunk
minél több sportbarátot bevonni a rendezvényekbe. Ezek a tornák nagyon népszerűek. A bajnoki időszakban hétvégén bajnoki mérkőzésnek örülnek szurkolóink. A
helyi amatőr női csapat megalakulását támogatjuk, ezzel újabb rétegek bevonásával tesszük lehetővé a legnépszerűbb játék, a labdarúgás alapjainak elsajátítását.
Közösségi rendezvényeinken „Egy csapat, egy család” elnevezésű tornák kerülnek lebonyolításra. Szülök, rendszeresen járnak az utánpótlás csapatok
mérkőzésekre. A versenysport támogatásának kiemelkedő szempontja a minőségi utánpótlás-nevelés. A nevelés személyi feltételeinek biztosításával, több edzés
beiktatásával, minőségi szakmai munka biztosításával elérhetnénk, hogy utánpótlás csapataink előkelőbb helyeken szerepeljenek a bajnokságokban Új felszerelések
vásárlásával, kulturáltabb körülmények, magasabb szakmai munka megkövetelésével. Elérhetnénk az utánpótlás fejlesztését, mely lendületet adhatna a fiatalok
számára. Általános Iskola segítségével tehetségkutatókat szervezünk, ismert helyi labdarúgók segítségével népszerűsítjük a labdarúgást. 

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

A sport általános megítélése a magyar társadalomban, s ezen belül Bakonycsernyén pozitív, a társadalom véleménye szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden
területe, az iskolai testnevelés, a szabadidősport, valamint a versenysport, az utánpótlás-nevelés. Az önkormányzat és sportegyesületünk a TAO pénzek bevonásával
jelentős felújítást, korszerűsítést tudott végrehajtani az öltözőnkön, így az utánpótlás csapatok játékosainak megfelelő infrastruktúra áll rendelkezésre, edzésre és
mérkőzésre egyaránt. A felújított öltözők vonzók sok sportolni vágyó fiatal számára. A XXI. század igényeinek megfelelő, korszerű helyiségek állnak játékosaink
rendelkezésére. Sportolóinkon túl ,jelentős számban növekszik a sportbarátok, szurkolók tábora, ami a kulturált szabadidős komplexumnak köszönhető. Szurkolóink
örömmel jönnek hazai mérkőzéseinkre, mivel büszkék az elért eredményeinkre. A helyi amatőr, labdarúgást kedvelő bakonycsernyei lakosok is szívesen látogatják
sporttelepünket. A település oktatási intézményeivel való kiváló kapcsolatnak köszönhetően a múltban és remélhetőleg a jövőben is jelentősen fog emelkedni a
sporttelepünkön megtartott testnevelési és diáksportköri rendezvények száma. A helyi civil szervezetek örömmel vették, hogy a faluközpontban megrendezésre
kerülő nagy rendezvények színhelye lett a felújított sportcentrum. Reméljük, hogy a felújított öltözők sok fiatalt becsalogatnak létesítményünkbe. A most pályázott
felszerelések a nehéz helyzetben lévő családok, szülők részére is segítséget nyújtanak, hiszen már nem kell felszerelést venni, sportolni akaró gyermeküknek.
Utánpótlás csapataink mérkőzésekre való szállítását autóbusz bérlésével kívánjuk megoldani, az eddigi - szülői támogatással megoldott – saját személygépkocsis
utazással szemben. A helyi fiatalokra épül a felnőtt csapatunk mellett az utánpótlás csapatunk is. A nézők, szülők örömmel járnak ki a mérkőzésre, hiszen saját
gyermeküket láthatják játszani a pályán. A társasági adó által szerzett bevételjelentős szerepet játszik abban, hogy egyesületünk fejlődni tud, vonzóbbá tudja tenni a
labdarúgás feltételrendszerét.
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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

be/SFP-08128/2015/MLSZ

2015-11-18 15:32 5 / 24



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszközök

Kisbusz db 1 4 500 000
Ft

4 500 000 Ft

Sportfelszerelések Sportfelszerelés garnitúra szett 1 500 000
Ft

500 000 Ft

5 000 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Kisbusz Utánpótlás csapataink szállítására minden évben jelentős összeget fordítunk. A kisbusz sikeres vásárlása esetén jelentős
összeget tudnánk megspórolni és nem kellene bérelnünk autóbuszt.

Sportfelszerelés garnitúra Az évek során utánpótlás csapatainkat teljes mértékben felszereltük. Sajnos felnőtt csapatunk felszerelésére eddig nem volt
lehetőség, ezt szeretnénk most bepótolni.

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

U13 Bozsik egyesületi U13 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U15 BAKONYCSERNYE U15 12 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U21 BAKONYCSERNYE U21 14 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 5 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 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

be/SFP-08128/2015/MLSZ

2015-11-18 15:32 10 / 24



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)

Sportfelszerelés Sportmez garnitúra szett 16 7 576 Ft 121 216 Ft

Sportfelszerelés Utazó táska szett 32 5 051 Ft 161 632 Ft

Sporteszköz Mobil, hordozható sorfal db 1 189 397 Ft 189 397 Ft

Sporteszköz Kompresszor db 1 18 940 Ft 18 940 Ft

Sportfelszerelés Téli sportkabát db 32 7 576 Ft 242 432 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)

Csákvári műfüves pálya Műfüves pálya 10 732 Ft 16 3 515 136 Ft

Móri Wekerle sportcsarnok Sportcsarnok 9 470 Ft 20 3 568 200 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Csákvári műfüves pálya Sajnos nem rendelkezünk a téli felkészüléshez szükséges megfelelő műfüves pályával, ezért szeretnénk bérelni az utánpótlás
csapatainknak.

Móri Wekerle
sportcsarnok

Sajnos nem rendelkezünk a téli felkészüléshez szükséges megfelelő műfüves pályával, ezért szeretnénk bérelni az utánpótlás
csapatainknak.

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 MLSZ C TANC1416-
00946

EKHO 120 8 94 698 Ft 18 940 Ft 909 101 Ft

Edző MLSZ C TANC1416-
00956

EKHO 120 8 94 698 Ft 18 940 Ft 909 101 Ft

Egyéb Utánpótlás technikai
vezető

EKHO 120 8 71 024 Ft 14 205 Ft 681 830 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Utánpótlás technikai vezető Az utánpótlás csapataink koordinálásához, adminisztrációs feladatok segítségénél szeretnénk alkalmazni egy technikai vezetőt.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

MLSZ C TANC1416-00946 Egyéb U13 20 24

MLSZ C TANC1416-00956 Egyéb U19 20 34
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 733 617 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 456 446 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 126 264 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 083 336 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 262 644 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 500 032 Ft

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

Összesen 6 162 339 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)

5 529 005 Ft 57 000 Ft 114 000 Ft 5 700 005 Ft 633 334 Ft 6 276 339 Ft 6 333 339 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
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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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Utánpótlás-nevelés 114 000 Ft 114 000 Ft 57 000 Ft 171 000 Ft

Összesen 185 502 Ft  278 253 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: Bakonycsernye, 2015. 11. 18.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Osgyán Gábor (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: Bakonycsernye, 2015. 11. 18.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-18 13:08:28

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-18 13:08:43

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-18 13:09:03

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-24 23:52:15

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-24 23:55:47

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-24 23:56:10

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: Bakonycsernye, 2015. 11. 18.
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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

5 529 005 Ft 57 000 Ft 114 000 Ft 5 700 005 Ft 633 334 Ft 6 276 339 Ft 6 333 339 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 8 996 829 Ft 92 751 Ft 185 502 Ft 9 275 082 Ft 2 165 510 Ft 11 347 841 Ft 11 440 592 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 (9 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)

bakonycs._alairasi_1429355323.jpg Szerkesztés alatt, 315 Kb, 2015-04-18 13:08:43)
6ebdc229c992d1ab7990c004a4fb12646c712204f1eea4284b10cef8eef35597

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

bakonycs._birosagi1._1429355304.jpg Szerkesztés alatt, 453 Kb, 2015-04-18 13:08:24)
e907f5bc853b23dfe2f46b978ff38ea8dbccd6755a88555f04aa58d0f811e595

bakonycs._birosagi2._1429355308.jpg Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2015-04-18 13:08:28)
ea880fa430acaeabd283482f671491c535054b2b63e585026018f92b4f16944d

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

bakonycs._atutalasi_1429912335.jpg Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2015-04-24 23:52:15)
7be760d2b6155182c3d85b5096c42542045c0cd0ec8a15bd3ee6f032869bde52

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

bakonycs._koztartozasmentes_1429355343.jpg Szerkesztés alatt, 373 Kb, 2015-04-18 13:09:03)
3db830f5cdcd0667ff3c668318afe1f9fc2655019e1df12f33fa35c4322287e6

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

bakonycs._kisbuszarajanlatmuszak_1429912543.jpg Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2015-04-24 23:55:43)
1d3aa65d203d8d7d8ac7595fb3e60f87459c1636f079c85c44795aef3da739fd

bakonycs._kisbuszarajanlatmuszak_1429912547.jpg Szerkesztés alatt, 286 Kb, 2015-04-24 23:55:47)
6b84ca726ee1320e6bc81f52348fbfde739da38481383aa59b98992715190d88

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

bakonycs._kisbuszarajanlatmuszak_1429912555.jpg Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2015-04-24 23:55:55)
1d3aa65d203d8d7d8ac7595fb3e60f87459c1636f079c85c44795aef3da739fd

bakonycs._kisbuszarajanlatmuszak_1429912570.jpg Szerkesztés alatt, 286 Kb, 2015-04-24 23:56:10)
6b84ca726ee1320e6bc81f52348fbfde739da38481383aa59b98992715190d88
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