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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

GÓNA SZABADIDŐKÖZPONT ÉS KÉZILABDA EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

GÓNA SZKKE

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18967858-1-20

Bankszámlaszám

10402063-50526548-50811000

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8975

Város

Szentgyörgyvölgy

Közterület neve

Farkasi

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8975

Város

Szentgyörgyvölgy

Közterület neve

Farkasi

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 997 15 24

Fax

+36 92 551 043

Honlap

www.go-na.hu

E-mail cím

gona@go-na.hu

E-mail cím

gona@go-na.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Gódor Mihály

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 997 15 24
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Gódor Mihály

+36 30 997 15 23

gona@go-na.hu

Tállainé Csuka Anikó

+36 20 556 95 76

aniko7643@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Lenti Vörösmarty Mihály Átalános
Iskola

Lenti Város
Önkormányzata

Klebersberg Intézménfenntartó
Központ

10

Felkészülés

Arany János Általános Iskola

Lenti Város
Önkormányzata

Kelbersberg Intézményfenntartó
Központ

15

Felk. és
versenyeztetés

Gönczi Ferenc Gimnázium

Lenti Város
Önkormányzata

Klebersberg Intézményfenntartó
Központ

4

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2004-10-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2004-10-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

1,4 MFt

1,8 MFt

2 MFt

Állami támogatás

0,229 MFt

0,212 MFt

0,245 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,95 MFt

1 MFt

1,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

14,567 MFt

23,425 MFt

46,524328 MFt

Egyéb támogatás

1,76 MFt

1,55 MFt

1,5 MFt

Összesen

18,906 MFt

27,987 MFt

51,569328 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

7,887586 MFt

9,382 MFt

12,84 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,25 MFt

0,35 MFt

0,45 MFt

Anyagköltség

3,413 MFt

8,255 MFt

12,288 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

6,445 MFt

8,4 MFt

24,72 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,315 MFt

1,2 MFt

0,515 MFt

Összesen

20,310586 MFt

27,587 MFt

50,813 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége
Kiadás
Működési költségek
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2015
13,45 MFt

2016
16,66 MFt

2017
22,99 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

52 060 329 Ft

1 041 207 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Egyesületünk jelenleg az Arany János Általános Iskola, a Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Gönczi Ferenc Gimnázium tornatermében tartja edzéseit. A
pályák egyik intézményben sem szabvány méretűek, de az Arany János Általános Iskola tortaterme pályahitelesítéssel bíró létesítmény, melyben megfelelő minőségű
és méretű öltözők, és kiszolgáló helyiségek állnak a rendelkezésre.A pálya parkettás burkolatú, viszont az utolsó felújítás több mint 20 évvel ezelőtt történt. Ebben a
tornateremben is folynak az edzések, illetve itt játsszuk a hazai mérkőzéseinket is. A létesítmény adottságaiból eredően a szurkolók a mérkőzéseken közvetlen
közelségben vannak a játékkal, mely rendezési szempontból némi odafigyeléssel jár, de jó lehetőség a mérkőzések figyelemmel követésére az emeleti körfolyosó,
mely a pályát teljes egészében körbe öleli. A mérkőzéseinken mérkőzésről-mérkőzésre több szurkoló vesz részt, így az emeleti rész is ki van használva.
Egyesületünk a 2017/2018-as sportfejlesztési programjában egy olyan feltételrendszer megteremtését irányozza elő, hogy a Lenti Vörösmarty Általános Iskola
tornatermét sportcsarnokká fejlessze. Sportfejlesztési programunkkal egyrészt az utánpótlás csapatainknak kívánjuk megteremteni azokat a lehetőségeket, amelyek
segítségével minőségi képzésben részesülhetnek az Egyesület kötelékében sportoló fiatalok, másrészt a jogszabályi keretek adta lehetőségek mentén a felnőtt
csapataink számára kívánunk forrásokat biztosítani az eredményes szereplés érdekében. Sportszervezetünk jelenleg az Zala Megyei Bajnokságban versenyző felnőtt
korosztályt, a Kisiskolások Bajnokságban versenyző U7,U8,U9,U10-es csapatokat, a Gyermekbajnokságban versenyző U11, U13-as csapatokat, valamint serdülő és
junior korosztályos csapatokat versenyeztet. A pályázatírás időszakában felnőtt csapatunk az 2. áll a tabellán, míg utánpótlás csapataink a megyei bajnokságokban,
valamint az Gyermek bajnokságban is megyei szinten erős középcsapatnak számíthatnak. Az egyesületünk 15 fő körüli állandó létszámmal számol felnőtt, valamint
120 fő körüli létszámmal az utánpótlás bajnokságokban, illetve a mindennapi munkában. Egyesületünkben heti 8 alkalommal tartunk utánpótlás edzéseket, 2
alkalommal felnőtt edzést, illetve heti 2 alkalommal kapus edzést.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A kézilabdaterem átalakítására, felújítására azért van szükség mert rossz idő esetén és a téli időszakban nem lehet használni a termet, mivel az épület nincs
leszigetelve. A termet speciális kapusedzések tartására használná az egyesület. A teremben ezenkívül egyedi egyéni képzéseket is tudnánk tartani folyamatosan,
továbbá alkalmas a terem láberő fejlesztésre is. Valamint a teniszlabda adagoló gép beállításával a kapusok edzését is szolgálhatja.A beruházás tervezett kezdési
időpontja 2018. január 1-je, az üzembe helyezés tervezett időpontja 2018.július 1-je.

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 az Országos és Megyei Szövetségek versenykiírásaihoz igazodóan működik, ahhoz próbálja meg felépíteni a versenyeztetés rendjét is.
Egyesületünknek a fő stratégiai pontja az utánpótlás nevelés fejlesztése, az utánpótlás csapatok létszámának a feltöltése. Jelenlegi sportfejlesztési programunk, így a
pályázatunk is úgy kapcsolódik az előző évihez, hogy elindítottuk az utánpótlás neveléshez szélesebb körből toborozni a gyerekeket, és ezt még intenzívebben, még
nagyobb hatékonysággal szeretnénk tovább vinni a 2017/2018-as bajnoki évadban is. A GÓNA SZKKE az elmúlt négy évben nagy hangsúlyt fektetett az
utánpótlásbázis megteremtésére.Ezt a munkát szeretnénk tovább folytatni. Fontos célkitűzés , hogy egészséges, a társadalom számára hasznos fiatalokat neveljünk,
hasznos elfoglaltságot, programot tudjunk kínálni fiataljaink részére. Fontos továbbá az edzői gárda – MKSZ képzési stratégiára épülő - rendszeres, folyamatos
továbbképzésének, szakanyagok beszerzésének biztosítása. Az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi és anyagi elismerésben történő részesítése.A
kézilabdázás, mint alapsportág szerepeljen a helyi iskolai képzésben, amihez elengedhetetlen az iskolavezetés megnyerése. Ki kell használni azt a lehetőséget, hogy
az új oktatási koncepció maximálisan támogatja a mindennapi testnevelését. Az iskolai (óvodai) csapatok, sportesemények, a sportágat népszerűsítő rendezvények
szervezése, azokon való részvétel.Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése: az edzések, helyi versenyek,
bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, csoportos utazás feltételeinek megteremtése, valamint az anyagi terhek
levétele/csökkentése a szülök esetében. Célunk a folytonosság biztosítása egyrészt az Egyesületi struktúrában és az Egyesületi munka színvonalának tekintetében.
Másrészt fontosnak tartjuk a folyamatos - adott korosztály képzési szintjének megfelelő - versenyeztetés biztosítását, ezáltal a játékosok hatékony fejlődésének
elősegítését. Ehhez elengedhetetlen a TAO támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek kihasználása, amely csak úgy lehet hatékony, hogyha az egyes támogatási
időszakok sportfejlesztési programjai egymásra épülnek és a folyamatosság és a fokozatos ’’építkezés’’ biztosított.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az eredmények is mutatják, hogy a társasági adókedvezmények nyújtotta plusz források már eddig is kedvező hatásokat indukáltak az Egyesület tekintetében Külön
öröm, hogy nem csupán felnőtt csapataink sikeressége jellemzi az Egyesületet. Korosztályos csapataink eredményei előrevetítik a jól megtervezett építkezési
folyamat következtében megnyíló lehetőségeket. A kézilabda utánpótlás nevelés a közvetlen sportági hasznosságon túlmutató, Lenti városára és a kistérségre is
kiható társadalmi és gazdasági hasznossággal rendelkezik. A 90 főnyi fiatalt felölelő sportági munka a városban és környezetében élő és tanuló gyermeklétszám nem
elhanyagolható részének ad napi értelmes és hasznos elfoglaltságot, a versenyzéssel sikerélményt, felnőtté válásukhoz hasznos tudást, nem egyszer életcélt.
Kutatásokkal bebizonyított tény, hogy a komoly sportolást folytató fiatalok szűkebb- és tágabb korosztályi közösségüknek példát mutató, a kisközösségeket vezető,
azok életét pozitív irányban befolyásoló egyéniségek. A sportoló osztálytársakat a versenyeikre elkísérő többi fiatal is értelmes és hasznos szórakozásra lel, közülük
sokan kezdik el – ha nem is ilyen fokon – a testedzést,de közülük kerülnek ki az eljövendő esztendők szurkolói is. Ugyanilyen hatással vannak ezek a fiatalok a
szűkebb és tágabb családi közösségükre, szomszédaikra. Rendszeresen láthatjuk a fiatalok versenyein a szülőket, nagyszülőket, testvéreket, szomszédokat. A
sportoló gyerekek szülei is komoly közösséget teremtenek, az ilyen ismertségek sok hasznos civil kezdeményezés kiinduló pontjai is egyben. A sportban szerzett
kitartás, sikerorientáltság és magasabb fokú kudarctűrés kimutatottan jó hatással van a rendszeresen sportoló fiatalok tanulmányaira, későbbi munkavégzésükre. Egy
sikeres sportegyesület mind gazdasági, mind pedig társadalmi szempontból hasznos, amely nem csupán az adott településen és adott sportágban fejt ki kedvező
hatásokat. Az utánpótlás nevelés közvetlen és közvetett hatással van az adott térség foglalkoztatására. (Edzők, sportvezetők, sportegészségügyi személyzet,
pedagógusok) A fiatalok versenyeire városunkba érkezők, az ő, illetve ellenfeleik szurkolói mind fogyasztást generálnak, ezáltal pozitív hatással van a
foglalkoztatásra. A létesítmény megvalósításától a város vezetése a termálturizmus kiegészítése képen a sportturizmus fejlődését reméli tekintettel arra, hogy a
sportcsarnok más sportrendezvények befogadására is helyet biztosíthat.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
0 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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 megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2017/18 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
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének 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
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Bajnokságban szereplő csapatok

U7

2

0

1

U8

3

0

1

U9

9

0

1

U10

10

0

1

U11

17

0

1

U12

0

0

1

U13

26

0

1

U14

0

0

1

serdülő

31

0

1

ifjúsági

31

0

1

129

0

10

egyetemi/főiskolai
diákolimpia
ÖSSZESEN
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Tape

U11

db

60

1 200 Ft

72 000 Ft

Gyógyszer

Intensive hűtő zselé

Serdülő

db

20

3 500 Ft

70 000 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

Serdülő

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszer

jégzselé spray

U11

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszer

sebösszehúzó tapasz

Ifjúsági

csom

5

500 Ft

2 500 Ft

Gyógyszer

ló krém

Ifjúsági

db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Gyógyszer

lemosó spray

U11

db

20

3 000 Ft

60 000 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Arany János Általános Iskola

U9

4 800 Ft

60

10

600

2 880 000 Ft

Lenti Vörösmarty Mihály
Általános Iskola

U13

4 800 Ft

40

10

400

1 920 000 Ft

Gönczi Ferenc Gimnázium

U13

3 000 Ft

16

10

160

480 000 Ft

Edzők elszámolása
Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni:

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Edző

Kód

731

Technikai vezető

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Gódor Mihály

Normál

8

10

700 000 Ft

161 000 Ft

8 610 000 Ft

Gódorné Nagy
Marianna

EKHO

8

10

250 000 Ft

50 000 Ft

3 000 000 Ft

Edző

32309

Horváth Bálint

EKHO

3

10

67 500 Ft

13 500 Ft

810 000 Ft

Edző

62186

Március László

EKHO

3

10

60 375 Ft

12 075 Ft

724 500 Ft

Edző

56689

Szilágyi Veronika

EKHO

6

10

120 750 Ft

24 150 Ft

1 449 000 Ft

Edző

56510

Kosár Piroska

EKHO

3

10

93 750 Ft

18 750 Ft

1 125 000 Ft

Ferincz Ágnes

EKHO

4

10

125 000 Ft

25 000 Ft

1 500 000 Ft

Technikai vezető
Edző

56510

Kosár Piroska

EKHO

3

10

93 750 Ft

18 750 Ft

1 125 000 Ft

Edző

62186

Március László

EKHO

3

10

60 375 Ft

12 075 Ft

724 500 Ft

Edző

32309

Horváth Bálint

EKHO

3

10

60 375 Ft

12 075 Ft

724 500 Ft
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2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Gódor Mihály

1956-01-15

A

Nem rel.

Ifjúsági

Gódorné Nagy Marianna

1957-08-30

Nem rel.

Nem rel.

Serdülő

Horváth Bálint

1984-10-30

D

Igen

U13

Március László

1973-01-26

D

Nem

U11

Szilágyi Veronika

1989-03-15

D

Nem

U7

Kosár Piroska

1983-02-18

C

Nem rel.

U9

Ferincz Ágnes

1969-08-24

Nem rel.

Nem rel.

Serdülő

Kosár Piroska

1983-02-18

C

Nem rel.

U8

Március László

1973-01-26

D

Nem

U10

Horváth Bálint

1984-10-30

D

Nem

Serdülő

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

12 526 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

384 500 Ft

Személyszállítási költségek

3 800 000 Ft

Nevezési költségek

150 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

250 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

150 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

5 280 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

13 950 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

19 792 500 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

56 283 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

50 498 519 Ft

520 603 Ft

1 041 207 Ft

52 060 329 Ft

5 784 481 Ft

57 324 207 Ft

57 844 810 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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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)

Utánpótlás-nevelés

1 041 207 Ft

Összesen

1 041 207 Ft

Maximum közrem. díj
1 041 207 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
520 603 Ft

Összesen
1 561 810 Ft
1 561 810 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím
Utánpótlásnevelés

Feladat leírása

Sportfejlesztési program összeállítása, költségvetési terv elkészítése, költségek nyomon követése, előrehaladási jelentések, elszámolások
elkészítése, kapcsolattartás a Magyar Kézilabda Szövetséggel.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Szentgyörgyvölgy, 2017. 11. 15.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Gódor Mihály (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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. 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;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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);
13. 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;
14. 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;
15. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak 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 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.
g. 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;
16. 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.
17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
19. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Szentgyörgyvölgy, 2017. 11. 15.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Gódor Mihály (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó GÓNA SZABADIDŐKÖZPONT ÉS KÉZILABDA
EGYESÜLET

(kedvezményezett

neve)

aláírásra

jogosult

képviselője

büntetőjogi

felelősségem

tudatában

ezúton

nyilatkozom,

hogy

a

GÓNA

SZABADIDŐKÖZPONT ÉS KÉZILABDA EGYESÜLET (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Szentgyörgyvölgy, 2017. 11. 15.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Gódor Mihály (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Szentgyörgyvölgy, 2017. 11. 15.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Szentgyörgyvölgy, 2017. 11. 15.

2017-11-15 14:35

Gódor Mihály
Elnök
GÓNA SZABADIDŐKÖZPONT ÉS KÉZILABDA EGYESÜLET

20 / 25

be/SFPHP01-05301/2017/MKSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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:
2017-05-02 15:49:03
Feltöltés / Megtekintés

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:
2017-05-02 20:35:47
Feltöltés / Megtekintés

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:
2017-05-02 21:27:30
Feltöltés / Megtekintés

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 21:22:31
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 21:24:12
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-08 14:49:12
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 21:26:45

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-10-08 11:43:37
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-10-08 09:05:04

Kelt: Szentgyörgyvölgy, 2017. 11. 15.
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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

6

6

0%

Edzőtáborok száma

db

10

12

20%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

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

1

2

100%

U18

fő

2

4

100%

U17

fő

4

2

-50%

U16

fő

2

4

100%

U15

fő

4

6

50%

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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

50 498 519 Ft

520 603 Ft

1 041 207 Ft

52 060 329 Ft

5 784 481 Ft

57 324 207 Ft

57 844 810 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

50 498 519 Ft

520 603 Ft

1 041 207 Ft

52 060 329 Ft

5 784 481 Ft

57 324 207 Ft

57 844 810 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (10 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1493753052.pdf (Szerkesztés alatt, 254 Kb, 2017-05-02 21:24:12) 0c487847f5e9d26302b3e48efb823e95b5fdc238c3736d225fc1b34f5ecc4465
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)
alairas_1493750147.pdf (Szerkesztés alatt, 740 Kb, 2017-05-02 20:35:47) cc0cb2767af5dc80d10dc6d46d7bf1964a224764c74deb111d4b5fb82ae791a2
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
teremberletiszerzodes_1507446304.pdf (Hiánypótlás, 400 Kb, 2017-10-08 09:05:04) 9d6bccd397c542dcfc17f4d254d9488b64924f78cb2955f44ac4439e8c489df9
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1507466952.pdf (Hiánypótlás, 813 Kb, 2017-10-08 14:49:12) b0c1af24127326c0265ab9f18f7a731453400b11b1d489f76198b5ce71590869
emminyilatkozat_1493753168.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 21:26:08) 1ccf2a9b1e65dc030fcc4498a8cf5fd0b7f45308e882b553dd4272f22c00188b
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
img_0001_1493732943.pdf (Szerkesztés alatt, 974 Kb, 2017-05-02 15:49:03) 6452cccdfbd3694a03286bdf6afe16b03ab6ed0db561df326acee2bfea627455
(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolgaltatasidij_1493752951.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2017-05-02 21:22:31)
94efe6d51a78b2801ba02309c73cead7abc8844edc89c11dc8e4173d7f82d36f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentesnyilatkozat_1493753250.pdf (Szerkesztés alatt, 513 Kb, 2017-05-02 21:27:30)
025280d3807f32ffc9e0dc8c3b31c2c8d6c009919b848a890fd75246706dc552
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1493753205.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 21:26:45) ba12c85a89f7f4b43c660f824ed7909476ee5d56b45e6e6634bfec9fd0a14ef4
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
boaferencmunkakorileiras2017._1507455817.docx (Hiánypótlás, 27 Kb, 2017-10-08 11:43:37)
4c78b26ce58c1db6c57082d8fa259734bfb9f47e93db53b1794ba7830a98bc2c
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