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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar
Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Sportiskola
Gazdálkodási formakód

113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

14632853-2-05

Bankszámlaszám

10700086-48561905-51100005

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3515

Helység

Miskolc

Út / utca

Egyetem út

Házszám

2

Irányítószám

3515

Helység

Miskolc

Út / utca

Egyetem út

Házszám

2

Telefon

+36 46 414 056

Fax

+36 46 560 455

Honlap

www.mvsi.hu

E-mail cím

titkarasg@mvsi.hu

E-mail cím

illyes@mvsi.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Illyés Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ügyvezető
Mobiltelefonszám

+36 70 263 14 77

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Lódi Gábor

E-mail cím

+36 70 380 34 15

b1515@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Szemere Bertalan
Szakközépiskola

Miskolc Megye Jogú Város

Miskolc Megye Jogú Város

4

Felk. és
versenyeztetés

Miskolci Városi
Szabadidőközpont

Miskolci Városi
Szabadidőközpont

Miskolci Városi
Szabadidőközpont

10

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának
időpontja:

2009-02-20

A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2009-03-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben
releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

322 MFt

95 MFt

100 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

73,789 MFt

46 MFt

50 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

74,477 MFt

53,317 MFt

8,48 MFt

Egyéb támogatás

628,684 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

1 098,95 MFt

194,317 MFt

158,48 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

241,836 MFt

45 MFt

47 MFt

Működési költségek (rezsi)

73,559 MFt

13 MFt

15 MFt

Anyagköltség

414,97 MFt

30 MFt

31 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

310 MFt

50 MFt

55 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

38,44 MFt

8 MFt

10 MFt

Összesen

1 078,805 MFt

146 MFt

158 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

245 MFt

10 MFt

35 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

23 688 458 Ft

473 769 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

37 937 401 Ft

726 054 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-23 17:43
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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 sportegyesület programjának célcsoportja a legkisebb korosztály. Egyesületünk 4-10 éves gyermeknek segít a kosárlabda alapvető szabályait megtanítani.
Célunk, hogy az edzéseinken jelen lévő gyerekeknek megmutassuk a sportág szépségeit, ezzel hozva kedvet nekik a folytatáshoz, és ezzel együtt az
egészséges életmódhoz is. Egyesületünk legfőbb célja a legkisebb korosztályával a Dob-dob program megvalósítása az tavalyi évtől már megkezdődött, és
jelenleg is sikeresen zajlik. Miskolc város Önkormányzatának segítségével, támogatásával egy három fázisú fejlődési folyamatot alakítottunk ki, mely
folyamat első lépcsőfoka a már említett Dob-dob programon való részvétel megteremtése a legkisebb korosztálynak. Ezután az oktatási intézményekben
kívánunk biztosítani komoly kosárlabdázási lehetőségeket. Ennek apropóján együttműködési megállapodást írtunk alá a Jezsuita Diáksport Egyesülettel,
mely megállapodás keretein belül az adott korosztály tehetségit felkarolják, hogy tovább fejlődve, az utolsó fázisba kerüljenek, ahol a felnőtt gyermekek a
MEAFC egyetemi szintjére juthatnak. Ez a három fokozatú folyamat lehetőséget teremthet a város és a környező térségek gyerekeinek, hogy 4 éves koruktól
egészen az egyetemi végzettségük megszerzéséig versenyszerűen sportolhassanak, és így fejlődhessenek. Ez azt jelenti, hogy a város, valamint a térség
tehetségeinek mind a sportbeli, mind pedig a tanulmányi fejlődés lehetőségét megteremtjük. A legkisebbek mellett, magasabb korosztályokban, leány
csapatokat is indítunk országos bajnokságban, úgy mint U11, U12, valamint U13. A 2015/16-os sportfejlesztési program tervezésekor tehát a tavalyi évtől
eltérően már nem csak a legkisebbek, hanem az idősebb leány csapatok versenyeztetéséhez szükséges feltételeket is meg kívántuk teremteni.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A megfelelő felszerelések és eszközök nélkülözhetetlenek a gyerekek megfelelő felkészülésében. Ezeket a bajnoki évad elején kívánjuk beszerezni.
Sporteszköz és felszerelés soron vásárolnánk sportruházatot; sporteszközöket. A béreket, edzőknek (6 fő), továbbá a bérleti díjakat 10 hónapon át
folyamatosan biztosítanánk. Ezen felül személyszállítási díj, edzőtábor költségeinek, nevezési díjak, rendezési, valamint verseny és játékengedélyek kiállítási
költségeinek finanszírozására kerülne sor.

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 sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetség szakszövetségi stratégiájával. Egyesületünk célul
tűzte ki az utánpótlás-nevelés fejlesztését, a fiatalok egészséges és sportos életmódra nevelését. Szeretnénk, ha minél több gyermek kapna kedvet a
kosárlabda sportág űzéséhez. Ez ugyanis jelentős mértékben hozzájárulna a sportág színvonalának további fejlődéséhez. A mindenkori szövetségi kapitány
nagyobb létszámú és még több tehetséges sportolóból álló „mezőnyből” válogathatna, mely által kiéleződne a versengés a játékosok között. Sok kiemelkedő
játékosból válogatva még erősebb csapatot lehet összeállítani. Toborzó programok keretében szeretnénk népszerűsíteni a sportágat, ezzel hozzájárulva a
kosárlabda sikeresebbé tételéhez. Szeretnénk, ha a gyermekek sportolása nem jelentene anyagi terhet a szülők számára. Ezért igyekszünk minél több
költséget átvállalni. A program keretében minden játékosunk számára szeretnénk egységes sportöltözetet biztosítani. Az edzőtáborok megrendezése mind
szakmai részről, mind pedig csapatformáló szerepe miatt elengedhetetlen. Ezek során lehetőség nyílik az intenzív edzésmunka elvégzésére, melynek
segítségével a fizikális, a technikai, taktikai és a szellemi képességek egyaránt fejleszthetők. A játékosok az együtt töltött idő alatt még jobban megismerik
egymást, tehát az ilyen táborok elősegítik a csapategység kiépítését, illetve elősegítik annak megerősödését.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi hatások: A projekt megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat eredményez. Egyre több gyermek kezd el sportolni. A térségben meghonosodik
az egészséges és sportos életmód. A sportoló fiatalok pedig még nagyobb valószínűséggel adják tovább ezt az életformát a következő generációknak. A
sportág népszerűsítése által egyre több néző fog kilátogatni a mérkőzésekre. Idővel esetleg szurkolói klubok is szerveződhetnek, amelyekben hasonló
felfogású és világnézetű emberek oszthatják meg egymással gondolataikat és cserélhetnek véleményt. Ezzel pedig a sporton túl a társasági élet is
fellendül. A kosárlabda pedig a térség sikersportjává válhat. Napjainkban Európa szerte elterjedt a szabadidő passzív eltöltése. Ez kockázatot jelenthet.
Hiszen félő, hogy az emberek szívesebben ülnek le a televízió elé, vagy választanak más kevésbé aktív tevékenységet, mint mozgásosat. Ez a hatás azonban
egészségtudatosító és toborzó programok megszervezésével mérsékelhető. Gazdasági hatások: A rendszeres testmozgás bizonyítottan egészségmegőrző
hatású. Amennyiben az emberek egészséges életmódot folytatnak, kevésbé lesznek hajlamosak az egyes betegségekre. Ezáltal a társadalombiztosítót és a
munkáltatóikat is jelentős kiadásoktól óvják meg, hiszen kevesebb alkalommal kell betegszabadságra menniük. A sikeres program pozitív hatással van a
sportszergyártókra. Hiszen ezáltal megnő a kereslet az általuk gyártott, illetve forgalmazott termékek iránt. A támogatók, szponzorok távolmaradása jelenti
a fő kockázatot, gazdasági szempontból. Amennyiben az egyesület nem kap elegendő anyagi támogatást, úgy félő, hogy a projekt nem, vagy csak
részeiben tud megvalósulni. Ez azonban megfelelő tervezéssel és pontos számolással kiküszöbölhető.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (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

2015-04-23 17:43
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Informatikai eszközök

kamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai eszközök

laptop

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai eszközök

táblagép

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszközök

mini kosárpalánk

db

4

100 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszközök

koordinációs létra

db

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszközök

sport bója

db

4

7 000 Ft

28 000 Ft

Sporteszközök

verseny kosárgyűrű rugós

db

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszközök

háló

db

8

4 000 Ft

32 000 Ft

Sporteszközök

kosárlabda versenylabda 6-os

db

20

30 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszközök

labdatároló háló

db

4

5 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszközök

mobil eredményjelző

db

1

1 000 000
Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelések

kosárlabda mez/nadrág

db

60

20 000 Ft

1 200 000 Ft

Sportfelszerelések

melegítő alsó/felső

db

60

30 000 Ft

1 800 000 Ft

Sportfelszerelések

kosárlabda cipő

db

30

25 000 Ft

750 000 Ft

Sporteszközök

zsámoly

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszközök

sportmasszázs henger

db

20

18 000 Ft

360 000 Ft

Sporteszközök

TRX

db

20

70 000 Ft

1 400 000 Ft

Sporteszközök

gumiheveder

db

20

26 000 Ft

520 000 Ft

Sporteszközök

fittlabda

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

mikrobusz

db

2

12 000 000
Ft

24 000 000 Ft

33 130 000 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kamera

Ezek az eszközök jelentősen hozzájárulhatnak a csapat győzelméhez, hiszen az ellenfél játékának ki lehet könnyen szúrni a
gyengepontokat, valamint a saját csapatuk hibáiból is a játékosok rengeteget tanulhatnak. A taktikai felkészülés minőségi javításának
érdekében.

laptop

Az egyesület adminisztratív feladatainak elvégzéséhez szükséges.

táblagép

Digitális jegyzőkönyvhöz

mini
kosárpalánk

Az edzések magasabb szintű lebonyolításához szükséges, amely hozzájárul a csapat fejlődéséhez és sikerességéhez.

koordinációs
létra

Az edzések magasabb szintű lebonyolításához szükséges, amely hozzájárul a csapat fejlődéséhez és sikerességéhez.

sport bója

Az edzések magasabb szintű lebonyolításához szükséges, amely hozzájárul a csapat fejlődéséhez és sikerességéhez.

verseny
kosárgyűrű
rugós

Az edzések magasabb szintű lebonyolításához szükséges, amely hozzájárul a csapat fejlődéséhez és sikerességéhez.

háló

Az edzések magasabb szintű lebonyolításához szükséges, amely hozzájárul a csapat fejlődéséhez és sikerességéhez.

kosárlabda
versenylabda
6-os

Az edzések magasabb szintű lebonyolításához szükséges, amely hozzájárul a csapat fejlődéséhez és sikerességéhez.

labdatároló
háló

A kényelmes tárolás érdekében.

mobil
eredményjelző

A versenyek magasabb színvonalú lebonyolításához szükséges.

kosárlabda
mez/nadrág

A csapat egységes megjelenéséhez szükséges.

melegítő
alsó/felső

A csapat egységes megjelenéséhez szükséges.

kosárlabda
cipő

A sportolók edzéseken és versenyeken való részvételéhez szükséges.

zsámoly

Az edzések magasabb szintű lebonyolításához szükséges, amely hozzájárul a csapat fejlődéséhez és sikerességéhez.

sportmasszázs
henger

Az edzések magasabb szintű lebonyolításához szükséges, amely hozzájárul a csapat fejlődéséhez és sikerességéhez.

TRX

Az edzések magasabb szintű lebonyolításához szükséges, amely hozzájárul a csapat fejlődéséhez és sikerességéhez.

gumiheveder

Az edzések magasabb szintű lebonyolításához szükséges, amely hozzájárul a csapat fejlődéséhez és sikerességéhez.

fittlabda

Az edzések magasabb szintű lebonyolításához szükséges, amely hozzájárul a csapat fejlődéséhez és sikerességéhez.

mikrobusz

A versenyekre és edzőtáborokra való utazáshoz szükséges.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

22 977 804 Ft

236 885 Ft

473 769 Ft

23 688 458 Ft

2015-04-23 17:43

Önrész (Ft)
10 152 196 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

33 603 769 Ft

33 840 654 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

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

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

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

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

2015-04-23 17:43

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11

61

4

2

Országos

U12

18

0

1

Országos

U14

20

0

1

Országos

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

99

4

4

2015-04-23 17:43
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

sport nadrág

db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

sport mez

db

65

6 000 Ft

390 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzés garnitúra

szett

15

15 000 Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

melegítő szett

szett

60

8 000 Ft

480 000 Ft

Sporteszköz

kosárlabda

db

20

15 000 Ft

300 000 Ft

Pályatartozék

kosár gyűrű

pár

2

60 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

kosár háló

db

4

4 000 Ft

16 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

db

2

15 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

sport bója

csomag

4

7 000 Ft

28 000 Ft

Pályatartozék

mobil kosárálvány és palánk

db

1

310 000 Ft

310 000 Ft

Pályatartozék

ovi palánk

db

2

24 000 Ft

48 000 Ft

Sportfelszerelés

sport pólók

db

50

3 000 Ft

150 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszközök

mentőláda

db

2

15 000 Ft

30 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

vérnyomásmérő

db

2

12 000 Ft

24 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

orvosi táska felszerelve

db

3

20 000 Ft

60 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

gyógyszerek és segédanyagok

csomag

1

300 000 Ft

300 000 Ft

2015/16 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)

-

U11

10 000 Ft

40

10

400

4 000 000 Ft

.-

U12

10 000 Ft

60

10

600

6 000 000 Ft

-

U14

10 000 Ft

60

10

600

6 000 000 Ft

Szemere Bertalan
Szakközépiskola

U11

1 500 Ft

20

12

240

360 000 Ft

Miskolc Városi
Szabadidőközpont

U11

3 500 Ft

20

12

240

840 000 Ft

2015-04-23 17:43
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2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember
beosztása

Sportszakember
neve

2014/15 idény működősi
engedély száma

Edző

Milen Vukicevic

-

Edző

tisztázandó

Edző

Koro.

Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

U11,
U12,
U14

EKHO1

24

10

-

U11

EKHO1

24

Lódi Gábor

-

U11

EKHO1

Edző

Szobonya
Ferenc

-

U11

Edző

Tigyi József

-

U11

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

300 000 Ft

60 000 Ft

3 600 000 Ft

10

150 000 Ft

30 000 Ft

1 800 000 Ft

24

10

198 000 Ft

39 600 Ft

2 376 000 Ft

EKHO1

24

10

198 000 Ft

39 600 Ft

2 376 000 Ft

EKHO1

24

10

150 000 Ft

30 000 Ft

1 800 000 Ft

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 197 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

414 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 900 000 Ft

Nevezési költségek

190 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

836 400 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

243 840 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

17 200 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

3 314 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

13 752 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

41 047 240 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

36 831 973 Ft

379 374 Ft

726 054 Ft

37 937 401 Ft

2015-04-23 17:43

Önrész (Ft)
4 215 267 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

41 773 294 Ft

42 152 668 Ft
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-23 17:43
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be/SFP-5118/2015/MKOSZ
Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-23 17:43
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Versenyeztetés

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-23 17:43
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

473 769 Ft

473 769 Ft

236 885 Ft

710 654 Ft

Utánpótlás-nevelés

726 054 Ft

759 353 Ft

379 374 Ft

1 105 428 Ft

Összesen

1 816 082 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcí
m

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A
megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a
hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és
pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A
megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a
hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és
pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

2015-04-23 17:43

15 / 22

be/SFP-5118/2015/MKOSZ
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: Miskolc, 2015. 04. 23.

2015-04-23 17:43
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Nyilatkozat 2
Alulírott Illyés Miklós (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1.

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2.

tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat
kérhet;

3.

kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs,
vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4.

kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a
támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5.

kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama
alatt ilyen eljárás indul;

6.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8.

kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9.

tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege
a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10.

hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a
személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11.

kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12.

amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a.

a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott
kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b.

az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c.

a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai)
események lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d.

bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a
sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e.

a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli
hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény
mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f.

jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok
ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13.

vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14.

tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása
során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15.

vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Miskolc, 2015. 04. 23.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2015-04-23 17:43

18 / 22

be/SFP-5118/2015/MKOSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-22 12:11:51

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-22 12:12:10

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-22 12:12:30

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 13:05:28

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Miskolc, 2015. 04. 23.
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be/SFP-5118/2015/MKOSZ
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

5

6

20%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

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

Mértékegység

Megjegyzés

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
U11 alatt ovi csoport

fő

35

40

14%

U11

fő

26

30

15%

U12

fő

18

20

11%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

22 977 804 Ft

236 885 Ft

473 769 Ft

23 688 458 Ft

10 152 196 Ft

33 603 769 Ft

33 840 654 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

22 977 804 Ft

236 885 Ft

473 769 Ft

23 688 458 Ft

10 152 196 Ft

33 603 769 Ft

33 840 654 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

36 831 973 Ft

379 374 Ft

726 054 Ft

37 937 401 Ft

4 215 267 Ft

41 773 294 Ft

42 152 668 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

59 809 777 Ft

616 259 Ft

1 199 823 Ft

61 625 859 Ft

14 367 463 Ft

75 377 063 Ft

75 993 322 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (4 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
mvsi_alairasi_cimpeldany_1429697530.pdf Szerkesztés alatt, 633 Kb, 2015-04-22 12:12:10)
b25119458361c6a408c697f3dde77493f96c57d05fffb31b50575655ab7a1a49
Nyilvántartó hatóság igazolása
mvsi_cegkivonat_1429697511.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-22 12:11:51)
85e2341a93ca7b82e46023676104529d9a2d1a591fc0ed01e17cdda9d6473438
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
forintutalas_huf-15042309295iga_1429787128.pdf Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-23 13:05:28)
a89338a800a318ceebeece72d57cd6103dc3983cc432d9227279229018c793fa
Köztartozásmentes adózó
mvsi_nav0_1429697550.pdf Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2015-04-22 12:12:30) 18337eab966e1f1508ec731b495272e147ebcd0c12ba24913153b3c6d70e3b18
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