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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Zalaegerszegi BECSALI–TUNGSRAM Lakóterületi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Z.BECSALI–TUNGSRAM LSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2031

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19957302-1-20

Bankszámlaszám

11749008-20005973-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8900

Helység

Zalaegerszeg

Út / utca

Alsóerdei

Házszám

3

Irányítószám

8900

Helység

Zalaegerszeg

Út / utca

Alsóerdei

Házszám

3

Telefon

+36 30 598 22 86

Fax

+36 92 503 491

Honlap

www.tungi.hu

E-mail cím

gezalaczik49@freemail.hu

E-mail cím

gezalaczik49@freemail.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Laczik Géza

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása LSE Elnök
Mobiltelefonszám

+36 30 598 22 86

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Németh Attila

Mobiltelefonszám
+36 30 318 36 17

E-mail cím
nemeth.atis@t-online.hu

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

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

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0,9 MFt

0,7 MFt

0,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,202 MFt

0,19 MFt

0,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

11,195 MFt

5,5935 MFt

6,6 MFt

Egyéb támogatás

0,54 MFt

3,81 MFt

1,2 MFt

Összesen

12,837 MFt

10,2935 MFt

8,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

4,433 MFt

2,515 MFt

3,264 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,221 MFt

0,212 MFt

0,5 MFt

Anyagköltség

2,591 MFt

0,85 MFt

2,4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,938 MFt

0,81 MFt

1,7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,259 MFt

8,2 MFt

0,5 MFt

Összesen

9,442 MFt

12,587 MFt

8,364 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

8 288 MFt

12,375 MFt

8,114 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,221 MFt

0,212 MFt

0,25 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)

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 támogatás

6 446 216 Ft

0 Ft

Általános képzés

150 754 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-29 22:39
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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 Zalaegerszegi Becsali-Tungsram Lakóterületi Sportegyesület az egyesület alapszabályának és a törvényes előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét
1976-os alapításától napjainkig. Jelenleg az elnökség 2 szakosztályt és 5 szakágat működtet, összesen 230 fő taglétszámmal. Versenysport jelleggel a
Labdarúgó Szakosztály (135 fő), a többi szakosztály pedig mint tömegsport szakág tevékenykedik. A GE. HUNGARY Kft. zalaegerszegi gyár tulajdonban lévő
a város déli peremén elhelyezkedő Szabadidő Központ létesítményét használhatjuk az év felkészülési és bajnoki időszakában bérleti költségek nélkül. A cég
ezzel támogatja egyesületünk. A Labdarúgó Szakosztályunk csapata a Megyei I- osztályú U17-es bajnokságban szerepel évek óta. A serdülő (U17) csapat,
pedig többször is bajnok volt a korosztályában, lerakva az alapjait egy sikeres és motivált kollektívának, mely a várakozásnak megfelelően stabil bázist
biztosít a jövő csapatainak. Az utánpótlás nevelést a sportszervezetünkben az U7-U9-U11-U13-U15 éves korosztályok létrehozásával 2002-ben indítottuk el az
MLSZ utánpótlás Bozsik Programban való részvétellel és a “TUNGI-Focisuli” megalapításával. A további időszakban az U17 jelenleg is működő csapatunk
mellett az elmúlt évadban életre elindítottuk az U15 korosztályos csapatot is a városrész diákjainak bevonásaival. Az elmúlt évben is működött 100-105
igazolt labdarúgóval az utánpótlás szakág előkészítő korosztályai, akik bajnokságban, körzeti tornákon és meghívásos mérkőzéseken szerepeltek. Minden
nyáron a tanévzárást követően nyári tábort szerveztünk 8-12 éves korig, hogy sportolási és elfoglaltsági lehetőséget biztosítsunk a gyerekeknek, mely
nagyon népszerű volt. A téli időszakban a városrész iskoláinak tornatermeiben el tudtuk elhelyezni és edzési lehetőséget tudunk biztosítani. Az iskolák csak
piaci tarifával tudják bérbe adni tornatermeiket, annak ellenére, hogy számos tanulójuk sportol egyesületünkben.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem tervezünk ingatlan beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A Labdarúgó Szakosztály a 2015/2016 verseny időszak legfőbb céljai: • Labdarúgó Szakosztályunk U17 (serdülő) csapatunk a Megyei I. osztályú
bajnokságban szerepeltetése az elkövetkezendő időszakban is a “TUNGI-Focisuli” utánpótlás nevelésére alapozva. • A korosztályos csapatok
versenyeztetésének biztosítása. • A szakedzőikre támaszkodva továbbra is a városrész fiataljait megnyerése a közösségnevelő munkával a sport nemes
céljaira és ezáltal elérni a 120 fő igazolt taglétszámot. Együttműködésünk fejlesztése a városrész általános iskoláinak oktatóival és diákjaival, melynek
érdekében ebben az évben is a tanévzárást követően nyári tábort szervezése. • Az utánpótlás nevelés területén az MLSZ Bozsik programjában folyamatos
részvétel, körzeti tornákon szereplés és tornák szervezése és lebonyolítása. • A sportolók részére biztosítani a versenyzéshez megfelelő létesítményeket, a
téli felkészüléshez pedig minden korosztály részére tornaterem bérlése. • A korosztályos csapatok részére megfelelő végzettséggel rendelkező edző
biztosítása a szakszerű munka végzése érdekében. • A sportszervezetben sportolók sportegészségügyi ellátásának biztosítása. • A Labdarúgó Szakosztály
csapatainak szállítása tömegközlekedésű eszközzel az éves programok helyszínére és vissza szervezett formában. • Színvonalas sportfelszerelés és
sporteszközök biztosítása a tevékenységekhez. • Nemzetközi sportbaráti találkozók megszervezése vendéglátóként és vendégként egyaránt. • Biztosítani a
sportszervezet átlátható működését, honlap további működtetését a kommunikáció biztosítása érdekében a szurkolók, és a játékosok felé. Megteremteni az
elektronikus ügyintézés feltételeit. • Az igényelt támogatás a hatékony felhasználásával tudjuk céljainkat megvalósítani és a járulékos költségek
csökkentésével olcsóbb hozzáférés biztosítása a gyerekek számára. Szeretnénk folyamatosan emelni a versenyeztetés feltétel rendszerét, hogy továbbra is
vonzó legyen szakosztályunkban sportolni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Fontos szempontnak tartjuk a szövetségi stratégiához való illeszkedést, és ezt szem előtt tartva tűztük ki céljainkat. A színvonal fenntartásához fontos a
szakemberek biztosítása, képzése, mely a stratégia nélkülözhetetlen feltétele. Az egyesületünk alapfilozófiája, hogy a labdarúgás egyfajta örömszerzési
formát jelentsen a résztvevők életében. A közös edzések, tornák és bajnoki mérkőzések hétvégenként kellemes családi programot biztosítanak mindenki
számára, melynek segítségével erősödik a társadalmi kötődés, mivel a résztvevők megismerhetik a közös játék és sport örömét, az egymáshoz és a
csapathoz tartozás élményét. A sport a hátrányos helyzetűeknek is kitörési lehetőséget biztosít. A fiatalok szabadidejének tartalmas és hasznos és értelmes
eltöltésének fontos eleme a labdarúgás népszerűsítése, mely hozzájárul az egészséges életmód kialakításához. Célunk eléréséhez elengedhetetlen a
jelenlegi gondolkodási mód megváltoztatása, mellyel elérhetjük, hogy fontos legyen a gyermekek számára a mozgás és a sport szeretete. Az utánpótlás
nevelés mint eddig is alapfeltétele a jövő labdarúgásának. Az elmúlt évi támogatás nagymértékben hozzájárult a régi színvonal visszaállításához, illetve az
elkövetkező időszakokban szeretnénk a feltételeket tovább javítani és a lehetőségeket bővíteni. A város egyesületeivel szoros együttműködést szeretnénk
kezdeményezni, melyet megállapodásban is készek vagyunk rögzíteni. A felsőbb szintű képzésbe továbbra is hajlandóak vagyunk továbbadni sportolóinkat
és biztosítjuk a fogadásukat is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Egyesületünk bevételeit az önkormányzati, szponzori és pályázati támogatások illetve a tagdíjak adják. Az így rendelkezésre álló források nem elegendőek a
kiadásaink teljes fedezetére, ezért a TAO támogatás pályázatának elnyerésével elérhető a kitűzött célok megvalósítása és a jelenlegi színvonal fenntartása,
fejlesztése. A pályázati program megvalósulásával a tornákon és mérkőzéseken történő egységes megjelenés, valamint a színvonalas utaztatás és ellátás is
biztosítható. Továbbá a téli időszakban tudjuk bérelni a felkészüléshez a létesítményeket. A sporteszközök beszerzése ismét fellendíti az erre szakosodott
cégek tevékenységét, természetesen előtérbe helyezve a helyi iparágat. Perspektívát nyújt a színvonalas edzői munka megfelelő elismerés területén, hogy
érdemes legyen képezni a szakembereknek magukat. A TAO támogatási rendszer nélkül a színvonal egyre gyengülne és teljes leépüléshez vezethetne.
Megszűnhetne a városrész labdarúgás után vonzódó gyerekek elhelyezési lehetősége, hisz elsősorban a lakóövezethez és a baráti társaságokhoz kötődnek
elsősorban a mai fiatalok. Az utazás ill. az utaztatási lehetőségek beszűkültek, így egyre nagyobb szerepe van a helyi környezetben végezhető sportolásnak.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0

0

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
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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

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

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

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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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

GE HUNGARY
Zalaegerszeg Szabadidő
Központ

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Nagy
f.p.

8900
Zalaegerszeg
Alsóerdei
9

697/16

Méret

66325m2

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Egyéb

88

0 Ft

9

Megj.

Egyéb beruházások indoklása
Ingatlan megnevezése
GE HUNGARY Zalaegerszeg
Szabadidő Központ

Indoklás
Egyéb beruházást nem igényeltünk.

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 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
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Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(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

U13

Bozsik egyesületi U13

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

26

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

25

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U17

Z.BECSALI-TUNGSRAM LSE U17

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U15

Z.BECSALI-TUNGSRAM LSE U15

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-29 22:39

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
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja
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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

Focicipő

pár

60

15 000 Ft

900 000 Ft

Sportfelszerelés

Sipcsontvédő

pár

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

Kapuskesztyű

pár

8

6 000 Ft

48 000 Ft

Sportfelszerelés

Csapatszerelés feliratozva

szett

2

180 000 Ft

360 000 Ft

Sportfelszerelés

Edző csapatszerelés feliratozva

szett

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

Edzői tréning felszerelés

szett

5

30 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

Sportszárak

pár

80

1 200 Ft

96 000 Ft

Sporteszköz

Focilabda

db

50

8 000 Ft

400 000 Ft

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

Megnevezés

Vitamin

Mennyiségi egység

C vitamin

csom

Mennyiség
20

Egységár
2 500 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
50 000 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)

Apáczai ÁMK tornaterem

Sportcsarnok

6 000 Ft

34

4

816 000 Ft

Liszt Ferenc Ált. Iskola

Sportcsarnok

6 000 Ft

8

4

192 000 Ft

XXL Fitness

Egyéb

6 000 Ft

2

6

72 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Apáczai ÁMK
tornaterem

Bozsik csapatok (U7-9-11-13-15) téli felkészülési időszakban edzési lehetőség biztosítása heti rendszerességgel.

Liszt Ferenc Ált. Iskola

Serdülő csapat(U16-17) téli felkészülési időszakban edzési lehetőség biztosítása heti rendszerességgel az iskola
tornatermében

XXL Fitness

Serdülő csapat (U16-17) téli felkészülési időszakban a hétvégeken erőnléti és mozgáskoordinációs edzések biztosítása.

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

1401-00647 MLSZ_C

EKHO

45

10

50 000 Ft

10 000 Ft

600 000 Ft

Edző

TANC1300-00007

EKHO

24

10

30 000 Ft

6 000 Ft

360 000 Ft

Edző

TANC1300-00007

EKHO

24

10

30 000 Ft

6 000 Ft

360 000 Ft

Edző

TANC1300-00007

EKHO

24

10

30 000 Ft

6 000 Ft

360 000 Ft

Edző

TANC1300-00007

EKHO

24

10

30 000 Ft

6 000 Ft

360 000 Ft

Edző

TANC1300-00007

EKHO

24

10

30 000 Ft

6 000 Ft

360 000 Ft

Egyéb

Felsőfokú

EKHO

32

12

60 000 Ft

12 000 Ft

864 000 Ft

2015-04-29 22:39
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2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Felsőfokú

Az utánpótlás csapatok mellett végzett Technikai vezetői tevékenység díjazása.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

1401-00647 MLSZ_C

Egyéb

U17

5

16

TANC1300-00007

Egyéb

U15

5

16

TANC1300-00007

Egyéb

U13

5

12

TANC1300-00007

Egyéb

U11

5

26

TANC1300-00007

Egyéb

U9

4

25

TANC1300-00007

Egyéb

U7

4

8

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 204 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

50 000 Ft

Személyszállítási költségek

200 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 080 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 264 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 098 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 381 754 Ft

64 462 Ft

0 Ft

6 446 216 Ft

716 246 Ft

7 098 000 Ft

7 162 462 Ft

2015-04-29 22:39
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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)

UEFA "B" tanfolyam

1

200 000 Ft

Idegennyelvi képzés

1

100 000 Ft
300 000 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)

149 246 Ft

1 508 Ft

0 Ft

150 754 Ft

150 754 Ft

300 000 Ft

301 508 Ft

2015-04-29 22:39
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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

2015-04-29 22:39
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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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2015-04-29 22:39

Feladat leírása
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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: Zalaegerszeg, 2015. 04. 29.

2015-04-29 22:39
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Nyilatkozat 2
Alulírott Laczik Géza (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: Zalaegerszeg, 2015. 04. 29.
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be/SFP-8756/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-8756/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 22:55:14

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 21:11:34

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 21:12:09

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 22:27:59

(17 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Zalaegerszeg, 2015. 04. 29.
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be/SFP-8756/2015/MLSZ
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

2

3

50%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

2

3

50%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

406

406

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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

16

18

13%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

Bozsik

16

18

13%

U12-13

fő

Bozsik csapat

12

16

33%

U10-11

fő

Bozsik Csapat

26

28

8%

U7-9

fő

Bozsik
csapatok

33

35

6%

Sesdülő

Egyéb indikátorok
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be/SFP-8756/2015/MLSZ
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

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

6 381 754 Ft

64 462 Ft

0 Ft

6 446 216 Ft

716 246 Ft

7 098 000 Ft

7 162 462 Ft

Képzés

149 246 Ft

1 508 Ft

0 Ft

150 754 Ft

150 754 Ft

300 000 Ft

301 508 Ft

- ebből általános képzés

149 246 Ft

1 508 Ft

0 Ft

150 754 Ft

150 754 Ft

300 000 Ft

301 508 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

6 531 000 Ft

65 970 Ft

0 Ft

6 596 970 Ft

867 000 Ft

7 398 000 Ft

7 463 970 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
17 000 Ft
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be/SFP-8756/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (4 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)
tungi_alairas_cimpeldany_lg_1430161894.pdf Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-27 21:11:34)
52254c05c3ea0d2974ac70ae557112195369ddabce8298845a9cd6d24b83783c
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
tungi_birosagi_vegzes_2015.apr._1430254514.pdf Szerkesztés alatt, 554 Kb, 2015-04-28 22:55:14)
235d99d90eaa0b2b20c1d11bd90dd1fcbb49ac8380361acb1646f2abd6fd0ed3
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
tungi_igazgatasi_szolgaltatasi_dij__1430339279.pdf Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2015-04-29 22:27:59)
2eebbecaf0a1d20b67215703642c96c2451f3ef0ff42330fa12fb953ccc2c63d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
tungi_egyuttes_adoigazolas_2015.apr_1430161929.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-27 21:12:09)
f216ba612199b11de2059edc8ba5f3b340358c6fa1c0c85ad42399523a60733d
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