be/SFPHPM01-05586/2017/MKSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

PCSLE

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18684508-1-13

Bankszámlaszám

10702143-67606191-52100008

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Saját erő + állami/önkormányzati támogatás.
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Saját erő + állami/önkormányzati támogatás.
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

2081

Város

Piliscsaba

Közterület neve

Iskola

Közterület jellege

utca

Házszám

20

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2081

Város

Piliscsaba

Közterület neve

Iskola

Közterület jellege

utca

Házszám

20

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 451 68 09

Fax

+36 1 336 14 44

Honlap

www.pcsle.hu

E-mail cím

horvath.krisztian@pafc.hu

E-mail cím

szabo.miklos2081@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Szabó Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 432 78 81
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Molnár Péter

+36 20 968 00 03

E-mail cím
info@pcsle.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Piliscsabai Sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa
KASZK

Létesítmény üzemeltetője
Piliscsabai Sport Club

Átlagos heti használat (óra)
3

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1999-07-07
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1999-07-07

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem 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

0,1 MFt

0,1 MFt

0,1 MFt

Állami támogatás

1,95 MFt

3 MFt

5 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

8,01 MFt

8 MFt

8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

27,59 MFt

50 MFt

65 MFt

Egyéb támogatás

4,88 MFt

5 MFt

5 MFt

Összesen

42,53 MFt

66,1 MFt

83,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

16,21 MFt

31,54 MFt

33 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,57 MFt

4 MFt

5 MFt

Anyagköltség

5,94 MFt

10 MFt

10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

13,54 MFt

16 MFt

21 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,82 MFt

4 MFt

14 MFt

Összesen

41,08 MFt

65,54 MFt

83 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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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)

721 093 Ft

14 422 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

5 278 925 Ft

105 578 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:
A Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sportegyesület alapszabályzatában és a törvényi bejegyzésében megfogalmazott alapvető cél, Piliscsabán és
a környező agglomerációban a szabadidő hasznos eltöltésén túl a különböző sportmunkán keresztül, az egyéni és közösségépítő sporttevékenység folytatása. E
térség egyben földrajzi egység is, melyben Piliscsaba vezető, összetartó szerepet tölt be. Az itt élő családok gyermekeiket a biztonságosan beutazható távolságba
engedik mindennemű sporttevékenységgel kapcsolatosan. Ezt felismerve az egyesület részéről arra törekedünk, hogy a sport által egészségmegőrző-,
egészségfejlesztő-, tehetségfejlesztő tevékenységet alakítsunk ki e centrumban. Ezekkel a helyi értékekkel együttesen próbáljuk kompenzálni Budapest elszívó
hatását. Elmondhatjuk a meglévő és újonnan alakult sporttevékenységek, mint szolgáltatások, hatással lesznek az életminőség fejlődésére, így a kulturális alapú
városfejlesztésre is. A családok életében igényként jelenik meg a sport. Ami egyben azt is jelenti, hogy segíteni tudják gyermekeik ilyen irányú tevékenységét is.
Piliscsabán, országos szinten is kiemelkedő a gyermek születések száma, egyre több gyermek kerül óvodás, kisiskolás életkorba. Létesítményekre volna szükség,
hogy az itt megjelenő szolgáltatások fogadni tudják Őket. A település azonban gyenge ellátottságú infrastruktúrában, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban épült
egy helyi gimnázium tornaterme, de az is csak kosárlabdapálya méretű. Ezen túl a gyermekek és sportolók számára csak kisméretű és betonborítású pályák állnak
többnyire rendelkezésre. Az egyesületnek az a célja, hogy minél több olyan multifunkcionális létesítmény legyen a településen, ahol a sportágak alapjait el tudják
sajátítani a fiatalok, és ezek versenyzésre is alkalmasak lesznek. A sport iránt érdeklődő fiatalok ezeken a szabadtéri pályákon, amelyek műanyag borításúak –
korszerűek-, lehetőséget kapnak arra, hogy óvodától az általános iskolán és középiskolán keresztül, legalább két-három évszakon át megfelelő színvonalú
létesítményben végezzenek szakmai munkát. A város rendelkezik egy olyan közösségi térrel, sportcsarnokkal, amely alkalmas a sportági szakmai munka
elvégzésére. A lelátóval ellátott, hatszáz főt befogadó létesítmény, elsősorban két sportágat szolgál, ez futsal és a kosárlabda Tere a középiskolai testnevelésnek,
illetve a szeptemberben alakult korosztályos kézilabdás képzés is megfelelő időkeretet kap a létesítményben. (folytatás melléklet

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

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az egyesület részéről, ebben a szakosztályban még nem volt korábban beadott sportágfejlesztési program. Szakmai célkitűzés a kézilabda szakosztályban: A magyar
Kézilabda Szövetségnek stratégiai célja, hogy megőrizze a magyar kézilabdázás kivívott előkelő helyét a világ kézilabdázásában, összesített eredményében. A
sportág minden területének, és alépítményében dolgozó szakmai műhelynek, korosztálynak ezt a célt kell közvetlenül vagy közvetve támogatnia, szolgálnia. A
sportág eredményeinek és a médiában való megjelenésének köszönhetően kellően ismert az érdeklődők körében. Ezt kihasználva egyesületünkben, az új bázis
kialakításával megindulva szeretnénk a szakmai munkánkat végezni. • Feladatunk, hogy a sportág regionális szakmai bázisaként, szilárd struktúrával erősítsük az
MKSZ céljait. • A jövő eredményes utánpótlás bázisának kialakítása érdekében törekedni fogunk minél több gyermek bevonására a kézilabda sportba. • Továbbá
célunk a tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek bevonása, tevékenységük nyomon követese. • A létszám, és korosztályok
bővítésében törekedni fogunk az egységes utánpótlásgondozás nevelési rendszerének, szakmai munkájának megteremtésére. Ez alapján elmondhatjuk: A kézilabda
sportág, az egyesületünk legfiatalabb szakosztálya. 2016 szeptemberében kezdődött a munka. A 10-13 éves lányok a képzését tapasztalt edző, testnevelő tanár
indította, heti 3 h-s időkeretben. Szakmai tanácsadóként csatlakozott a munkához, és abban részt vesz Ana Djokics olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok, sokszoros
kupagyőztes játékos is. Az indulásnál szükség volt az ő munkájára, az érdeklődés felkeltése miatt. Azóta is rendszeresen találkozik a gyermekekkel, edzést vezet, és
szakmai tanáccsal látja el őket. Ebben a korosztályban legfontosabb feladat volt a labdás alapképzés, és a kézilabdasport elemeinek együttes alkalmazása, a
testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével. Segítségünkre volt ebben másik szakosztályunk komplex
mozgásfejlesztő programja, mert a kézilabdázni vágyok többsége innét érkezett. Terveink szerint az idei esztendőtől fogva indulni fogunk, a regionális gyermek
kézilabda bajnokságban. Olyan szakembereket kívánunk alkalmazni ebben a munkában, akik szakmai ismeretükkel, személyiségükkel, valamint hozzáállásukkal
biztosítják az egyesület fejlődését.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Egyesületünk az utánpótlás-nevelés köré szerveződött: ezen belül is kiemelt figyelmet fordítunk versenyzőink tanulmányi eredményeire. Elvárható cél a folyamatos
képzés, javítás és fejlődés. Ehhez szakembereink megfelelő pedagógiai segítséget is nyújtanak a rájuk bízott fiataloknak. Fejlesztésünk eredménye közvetlenül a
sportág népszerűségének a növekedésében is lemérhetővé válik majd, ezzel pedig gyarapszik a kézilabdázás holdudvarába tartozók száma is. Budapest
vonzáskörzetében a bokorszerűen elhelyezkedő települések,- kis városok – az ország legsűrűbben lakott területéhez tartoznak. Így a családok gyermekeiket a
biztonságosan beutazható távolságba engedik mindennemű sporttevékenységgel kapcsolatosan. Fontos feladat megszervezni a települések közti átmenetet átjárást,
és célunk, hogy az eredményesen végzett munkaterületre irányítsuk a gyermekeket. Ez a szülők körében nagyobb elfogadottságot és támogatást fog jelenteni. A
gazdasági hatások közül kiemelendő a szakemberek tisztességes megfizetése is, hiszen ezáltal közvetetten az állami rendszerekhez való hozzájárulásuk mértéke is
növekszik. Az utánpótlás-nevelés színvonalának az emelkedése várhatóan kimutatható lesz a korosztályok, illetve csapatok létszámának növekedésével. A közvetlen
gazdasági előnyök a fentiek alapján később fognak jelentkezni. A koncepciónkat megalapozottnak tartjuk, és lépésről lépésre haladva építkeztünk.
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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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló

pár

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

kézilabda célzókeret

db

2

22 000 Ft

44 000 Ft

Sporteszköz

Sorfalbábú -felfujható - kézilabdához

db

2

40 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

Labdatartó kocsi Nagy méretû kerekes

db

1

63 500 Ft

63 500 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

2

10 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

labdapumpa

db

2

3 000 Ft

6 000 Ft

Sporteszköz

síp

db

1

2 500 Ft

2 500 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

1

2 500 Ft

2 500 Ft

Sporteszköz

Bosu Balance Tréner pro - instabil
tréner

db

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

TRX készlet (kit)

db

6

65 000 Ft

390 000 Ft
1 008 500 Ft

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

Indoklás

Laptop

Adminisztráció ellátására.

kapuháló

Jelenleg nem rendelkezünk vele, nélkülözhetetlen a felkészüléshez.

kézilabda célzókeret

Jelenleg nem rendelkezünk vele, fontos eleme a felkészülésnek.

Sorfalbábú -felfujható kézilabdához

Felkészülést segítő sporteszköz

Labdatartó kocsi Nagy
méretû kerekes

Logisztikai szempontból fontos számunkra edzések, versenyek alkalmával.

labdazsák

A labdák tárolása miatt fontos számunkra

labdapumpa

Labdákhoz szükséges eszköz

síp

esésekhez, versenyekhez nélkülözhetetlen

stopperóra

edzésekhez nélkülözhetetlen sporteszköz

Bosu Balance Tréner pro instabil tréner

hatékony edzésmunkához használt sporteszköz

TRX készlet (kit)

hatékony edzésmunkához használt sporteszköz
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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)

699 460 Ft

7 211 Ft

14 422 Ft

721 093 Ft

309 040 Ft

1 022 922 Ft

1 030 133 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

0

0

0

U8

1

0

0

U9

1

0

1

U10

0

0

0

U11

0

0

0

U12

0

0

0

U13

11

0

1

U14

0

0

0

serdülő

4

0

0

ifjúsági

0

0

0

17

0

2

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)

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

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Serdülő, U13,
U8, U9

3 918 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

20

11

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

220

861 960 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

Név

Beszerzés
folyamatban

Molnár Péter

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

EKHO

3

10

39 179 Ft

7 836 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
470 148 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Molnár Péter

Licensz

1957-09-16

Testnevelő tanár

D

Nem

Foglalkoztatott korosztály
U8, U9

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 423 506 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 240 671 Ft

Nevezési költségek

65 298 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

979 477 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

13 060 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

861 960 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

652 985 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

470 148 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

5 707 105 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)

5 120 558 Ft

52 789 Ft

105 578 Ft

5 278 925 Ft

586 547 Ft

5 812 683 Ft

5 865 472 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)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

14 422 Ft

14 422 Ft

7 211 Ft

21 633 Ft

Utánpótlás-nevelés

105 578 Ft

105 579 Ft

52 789 Ft

158 367 Ft

Összesen

120 000 Ft

180 000 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 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: Piliscsaba, 2017. 10. 06.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Szabó 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. 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: Piliscsaba, 2017. 10. 06.
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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 Szabó Miklós (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős
és Sport Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Piliscsabai Cserkész
Lovas Kulturális Szabadidős és Sport 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 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Saját erő + állami/önkormányzati támogatás.

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: Piliscsaba, 2017. 10. 06.

..........................................................
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 Szabó Miklós (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.

Piliscsaba, 2017. 10. 06.

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: Piliscsaba, 2017. 10. 06.
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Szabó Miklós
elnök
Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület
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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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-06-01 14:20:48
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:
2017-04-28 17:36:36
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-06-01 14:21:54
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:08:29
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:22:30
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-18 19:16:16
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:07:47
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-09-07 10:19:13
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-08-30 20:39:12
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-08-30 20:31:18

Kelt: Piliscsaba, 2017. 10. 06.
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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

1

2

100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

2

100%

Edzőtáborok száma

db

0

1

0%

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

0

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

0

20

0%

Egyéb indikátorok
U13, U11

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

699 460 Ft

7 211 Ft

14 422 Ft

721 093 Ft

309 040 Ft

1 022 922 Ft

1 030 133 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

699 460 Ft

7 211 Ft

14 422 Ft

721 093 Ft

309 040 Ft

1 022 922 Ft

1 030 133 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 120 558 Ft

52 789 Ft

105 578 Ft

5 278 925 Ft

586 547 Ft

5 812 683 Ft

5 865 472 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

5 820 018 Ft

60 000 Ft

120 000 Ft

6 000 018 Ft

895 587 Ft

6 835 605 Ft

6 895 605 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (19 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
pcslekezialairtafa-nyilatkozat-_1493709750.pdf (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2017-05-02 09:22:30)
fd048db8fabd31213e2dd3fd0407f8500fb96bb90ddfff6107b4ea75281dfdf3
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)
alairasi_cimpeldany_szabomiklos_1493393796.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2017-04-28 17:36:36)
d28cac986c821dc4c8f13fbc8e675b458422303087650238b75798c82e9563c3
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
pcsleberletiszerzodes_1504117878.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-08-30 20:31:18)
e930538caff70bc77d81150baac8deaaec274c1f40d819a278945a3fddda489f
Egyéb dokumentumok
pcsle-sportszakmaikoncepcio_1493384085.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-04-28 14:54:45)
b9ea32ef63f78b546adf55840871edcdcacb50c5d841ea45bbda38866d9a7f27
sportfalbarajanlat_1504119155.pdf (Hiánypótlás melléklet, 330 Kb, 2017-08-30 20:52:35)
a8670e97c76621c5fa6057a539c8c142c5938ca5f6dcc21cc41c7f61dcba3424
labdatartokocsiarajanlat_1504772336.pdf (Hiánypótlás melléklet, 387 Kb, 2017-09-07 10:18:56)
d33e951f48e2b3289942d0806add5be2e75b1f1f2528f8f82ffe9556d568e4e7
kezilabdacelzokeretarajanlat_1504772353.pdf (Hiánypótlás melléklet, 604 Kb, 2017-09-07 10:19:13)
edffe8e2800ab8ad7865dd98af6a3113286794d75db3284c06eaa6bd0303216f
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
pcsleemmi2-snyilatkozatalairt_1505754976.pdf (Hiánypótlás melléklet, 115 Kb, 2017-09-18 19:16:16)
f1c4630c1f2377f8424413438fc959dfc5a20f606305b5c0ec21dfb4e388b048
pcslealairtadokedvezmeny-1_1493709811.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2017-05-02 09:23:31)
337a6e3732512753842bef9058c252dfcdfa897ad66e110145957d3c9704be2e
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
pcsle_kivonat_2oldlas_1496319648.pdf (Kér. kieg. szerk., 108 Kb, 2017-06-01 14:20:48)
48a75617a06817b1d4329059d2a4d785acba056141746e56bc7e444e9faba215
pcsle_cegkivonat_20170405_1493393868.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2017-04-28 17:37:48)
957be7900cb3a079ef3f6b01af27dbc445ed2c25fcc41c0618d1f5f4abd40ef7
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
pcslekezibanki-utalas-visszaigazo_1493708909.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2017-05-02 09:08:29)
e249a706d6b682eb626861b495918cf2bab59175b522e4cdb2daf2c5dd40af38
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
pcsle_nav0__1496319714.pdf (Kér. kieg. szerk., 372 Kb, 2017-06-01 14:21:54) cbfdb139fc8798aecd700f6e7b6286c3c92e0b01c106557953ad7b99d6099cff
pcslenav_1493393892.pdf (Szerkesztés alatt, 320 Kb, 2017-04-28 17:38:12) 1670b6f9aa65e6b2125bd82ac7306781ff1b2df2a32b68c20f64888ae25a940e
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
pcsle-elnok_1493708867.pdf (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2017-05-02 09:07:47) 908ef675c93c76a0227263068d29ebaf287e16c0b8595a16c9cac0894f4981c0
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
pcsleedzobizonyitvany_1504117353.jpg (Hiánypótlás melléklet, 8 Mb, 2017-08-30 20:22:33)
f69cab76c6e24d0592d81f823cff6a41b7877484cbeb181f38aa7ca2050c9488
pcsleedzo_1504117379.jpg (Hiánypótlás melléklet, 896 Kb, 2017-08-30 20:22:59) db5472d5cc4f56a69ebeab8b29e6207c4f4f71efe5730cc5296ecc9edc4799d4
molnarpeteredzo_1504117395.pdf (Hiánypótlás melléklet, 31 Kb, 2017-08-30 20:23:15)
db2fd7d1593dfaccd95118764ea7c358d04268c2f7d67d86e0f24e3efbc82d8f
molnarpeteroklevel_1504118352.pdf (Hiánypótlás melléklet, 401 Kb, 2017-08-30 20:39:12)
88e354d0678cedd4fb261a0f08c74e6fc973e0ade49aeedd295a9ccb48b82ea0
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