
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  ELŐRE SPORTEGYESÜLET

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nem releváns  Tárgyi ingatlan  Nem releváns

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nincs visszaigénylés

Üzemeltetés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  2240

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Nincs  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  RUK

Adószám  18371079-2-04

Bankszámlaszám  53700072-16006452-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás tagdíj, önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás tagdíj, önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás tagdíj, önkormányzati támogatás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5600  Város  Békéscsaba

Közterület neve  Kórház  Közterület jellege  utca

Házszám  6  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  5600  Város  Békéscsaba

Közterület neve  Kórház  Közterület jellege  utca

Házszám  6  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 66 637 787  Fax  +36 66 637 787

Honlap  http://1912elore.hu/site/  E-mail cím  iroda@1912elore.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Dr. Kovács Mihály Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 638 11 22  E-mail cím  kovacsm@bmkk.eu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Belanka Csaba +36 70 530 64 79 belanka.csaba.istvan@gmail.com

2019/20 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl. Megj.

Kórház utcai pálya Nagy mf.p 5600
Békéscsaba 
Kórház u.
6

820 7500 Egyéb 120 0 Ft 11 Nem

Tünde utcai pálya Nagy mf.p 5600
Békéscsaba
Tünde u.
1

1285 7500 Egyéb 90 0 Ft 11 Nem

4-es Honvéd utcai füves
pályák

Nagy f.p. 5600
Békéscsaba 
4-es Honvéd u.
1/2.

2595/5 24000 Bérelt 120 1 Ft 11 Nem

4-es Honvéd utcai műfű Nagy mf.p 5600
Békéscsaba
4-es Honvéd u
1/2.

2595/5 7500 Bérelt 80 1 Ft 8 Nem

Városi, iskolai tornatermek Egyéb 5600
Békéscsaba 
Puskin tér
1

692 40*20 Bérelt 30 4 000 Ft 5 Nem

Egyéb használat indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

4-es Honvéd utcai füves pályák Az utánpótlás központ 2 db nagyméretű élőfüves pályát, egy nem szabvány méretű és alakzatú kb 10ezer m2 nagyságú edzőterületet foglal
magában.

Városi, iskolai tornatermek A KLIK Békszi termét rögzítettük ide fel, de az év folyamán több tornateremben megszoktunk fordulni, de ennek beosztására nincs ráhatásunk, a
város illetékes bizottsága ossza el a helyeket az igénylő sportegyesületek között.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2017 2018 2019

Önkormányzati támogatás 8,57 MFt 8,47 MFt 8,5 MFt

Állami támogatás 1,2 MFt 13,7 MFt 25,5 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 48,78 MFt 7,34 MFt 6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 104,2 MFt 76,3 MFt 141,5 MFt

Egyéb támogatás 108,4 MFt 91,27 MFt 48,8 MFt

Összesen 271,15 MFt 197,08 MFt 230,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2017 2018 2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 112,57 MFt 118,33 MFt 115,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 35,03 MFt 15,16 MFt 18,7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 59,29 MFt 46,72 MFt 48,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 57,4 MFt 48,64 MFt 44,4 MFt

Összesen 264,29 MFt 228,85 MFt 227,4 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

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 126 107 001 Ft 2 522 140 Ft

Általános képzés 2 081 218 Ft 41 624 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A klub elsősorban a tao és akadémiai támogatások, illetve a felnőtt csapatot működtető gazdasági társaság többségi tulajdonosának anyagi hozzájárulásának köszönhetően nagyon sokat
fejlődött az elmúlt 6 évben. A fejlesztésekkel megteremtettük a normális működés és a minőségi utánpótlás képzés szakmai- és infrastrukturális feltételeit. A klub hivatalos székhelye a Kórház
u. 6. szám alatti létesítményben van, az ifjúsági csapatok itt és a Tünde utcai sporttelepen tartják edzéseik és mérkőzéseik jelentős részét, míg a serdülő korosztálytól a gyerek képzése a 4-es
Honvéd utcai sporttelepen zajlik. A Kórház utcai pályákat (stadion, edzőpályák, futófolyosó és a kiszolgáló helyiségeket) fenntartóként Békéscsaba MJV Önkormányzata biztosítja a klub
számára, míg a 4-es Honvéd utcai Utánpótlás Központban pedig éppen folyamatban van az Előre SE bérlőként történő nevesítése a hatályos bérleti szerződésben (a bérlő jelenleg kizárólag
az alközponti funkciót ellátó Békéscsaba UFC). Az évek szisztematikus munkájaként felépített utánpótlás rendszer mára olyan sok csapatot és játékost foglalkoztat, hogy az egyesület továbbra
is jelentős pályahiánnyal küzd a felkészülés során. A téli hónapokban meglévő pályahiányunkat nagymértékben csökkentette a 4-es Honvéd utcai Központban elkészült nagyméretű,
villanyvilágítással ellátott műfüves pálya, amelyet szintén TAO forrás bevonásával tudtuk megvalósítani. A pályának köszönhetően a téli helyhiányunk jelentősen csökkent, de a kisebb csapatok
részére, még így is bérelni kényszerülünk. Erre megoldást csak a fedett műfüves pálya fog jelenteni, azonban annak kivitelezésére jelen programban még nem nyújtjuk be a kérelmünket,
tekintettel a hatályos határozattal rendelkező élőfüves pályák kivitelezésére (illetve annak hosszabbítására). Reményeink szerint mindkét pálya kivitelezése idén nyáron (ősszel) el tud kezdődni
és tavasztól a csapatokat is fogja tudni fogadni. A pályagondok megoldása az Előre SE, mint RUK és minősített utánpótlás alközpontok szakmailag összehangolt működése miatt még inkább
szükséges a fejlesztések folytatását. Az erőforrásaink közös működtetésével széles bázisra épülő, a bajnokságban induló csapatoknál pedig jelentős versenyhelyzetet létrehozó közeget
kívánunk létrehozni, melynek eredményeként a régiós utánpótlás képzett játékosokat és sikeres csapatokat tud „kitermelni”. 

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

Jelen program keretében nem releváns, tekintettel arra hogy hatályos, hosszabbított befejezetlen beruházási projektjeink vannak folyamatban, vagy forrás hiányában megvalósítás előtt. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Projektünk tárgyi eszköz beruházásra/fejlesztésre és utánpótlás nevelési támogatásokra vonatkozó igényeket fogalmaz meg. A működési támogatás felhasználása a bajnoki év elejétől
folyamatos, míg a tárgyi eszköz beruházás kezdete augusztus-szeptember körül várható. A kivitelezés kezdetésre minden szükséges előkészítési munkával végezni szeretnénk, hogy
semmilyen adminisztratív gátló tényező ne hátráltassa a munkánk megvalósítását. A fejlesztések/beszerzések várható befejezési határideje 2020.03.30. 

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

A korábban benyújtott és elfogadott hét, illetve a most benyújtásra kerülő sportprogramunk céljai, tevékenységei szervesen kapcsolódnak egymáshoz, szervesen egymásra épülnek. A közel
hat éve elkezdett infrastrukturális beruházást az idei évben szeretnénk folytatni. Továbbá az egyes korosztályok tekintetében bővítettük a képzésbe bevont gyerekek számát, vállaltuk az
utánpótlás korú játékosok számának a növelését. A RUK esetében a mennyiségi növelést nem, de a minőségi képzés fokozást tovább kell folytatnunk, míg a mennyiség esetében az
alközpontoknak és a hozzájuk kapcsolódó egyesületeknek jut jelentős feladat. A sportprogramunk az MLSZ két legfontosabb célkitűzésének a megvalósításához járul hozzá: egyrészt minőségi
képzés a régiós központokban, másrészt pedig – az előbbivel párhuzamosan és ahhoz szervesen kapcsolódva – infrastrukturális fejlesztést valósít meg a pályagondok enyhítése és a
működési feltételek javítása érdekében. 

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

A tevékenységek megvalósítása, beszerzése lebonyolítása során próbáljuk lehetőség szerint és a szakmai kompetenciák ismeretében a lokális gazdaság számára a megrendeléseket
biztosítani. A közvetlen gazdasági előnyök rövid távon realizálódnak a helyi vállalkozókkal kötött szerződések eredményeként, a mélyebbre ható gazdasági előnyök a térség gazdaságában a
képzett és az élsportra megfelelően felkészített játékosok kinevelése esetén várható, amelyek realizálása a jelenlegi kedvező folyamatok és forrásbevonási lehetőségek fennmaradása esetén
középtávon várható. Az Előre által végzett társadalmi munka hatása megyei viszonylatban abszolút kiemelkedő. A program közvetett módon szolgálja az egészséges életmódra nevelést, és
elősegítheti egy egészségesebb társadalom kialakulását, amely ez egészségügyre költött állami források mérséklését is jelentheti. Megyénkben jelentős mértékű a lakosság elvándorlása, és
ezzel a lakosságszám csökkenése. E program e probléma részben megoldását is segítheti, hiszen ha az itt lakók számára a sportinfrastruktúra terén az ország más tájain rendelkezésre álló
feltételeket tudunk biztosítani, amelynek jelentős megtartó ereje lehet.

be/SFP-29415/2019/MLSZ

2019-04-30 08:47 5 / 32



Személyi jellegű ráfordítások

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2019/20 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

2019/20 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 Benchmark Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2019/20 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

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2019/20 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

2019/20 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

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcím 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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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

A 2019. július 1. és 2020. június 30. között, az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által
nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható vesztesége: 0 Ft

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható veszteségéből mennyit
kíván megpályázni

Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:
már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet finanszírozza.

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif. h
ó

Bruttó juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó
)

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2019/20 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű
gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2019/20 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

Anyagköltség 0 Ft

Szerződéses szolgáltatások 0 Ft

Távközlés és energia 0 Ft

Karbantartási költségek 0 Ft

Bérleti díjak 0 Ft

Adminisztrációs költségek 0 Ft

Összesen 0 Ft

 Alulírott Dr. Kovács Mihály Attila, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját tulajdonában
vagy a saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem
vesz igénybe. 

2019/20 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés 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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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

2019/20 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)

Esemény/Megnevezés Mennyiség

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom) 10

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer Ft/alkalom) 4

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor) 1

Közös Grassroots fesztivál szervezésre (50 ezer Ft/alkalom) 1

Csoportvezetői díjazásra (573 600 Ft/évad) 1
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

U19 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE U19 17 Országos II. 1. Országos II. 1. Aktív

U17 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE U17 18 Országos II. 1. Országos II. 1. Aktív

U16 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE U16 18 Országos II. 1. Országos II. 1. Aktív

U15 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U15 19 Országos I. Országos I. Aktív

U14 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U14 18 Országos I. Országos I. Aktív

U13 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE U13 17 Országos I. Országos I. Aktív

U12 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE U12 16 Országos I. Országos I. Aktív

2019/20 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

U19 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE U19 18 Országos bajnokság Kiemelt női up Aktív

U16 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE U16 22 Országos bajnokság Kiemelt női up Aktív

2019/20 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

U15 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U15 9 Megyei tornasorozat Megyei bajnokság Aktív

U15 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U15 9 Megyei tornasorozat Megyei bajnokság Inaktív

U11 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U11 7 Megyei tornasorozat Megyei bajnokság Aktív

U11 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET II. U11 7 Megyei tornasorozat Megyei bajnokság Inaktív

U13 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U13 10 Megyei tornasorozat Megyei bajnokság Aktív

U13 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U13 10 Megyei tornasorozat Megyei bajnokság Inaktív

2019/20-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

be/SFP-29415/2019/MLSZ

2019-04-30 08:47 13 / 32



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2019/20 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 0 Ft

Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:

Produktivitási bónusz korrekció: 35 000 000 Ft

Férfi

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE U19 (N) U19 17 fő Országos II. 1. 16 000 000 Ft

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE U17 (N) U17 18 fő Országos II. 1. 16 000 000 Ft

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE U16 (N) U16 18 fő Országos II. 1. 16 000 000 Ft

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U15
(N)

U15 19 fő Országos I. 16 000 000 Ft

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U14
(N)

U14 18 fő Országos I. 16 000 000 Ft

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE U13 (N) U13 17 fő Országos I. 2 000 000 Ft

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE U12 (N) U12 16 fő Országos I. 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 84 000 000 Ft

Férfi futsal

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U15
(N)

U15 9 fő Megyei tornasorozat 500 000 Ft

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U15
(N)

U15 9 fő Inaktív Megyei tornasorozat

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U11
(N)

U11 7 fő Megyei tornasorozat 500 000 Ft

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET II.
U11 (N)

U11 7 fő Inaktív Megyei tornasorozat

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U13
(N)

U13 10 fő Megyei tornasorozat 500 000 Ft

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET U13
(N)

U13 10 fő Inaktív Megyei tornasorozat

 Teljes elvi támogatás 1 500 000 Ft

Női

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE U19 (N) U19 18 fő Országos bajnokság 2 000 000 Ft

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE U16 (N) U16 22 fő Országos bajnokság 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 4 000 000 Ft

 Férfi 84 000 000 Ft

 Férfi futsal 1 500 000 Ft

 Női 4 000 000 Ft

 Produktivitási bónusz korrekció 35 000 000 Ft

 Bozsik Torna rendezésre (50 ezer
Ft/alkalom)

500 000 Ft

 Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer
Ft/alkalom)

400 000 Ft

 Szünidei tábor szervezésre (100 ezer
Ft/tábor)

100 000 Ft

 Közös Grassroots fesztivál szervezésre
(50 ezer Ft/alkalom)

50 000 Ft

 Csoportvezetői díjazásra (573 600
Ft/évad)

573 600 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj.

126 123 600 Ft

Jelenlegi különbözet: 16 599 Ft 

 Elfogadom, hogy az benyújtott elvi működési támogatási igény kevesebb, mint a rendelkezésre álló elvi működési támogatási keretösszeg.
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Benchmark Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz (UP) labda 45 000 Ft db 120 6 000 Ft 720 000 Ft

Sporteszköz (UP) fejelő állvány 250 000 Ft db 1 170 000
Ft

170 000 Ft

Sporteszköz (UP) fékezőernyő 12 000 Ft db 10 6 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz (UP) Olive gyorsaság fejlesztő szett 27 900 Ft db 2 25 000 Ft 50 000 Ft

Sporteszköz (UP) Olive páros rezisztenciás tréner erős 23 500 Ft db 5 23 500 Ft 117 500 Ft

Sporteszköz (UP) Olive páros rezisztenciás tréner médium 22 900 Ft db 5 22 900 Ft 114 500 Ft

Sporteszköz (UP) BOSU® POWERSTAX™ emelvény 54 500 Ft db 3 42 000 Ft 126 000 Ft

Sporteszköz (UP) Bosu® Balance Tréner pro - instabil tréner - EREDETI 66 900 Ft db 6 66 900 Ft 401 400 Ft

Sportfelszerelés (UP) utazómelegítő 36 000 Ft db 80 14 900 Ft 1 192 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) edzőmelegítő 16 000 Ft db 50 15 900 Ft 795 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) mérkőzés mez 15 000 Ft db 80 6 800 Ft 544 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) mérkőzés nadrág 13 000 Ft db 80 3 500 Ft 280 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) széldzseki 30 000 Ft db 80 7 900 Ft 632 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) sporttáska 25 000 Ft db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz (UP) BOSU® Ballast Ball - gimn. labda core erősítő
feladatokhoz

29 900 Ft db 10 29 900 Ft 299 000 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Benchmark Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer sportkrém nincs csom 2 30 000 Ft 60 000 Ft

Gyógyszer gyógyszercsomag nincs csom 1 50 000 Ft 50 000 Ft

Vitamin vitamincsomag nincs csom 3 50 000 Ft 150 000 Ft

Vitamin izotóniás ital nincs csom 2 30 000 Ft 60 000 Ft

2019/20 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Létesítmény székhelye Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Mester Klub Terem Megyei jogú város 7 000 Ft 30 5 1 050 000 Ft

Városi tornaterem Terem Megyei jogú város 4 000 Ft 15 5 300 000 Ft

2019/20 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Mester Klub A kora őszi és téli, illetve (időjárástól függően) a kora tavaszi időszakban a 12 év alatti gyerekek felkészítését a műfüves pályák teljes kihasználtsága, illetve egészségügyi
okok miatt fedett, fűtött térben kell megvalósítsuk. Fedett pályákkal nem rendelkezünk, ezért szükséges tornaterem bérlése.

Városi
tornaterem

A kora őszi és téli, illetve (időjárástól függően) a kora tavaszi időszakban a 12 év alatti gyerekek felkészítését a műfüves pályák teljes kihasználtsága, illetve egészségügyi
okok miatt fedett, fűtött térben kell megvalósítsuk. Fedett pályákkal nem rendelkezünk, ezért szükséges tornaterem bérlése.
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2019/20 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)

Akadémiai
igazgató

143 EKHO 160 12 650 000 Ft 126 750 Ft 9 321 000 Ft

Egyéb Tehetségkutatási vezető EKHO 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft

Egyéb Technikai vezető EKHO 120 12 295 000 Ft 57 525 Ft 4 230 300 Ft

Egyéb Kiemelt tehetségek egyéni
képzéséért felelős edző

EKHO 80 12 180 000 Ft 35 100 Ft 2 581 200 Ft

Edző 246 EKHO 80 12 200 000 Ft 39 000 Ft 2 868 000 Ft

Edző 113 EKHO 80 12 220 000 Ft 42 900 Ft 3 154 800 Ft

Edző 317 EKHO 80 12 220 000 Ft 42 900 Ft 3 154 800 Ft

Edző 762 EKHO 80 12 200 000 Ft 39 000 Ft 2 868 000 Ft

Edző 503 EKHO 160 12 230 000 Ft 44 850 Ft 3 298 200 Ft

Edző 3826 EKHO 80 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

Edző TANC1403-00677 EKHO 160 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

Edző 1773 EKHO 160 12 265 000 Ft 51 675 Ft 3 800 100 Ft

Edző 3895 EKHO 80 12 100 000 Ft 19 500 Ft 1 434 000 Ft

Edző TANC1314-00465 EKHO 80 12 100 000 Ft 19 500 Ft 1 434 000 Ft

Edző 3896 EKHO 160 12 200 000 Ft 39 000 Ft 2 868 000 Ft

Edző TANC1314-00455 EKHO 80 12 100 000 Ft 19 500 Ft 1 434 000 Ft

Edző KPTANC1604-02336 EKHO 80 12 100 000 Ft 19 500 Ft 1 434 000 Ft

Edző 3494 EKHO 80 12 100 000 Ft 19 500 Ft 1 434 000 Ft

Edző 779 EKHO 80 12 142 000 Ft 27 690 Ft 2 036 280 Ft

Edző 1782 EKHO 80 12 170 000 Ft 33 150 Ft 2 437 800 Ft

Egyéb Masszőr EKHO 80 12 100 000 Ft 19 500 Ft 1 434 000 Ft

Egyéb Iskolai mentor Egyéb 80 12 127 500 Ft 0 Ft 1 530 000 Ft

Egyéb Játékosmegfigyelő EKHO 80 12 120 000 Ft 23 400 Ft 1 720 800 Ft

Egyéb Elnök Normál 80 12 150 000 Ft 31 500 Ft 2 178 000 Ft

Egyéb Adminisztrátor Normál 80 12 100 000 Ft 21 000 Ft 1 452 000 Ft

Egyéb Gazdasági ügyintéző Normál 40 12 60 150 Ft 12 632 Ft 873 378 Ft

Egyéb Kollégiumi mentor Normál 160 12 225 564 Ft 47 368 Ft 3 275 189 Ft

Sportszervező Rendezvényszervező Egyéb 160 12 195 000 Ft 0 Ft 2 340 000 Ft

Egyéb Marketing és média felelős Normál 80 12 140 000 Ft 29 400 Ft 2 032 800 Ft

Egyéb Orvos Normál 80 12 160 000 Ft 33 600 Ft 2 323 200 Ft

Egyéb Fizioterapeuta Normál 80 12 150 000 Ft 31 500 Ft 2 178 000 Ft

Egyéb Humán kineziológus EKHO 160 12 265 330 Ft 51 739 Ft 3 804 832 Ft

Egyéb Bozsik csoportvezető EKHO 80 12 80 000 Ft 15 600 Ft 1 147 200 Ft

Egyéb Ifjúsági csapatok
szekcióvezető

EKHO 80 12 180 000 Ft 35 100 Ft 2 581 200 Ft

Egyéb Serdülő csapatok szekció
vezető

EKHO 80 12 180 000 Ft 35 100 Ft 2 581 200 Ft

Egyéb Bozsik korosztályok szekció
vezető

EKHO 80 12 180 000 Ft 35 100 Ft 2 581 200 Ft

Egyéb Játékosmegfigyelő EKHO 80 12 70 000 Ft 13 650 Ft 1 003 800 Ft
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2019/20 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

143 Az Akadémia és a Régionális Utánpótlás Központ szakmai munkájának meghatározása, irányítása és felügyelete. A klubfilozófia, játékfilozófia és a
szakmai célok érvényre juttatása és összehangolása a felnőtt csapat szakmai stábjával együttműködve.

Tehetségkutatási vezető Régiós tehetségkutatói hálózat kiépítése a játékos megfigyelőkön keresztül, a hálózat működtetése, megfigyelők által beajánlott gyerekek kiválasztása
kiemelt figyelemmel a korosztályának megfelelő hiányposztokra.

Technikai vezető Átigazolások, mérkőzések, tornák, szállás foglalások, étkezés (hideg csomagok és meleg étkezések) rendelések adminisztrációs feladataink ellátása
az összes csapathoz kapcsolódóan.

Kiemelt tehetségek egyéni
képzéséért felelős edző

Kiemelt tehetségek egyéni képzésével, fejlesztésével foglalkozó edző. Általában a korosztályához képest nagyobbak között játszó, a korosztályához
képest kiemelkedő kvalitású játékosok számára specifikus gyakorlatokkal felépített egyéni vagy kiscsoportos edzések lebonyolítása a játékos
fejlődése, intenzív fejlesztése érdekében.

Masszőr A játékosok bajnoki mérkőzések (esetenként edzések) előtti felkészítése, eseti gyúrása, fokozott figyelemmel a sérülések ellátására, rehabilitációjára.
A sérülések ellátása előtt mindig egyeztetve az edzővel, ill. a megbízott orvossal. A játékosok részére gyúrás, frissítés igény szerint. Szakmai
együttműködés az egészségügyi részleg munkatársaival.

Iskolai mentor Oktatási részleg vezetése koordináltan az Akadémia vezetőségével és a többi részleggel; Az Oktatási részleg szakmai munkájának koordinálása,
felügyelete és értékelése; Iskolákkal, kollégiumokkal és szülőkkel való kapcsolattartás; DINA/KRÉTA-kód ellenőrzése /hiányzás, érdemjegyek/ a
kiemelt tehetségek esetében; Szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, Korrepetálások megszervezése, ellenőrzése; Tehetségek
beiskoláztatásának segítése, tájékoztatással és beiskolázási tanácsokkal

Játékosmegfigyelő A szakmai vezetés iránymutatása szerinti játékos kínálat feltérképezés iskolai és egyesületi rendezvények, edzések során. A játékosok minél
hamarabb történő bevonása a régiós központi képzésbe életkorától függően bentlakással vagy szülők és az egyesület által történő ingázással
megoldva. (Terület: Békés megye)

Elnök Az egyesület mindennapi ügyeinek képviselete, stratégiai döntések meghozatala, szakmai egyeztetések kezdeményezése, munkaügyi problémák
kezelése, kapcsolattartás partner egyesületek vezetőivel stb.

Adminisztrátor Dokumentáció kezelés, archiválás, hivatali ügyintézés, pénztári ügyintézés, pénztár jelentések összeállítása. Vezetőségi értekezletek
dokumentálása,archiválása;

Gazdasági ügyintéző Banki ügyintézés, utalások lebonyolítása, könyvelési dokumentáció előkészítése, szerződések adminisztratív előkészítése, gazdasági vezetői
adatszolgáltatás.

Kollégiumi mentor Az egyesülettel együttműködési megállapodás keretében elhelyezett 30 gyermek, illetve a külsős kollégiumban lakó 45-50 gyermek mindennapi
ügyeinek, kéréseinek, problémáinak az intézése, játékosok problémáinak megoldásában együttműködés a kollégium, a klub, az iskola és a gyermek
között. Kapcsolattartás a családdal, együttműködés a pszichológussal, az iskolai mentorral és a szociális vezetővel a gyerekek beilleszkedésnek és
normál életvitelének elősegítésében, megteremtésében.

Rendezvényszervező Az Akadémia által szervezett tornák (Bozsik, Grassroots, Interliga, teremtornák) teljes körű lebonyolítása, a csapatvezetőkkel való kapcsolattartás,
helyszíni ügyintézés, elő- és utómenedzselése az egyes eseményeknek.

Marketing és média felelős Akadémia egységes arculatának kialakítása, imázsának felépítése (képi, verbális, non-verbális eszközök tudatos bevezetésével), média kapcsolatok
kiépítése (írott sajtó, és audiovizuális szolgáltatók felé egyaránt) és folyamatos működtetése, kapcsolat tartása: képi anyagok, írott anyagok
biztosítása a sajtómunkatársai részére, aktív média jelenlét fenntartása. Az Akadémia társadalmi ismertségének és elismertségének növelését
elősegíti akciók kezdeményezése, megvalósítása, aktív jelenlét a helyi civil életben. Akadémiai rendezvények szervezése és lebonyolítása
(ünnepségek, összevont szülői értekezletek, mentor program, mérkőzés látogatások).

Orvos A sportolóinak mozgásszervi panaszaival összefüggő sérüléseinek, problémáinak diagnosztizálása, ellátása, javaslattétel a kezelésekre és különböző
gyógymódokra.

Fizioterapeuta Az orvos által meghatározottak szerint, vele egyeztetve sérült játékosok rehabilitációjának az irányítása.

Humán kineziológus Játékosok fizikai állapotának felügyelete, regenerációja, sérülések azonnali kezelése, sérüléseket követően a terhelés felügyelete. Munkáját
folyamatosan együttműködve végzi az egészségügyi stáb többi tagjával (orvos, fizioterapeuta, masszőr).

Bozsik csoportvezető Bozsik csoportvezetői feladatok ellátása az eddigiek szerint.

Ifjúsági csapatok szekcióvezető Az U19-U16 korosztályokig a csapatok mérkőzéseinek, edzéseinek napi szintű látogatása, a csapat edzők munkájának támogatása, az akadémia által
kialakított képzési elvek, játék stílus számonkérése a felkészülés, versenyeztetés során. Összekötő kapocs a szakmai vezetés, illetve a csapatok
között. Edzők irányába beszámoltatási, számonkérési jogosultsággal bír, szakmai értekezleteket, illetve szükség esetén továbbképzéseket szervez. A
rá bízott edzők adminisztratív kötelezettségeinek következetes számonkérése, az edzői anyagok szakmai felülvizsgálata, az edzés vázlatok és az
edzések kontrollálása.

Serdülő csapatok szekció vezető Az U15-U12 közötti korosztály csapatok mérkőzéseinek, edzéseinek napi szintű látogatása, a csapat edzők munkájának támogatása, az akadémia
által kialakított képzési elvek, játék stílus számonkérése a felkészülés, versenyeztetés során. Összekötő kapocs a szakmai vezetés, illetve a csapatok
között. Edzők irányába beszámoltatási, számonkérési jogosultsággal bír, szakmai értekezleteket, illetve szükség esetén továbbképzéseket szervez. A
rá bízott edzők adminisztratív kötelezettségeinek következetes számonkérése, az edzői anyagok szakmai felülvizsgálata, az edzés vázlatok és az
edzések kontrollálása.

Bozsik korosztályok szekció vezető Az U11-U7 közötti korosztály csapatok mérkőzéseinek, edzéseinek napi szintű látogatása, a csapat edzők munkájának támogatása, az akadémia által
kialakított képzési elvek, játék stílus számonkérése a felkészülés, versenyeztetés során. Összekötő kapocs a szakmai vezetés, illetve a csapatok
között. Edzők irányába beszámoltatási, számonkérési jogosultsággal bír, szakmai értekezleteket, illetve szükség esetén továbbképzéseket szervez. A
rá bízott edzők adminisztratív kötelezettségeinek következetes számonkérése, az edzői anyagok szakmai felülvizsgálata, az edzés vázlatok és az
edzések kontrollálása.

Játékosmegfigyelő A szakmai vezetés iránymutatása szerinti játékos kínálat feltérképezés iskolai és egyesületi rendezvények, edzések során. A játékosok minél
hamarabb történő bevonása a régiós központi képzésbe életkorától függően bentlakással vagy szülők és az egyesület által történő ingázással
megoldva. (Terület: Csongrád, Jász-Nagykun Szolnok és Hajdú-Bihar megyék)
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2019/20 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

246 UEFA A U19 12 18

113 UEFA A U17 12 19

317 UEFA A U16 12 20

762 UEFA A U15 12 18

503 UEFA A U14 12 19

3826 UEFA B U13 10 18

TANC1403-00677 MLSZ Grassroots C U12 10 18

1773 UEFA B U11 8 17

3895 UEFA B U10 8 17

TANC1314-00465 MLSZ Grassroots C U8 6 14

3896 UEFA B U9 6 14

TANC1314-00455 MLSZ Grassroots C U7 4 12

KPTANC1604-02336 MLSZ C U19 8 16

3494 UEFA B U16 8 16

779 UEFA B U17 6 40

1782 UEFA B U15 6 10

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 601 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 320 000 Ft

Személyszállítási költségek 14 900 000 Ft

Nevezési költségek 450 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 5 100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 350 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 11 600 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 97 014 279 Ft

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

Összesen 136 335 679 Ft

2019/20 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)

122 323 791 Ft 1 261 070 Ft 2 522 140 Ft 126 107 001 Ft 14 011 889 Ft 138 857 819 Ft 140 118 889 Ft
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Általános Képzés

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

Általános képzés az Értékelési elvek 2. számú melléklete szerint 6 4 100 000 Ft

4 100 000 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

2 018 782 Ft 20 812 Ft 41 624 Ft 2 081 218 Ft 2 081 218 Ft 4 141 624 Ft 4 162 436 Ft
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Szakképzés

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Sportcélú ingatlan üzemeltetés   
 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

Utánpótlás-nevelés 2 522 140 Ft 2 522 140 Ft 1 261 070 Ft 3 783 210 Ft

Általános képzés 41 624 Ft 41 624 Ft 20 812 Ft 62 436 Ft

Összesen 2 563 764 Ft  3 845 646 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-
nevelés

Sportfejlesztési program lebonyolításához kapcsolódó szolgáltatás: program elkészítésével, megvalósításával, elszámolásával kapcsolatos komplett feladatok
lebonyolítása, együttműködés a könyvelővel, könyvvizsgálóval, elnökséggel és szakmai vezetéssel.

Általános
képzés

Könyvelési szolgáltatás arányos TAO-ra jutó részének az elszámolása. A program záró és végbeszámolóinak auditálása.
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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: Békéscsaba, 2019. 04. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr. Kovács Mihály Attila (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 2019/20 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2019/20 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: Békéscsaba, 2019. 04. 30.
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Dr. Kovács Mihály Attila, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORTEGYESÜLET

☐ 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 alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

☑ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: tagdíj, önkormányzati támogatás

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 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 (ideértve a hivatásos

sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a

támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú

ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos

sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori

szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel kapcsolatos

összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport
célú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és
támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6
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4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról

Alulírott Dr. Kovács Mihály Attila, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a Tao tv. 30/I. § (3)
bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési támogatásként nyújtható. 
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak: 

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű gazdasági célú használat Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei

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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik,
látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi
jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. §

40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti

jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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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: Békéscsaba, 2019. 04. 30.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére

sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és

szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet

kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagy

alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

4A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

5Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai

tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a

külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

6Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

7Lásd a 3. pont szerint!

8Lásd 5. lábjegyzet!
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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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-18 06:35:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-18 06:36:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2019-04-18 06:36:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 08:38:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 08:38:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2019-04-29 12:55:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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

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

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

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Kelt: Békéscsaba, 2019. 04. 30.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 44 46 5%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 24 26 8%

Edzőtáborok száma db 2 3 50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 2 100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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 lányok+fiúk 36 36 0%

U18 fő 0 0 -100%

U17 fő 19 20 5%

U16 fő lányok+fiúk 35 35 0%

U15 fő 37 39 5%

Egyéb indikátorok

U13 fő U13-U12 36 38 6%

U11 fő U11-U10 28 32 14%

U9 fő U9-U6 26 30 15%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

122 323 791 Ft 1 261 070 Ft 2 522 140 Ft 126 107 001 Ft 14 011 889 Ft 138 857 819
Ft

140 118 889 Ft

Képzés 2 018 782 Ft 20 812 Ft 41 624 Ft 2 081 218 Ft 2 081 218 Ft 4 141 624 Ft 4 162 436 Ft

- ebből általános képzés 2 018 782 Ft 20 812 Ft 41 624 Ft 2 081 218 Ft 2 081 218 Ft 4 141 624 Ft 4 162 436 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 124 342 573 Ft 1 281 882 Ft 2 563 764 Ft 128 188 219 Ft 16 093 107 Ft 142 999 443
Ft

144 281 325 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 20 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 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)

alairasikm_1555562197.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2019-04-18 06:36:37) c895f05053dff1948f267b1c6903f6ac02db0bf3510507f9ed5374ae08fbcc87

Egyéb dokumentumok

arajanlatbosubalancetrainerpro_1556283728.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2019-04-26 15:02:08) 473c35eab10d0ad4154eea66de6d56fdae56e8af4d3282457306054b6f8a6789

arajanlatbosuballastball_1556283738.pdf (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2019-04-26 15:02:18) efe5630ce2f973e404e7955168fe0efd2753d9005356a0184c68f383202390dc

arajanlatbosupowerstax_1556283746.pdf (Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2019-04-26 15:02:26) be5fabc16536769f8038addb9c86031b93be0e1ca018a15628c6706fddbc0322

arajanlatadidaslabda_1556535322.pdf (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2019-04-29 12:55:22) 5ea56b4b425077e77f5996a246e7ada50e922b99a6a15f61bcbd74f9fd57ed80

arajanlatfejeloallvany_1556283753.pdf (Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2019-04-26 15:02:33) 6183e9e674c1e00445056a84aedf6a02f31e756fb9c54e495739524a9f381228

sportfelszerelesarajanlat_1556535329.pdf (Szerkesztés alatt, 773 Kb, 2019-04-29 12:55:29) 248c47bddbaf3f23012221465bc50000507605daa37ba343d2a671e5bb82433c

arajanlatparosrezisztenciastrene_1556283767.pdf (Szerkesztés alatt, 150 Kb, 2019-04-26 15:02:47) 5de7bb6dc03745f62a4531d82f10e92141d5f82261384e12c673622791847e41

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat20190429125534_1556606295.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-30 08:38:15) 4897e57cfb31e80816c275c0117b893213ade99881b3f3a6dace1646b1957e0d

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

kivonatse20190412_1555562144.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-18 06:35:44) f2997b1f64f0ebff73d77a91c10081d79ecfae1bff668aa130f1e9374234a3e2

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

bankigazgatasidijsfp19-20_1556606283.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2019-04-30 08:38:03) 97116f51348309a6cf7e50c627f49325b9651aa66002797d722d72275dd07538

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

koztart_opten_kerelem_001_29415_201_1554900508.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2019-04-10 14:48:28) 1af2d77b7e05b87a3b34a97a5fb247b705fac34022dc0d2b53f2e00685ec77d3

igazolasadocsoportse20190412_1555562185.pdf (Szerkesztés alatt, 405 Kb, 2019-04-18 06:36:25) 980094e616b9a029dac644bc4abf6eae84c34c8c8dec0e2dd1f21176bc0e420b

koztart_opten_kerelem_002_29415_201_1555562214.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2019-04-18 06:36:54) 26500fa897ff303cdbbf2415c6ce7ee0a6f9b79264ad448e4d0ec11b275e8f5d
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