
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Atomerőmű Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  ASE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1787

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Egyéb

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19952259-2-17

Bankszámlaszám  12071001-00106869-00300001

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7030  Város  Paks

Közterület neve  Gesztenyés  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7030  Város  Paks

Közterület neve  Gesztenyés  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

Telefon  +36 75 311 000  Fax  -

Honlap  http://ase.hu/  E-mail cím  iroda@ase.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr. Kovács Antal

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök-ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám  +36 75 311 000  E-mail cím  iroda@ase.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Cziráki Tamás +36 30 825 96 75 tamas.cziraki@aduedosport.hu

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 21 053 248 Ft 421 065 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az utánpótlás egyesu ̈letu ̈nknél van 2 fu ̈ves pálya, valamint egy 60x40-es és egy 40x30-as műfu ̈ves pálya. Mindegyik pálya villanyvilágítással rendelkezik. Az 5 darab
öltözőnk rendezettek, kulturáltak. A tehetségek felkutatása az edzők feladata. A környező kistelepu ̈lések iskoláival jó a kapcsolatunk, az iskolákból a tehetséges
gyerekek az egyesu ̈letbe vannak irányítva. A létszámnövekedést tartjuk a legfontosabb célunknak, hogy minél nagyobb létszámmal töltsu ̈k fel a csapatokat, így egy
nagyobb létszámból valószínű több tehetség fog a felszínre keru ̈lni. A mai modern felfogás az utánpótlás neveléstől a felnőtt labdarúgásig megköveteli, hogy
ésszerűen és gazdaságosan, kihasználva a helyi lehetőségeket, a helyi szakemberekre támaszkodva jelöljék meg a jövő feladatait. Ez már bizonyított, mert jelenleg is
több olyan játékos van az NBI-es felnőtt csapatban, akik az utánpótlás csapatainkból lépcsőzetesen keru ̈ltek a legmagasabb szintig. Éppen ezért a továbbiakban is
nagy hangsúlyt fektetu ̈nk az utánpótlásképzésre. Az utánpótlásunkból kiöregedett játékosok az NBI-es Paksi FC csapatában folytatják pályafutásukat. Az utóbbi
időben a régió utánpótlása Paks felé orientált, mert a környékben itt található NBI-es felnőtt labdarúgó csapat, valamint köztudott, hogy az utánpótlás csapatainknál jó
műhelymunka folyik, ami az eredményességben és a kitermelt játékosokban mutatkozik. Több lépcsőben történő „kiválasztást” alkalmazunk. A sportegyesu ̈letnél azt
az elvet valljuk, hogy a sportág megszerettetése az elsődleges feladat. Főbb irányelvu ̈nk, hogy mindenkit megtartani a sportágnak, játékosként, szurkolóként,
szu ̈lőként, szponzorként. A helyi óvodákkal felvettu ̈k a kapcsolatot, és az itt elhelyezett plakátokkal, hirdetésekkel tájékoztatjuk a szu ̈lőket a sportág lehetőségeiről.
Nálunk az óvodás korban kezdődik a kiválasztás, amit nem nevezhetu ̈nk valódi kiválasztásnak, mert aki itt jelentkezik, azt nagy szeretettel fogadjuk a
foglalkozásokon. A tehetségek felkutatása talán az egyik legfontosabb összetevő, ott kell kutatni őket, ahol vannak, vagyis az iskolákban. Már pedig erre az iskolai
testnevelés órákon, a testnevelő tanároknak nyílik a legjobb lehetőségu ̈k a hét minden napján. Őket céloztuk meg, megkeresve a tanárokat, hogy a labdarúgó
szakosztály edzőinek felhívják a figyelmu ̈ket a tehetségekre és a jó mozgás koordinációval rendelkező fiatalokra. 

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

Egyesu ̈letu ̈nk a 2016/17-es évadban nem tervez ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Egyesu ̈letu ̈nk a 2016/17-es évadban nem tervez ingatlan 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)

A rövid távú célok között meg kell említeni a gyermeklétszám növelését, minőségi kiválasztást, a sportot elhagyók számának minimálisra csökkentését. Több tornát és
mérkőzést szeretnénk szervezni, ahol lemérnénk a labdarúgóink fejlődését, hogy milyen szinten állnak, miben kell még fejlődni, illetve a többi csapathoz képest van-e
lemaradásunk?! Körzeti kiválasztó tornákat is rendeznénk, mert a környező kis telepu ̈lések tehetségeit csak így tudnánk felderíteni. Az iskolák tornáin való részvételt
is fontosnak tartjuk, mert a kapcsolat mélyítése csak ilyen módon lehetséges. Meg kell adni minden segítséget az iskolai tornák szervezéséhez. Továbbá edzőink az
iskolai tornákon, mint megfigyelők részt vennének. A Diákolimpián az egyesu ̈letu ̈nk edzői kísérik el a csapatokat, valamint a felkészítésu ̈ket is ők végzik. Az utánpótlás
korú labdarúgók felkészítésénél egyik fontos állomás az edzőtáborok szervezése, ahol a közösség kialakítását tartanánk fontosnak. A csapategység és azon belu ̈l az
egyén személyiségének a fejlesztése, formálása egy fontos feladat az edzők számára. Téli időszakban teremtornák szervezése, edzés lehetőségek bővítése,
valamint télen az úszást, mint képzést bevezetnénk a kis labdarúgóknál. Fontosnak tartjuk az egyesu ̈let – szu ̈lő – iskola (óvoda) hármas harmóniában tartását, mert
csak közösen lehet biztosítani, hogy a gyerek felnőve pozitív emberként, pozitív mentalitással részese legyen a társadalmunknak. Gyermek létszám folyamatos
növelése, a bázis további szélesítése. Fontosnak tartjuk az egyu ̈ttműködést a régiók többi csapataival. A nemzetközi tornákon való részvétel és hazai környezetben
ku ̈lföldi csapatok meghívásával tornák szervezése. A női labdarúgás népszerűsítése, korosztályos képzés kialakítása, a játékosok korosztályban való szétbontása.
Lényeges az edzők továbbképzése, mert egy jó szakemberekből álló gárda tudja csak a színvonalas munkát elvégezni. A célok megvalósításához rengeteg munkára
van szu ̈kség, a labdarúgás megszerettetése a kulcskérdés a képzésben. Az utánpótlás szakosztály célja nem kizárólagosan az eredmények hajszolása, hanem az,
hogy az utánpótlásbázisból kikeru ̈lt labdarúgók, a mai korszerű, nemzetközileg elfogadott program szerinti képzést elsajátítsák, és az igazán tehetséges labdarúgók
megállják helyu ̈ket. Az utánpótlás szakosztály másik célja, hogy azok a gyerekek, akik nem keru ̈lnek profi klubokhoz, megszeressék a sportot és a labdarúgáson
keresztu ̈l egészséges életmódot éljenek. 

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

Az Atomerőmű SE által meghatározott költségvetés összhangban van a korábbi évek működési igényeivel, az ehhez rendelt önrész biztonsággal rendelkezésre áll a
támogatás felhasználásához. Hosszú évek óta az utánpótlás színvonalas nevelése, oktatása, képzése érdekében egyu ̈ttműködu ̈nk az NBIes Paksi FC-vel, ami plusz
motivációt jelent a gyerekek számára. Ezen célok megvalósításához, a program kiszélesítéséhez jelentős összefogásra van szu ̈kség a városban és a megyében
dolgozó szakemberek segítségével, illetve a régió iskoláival. Meg kell szerettetnu ̈nk a labdarúgást, és vonzóvá kell tennu ̈nk a gyerekek és a szu ̈lők számára egyaránt.
Célunk egészségesen gondolkodó, tisztességes felnőttek nevelése. Feladat a klub, iskola, család háromszög fontosságának hangsúlyozása, a klubhoz való kötődés
erősítése. A cél, hogy minél több saját nevelésű játékos kapjon lehetőséget a paksi felnőtt csapatban.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

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

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség 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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U14 ASE PAKS U14 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság 2016/17-es évadban U15 lesz Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 - Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 - Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 0 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 - Inaktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 9 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 - Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 9 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 - Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 0 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 - Inaktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 9 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 - Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 9 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 - Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 14 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 - Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U17 ASE PAKS U17 16 női UP bajnokság női UP bajnokság U19 lesz a 2016/17-es évadban Aktív

U15 ASE PAKS U15 16 női UP bajnokság női UP bajnokság - Aktív

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés Mez db 128 5 000 Ft 640 000 Ft

Sportfelszerelés Nadrág db 128 2 500 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő szett 132 7 000 Ft 924 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 196 1 000 Ft 196 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 60 1 600 Ft 96 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 196 1 000 Ft 196 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 98 3 000 Ft 294 000 Ft

Sportfelszerelés Anorák szett 64 5 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 200 990 Ft 198 000 Ft

Sportfelszerelés Kapus mez db 8 7 800 Ft 62 400 Ft

Sportfelszerelés Kapus kesztyű pár 8 5 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés Kapus nadrág hosszú db 7 7 700 Ft 53 900 Ft

Sportfelszerelés Gála póló db 98 2 000 Ft 196 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 98 6 000 Ft 588 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 10 10 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz bója szett 3 7 500 Ft 22 500 Ft

Sporteszköz kulacs és tartó szett 3 7 200 Ft 21 600 Ft

Sporteszköz labdatartó háló db 6 7 000 Ft 42 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Gyógyszer tapasz csom 1 5 000 Ft 5 000 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray csom 1 12 000 Ft 12 000 Ft

Gyógyszer jégtömlő csom 1 4 000 Ft 4 000 Ft

Gyógyszer kötésragasztó csom 1 4 000 Ft 4 000 Ft

Gyógyszer sebbevonó csom 1 6 000 Ft 6 000 Ft

Gyógyszer ragtapasz csom 1 2 400 Ft 2 400 Ft

Gyógyszer géz csom 1 2 700 Ft 2 700 Ft

Gyógyszer masszázs olaj csom 1 5 300 Ft 5 300 Ft

Gyógyszer bemelegítő krém csom 1 6 000 Ft 6 000 Ft

Gyógyszer sebösszehúzó tapasz csom 1 3 600 Ft 3 600 Ft

Gyógyszer tape ragasztó spray csom 1 3 500 Ft 3 500 Ft
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2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Sportcsarnok 6 000 Ft 52 4 1 248 000 Ft

Bezerédj Ált. Iskola Sportcsarnok 6 000 Ft 4 4 96 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Téli félkészülésünk során használt sportlétesítmény

Bezerédj Ált. Iskola Téli félkészülésünk során használt sportlétesítmény

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 5121 EKHO 160 12 115 000 Ft 23 000 Ft 1 656 000 Ft

Edző 3183 EKHO 160 12 105 000 Ft 21 000 Ft 1 512 000 Ft

Edző 465 EKHO 160 12 123 000 Ft 24 600 Ft 1 771 200 Ft

Edző 2822 EKHO 160 12 123 000 Ft 24 600 Ft 1 771 200 Ft

Edző 547 EKHO 160 12 128 000 Ft 25 600 Ft 1 843 200 Ft

Egyéb Balogh László EKHO 160 12 110 000 Ft 22 000 Ft 1 584 000 Ft

Edző 498 EKHO 160 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft

Edző 1379 EKHO 160 12 66 000 Ft 13 200 Ft 950 400 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Balogh László Szertárosi feladatokat lát el a sporttelepen.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

5121 MLSZ D U15 6 16

3183 UEFA B U11 6 16

465 UEFA B U19 6 16

2822 UEFA B U13 6 11

547 MLSZ D U7 6 16

498 UEFA A U19 6 91

1379 MLSZ D U9 6 16
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 310 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 54 500 Ft

Személyszállítási költségek 2 800 000 Ft

Nevezési költségek 140 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 344 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 480 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 13 536 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 96 000 Ft

Összesen 22 760 900 Ft

2016/17 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)

20 421 650 Ft 210 532 Ft 421 065 Ft 21 053 248 Ft 2 339 250 Ft 23 181 965 Ft 23 392 497 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-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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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-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   
 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 421 065 Ft 421 065 Ft 210 532 Ft 631 597 Ft

Összesen 421 065 Ft  631 597 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-
nevelés

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szu ̈kséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmeru ̈lő közreműködői költségek, valamint a
kötelező könyvvizsgálat díjának támogatására
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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: Paks, 2016. 05. 01.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr. Kovács Antal (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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Paks, 2016. 05. 01.
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Utolsó feltöltés:

2016-04-30 21:16:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 00:11:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 00:12:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 21:17:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Mellékletek

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)

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

Egyéb dokumentumok

Kelt: Paks, 2016. 05. 01.
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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 - 0 0 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő - 0 0 0%

Edzőtáborok száma db - 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db - 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 - 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

- - - 0 0 0%

- - - 0 0 0%

- - - 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%

Egyéb indikátorok

- - - 0 0 0%

- - - 0 0 0%

- - - 0 0 0%
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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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

20 421 650 Ft 210 532 Ft 421 065 Ft 21 053 248 Ft 2 339 250 Ft 23 181 965 Ft 23 392 497 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 20 421 650 Ft 210 532 Ft 421 065 Ft 21 053 248 Ft 2 339 250 Ft 23 181 965 Ft 23 392 497 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft

be/SFP-12388/2016/MLSZ

2016-05-01 07:50 23 / 24



A kérelemhez tartozó mellékletek (4 darab)

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

alairasi_1461881515.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2016-04-29 00:11:55) 7ae68f472c526a7d126b1747011498b98f666e8274e08da013060cb49e015ab3

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

birosagikivonat2016-04-29_1462043811.pdf (Szerkesztés alatt, 644 Kb, 2016-04-30 21:16:51)
f432da019106112724bef34e2c3b129c64acd88d698f9ccf80d177f7d95ae6d9

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

utalasmlszmkosz_1462043855.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 21:17:35) aa0bc20855dc5ba8ce2bb1843c0fe9b6d494f70ff319022b0e21ae098ccd35a0

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

ase_nullas_201604_1461881528.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2016-04-29 00:12:08)
9b98525d1d94fe1eceacd34b60aef0b8e8788e45dfbb0502f6d5f6a7460a36fa
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