
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  ASI DSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2462

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  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18100992-1-41

Bankszámlaszám  10404089-40818052-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1139  Helység  Budapest

Út / utca  Rozsnyai utca  Házszám  4

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1139  Helység  Budapest

Út / utca  Rozsnyai utca  Házszám  4

Telefon  +36 30 210 10 62  Fax  +36 30 210 10 62

Honlap  www.asidse.hu  E-mail cím  asi@asidse.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Eperjesiné Muts Éva

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 210 10 62  E-mail cím  asi@asidse.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Eperjesiné Muts Éva +36 30 210 10 62 muts.eva@pr.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 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 1,25 MFt 1,08 MFt 1,25 MFt

Állami támogatás 0,2 MFt 0,28 MFt 0,2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 22,13 MFt 33,49 MFt 33,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 61,92 MFt 70,33 MFt 90 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 85,5 MFt 105,18 MFt 124,95 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 43,03 MFt 42,87 MFt 50 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 6,25 MFt 3,24 MFt 4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 36,57 MFt 44,29 MFt 50,1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,8 MFt 0,89 MFt 0,9 MFt

Összesen 86,65 MFt 91,29 MFt 105 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 81,65 MFt 86 MFt 100 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)

107 252 Ft 2 145 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 18 951 799 Ft 379 036 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

A kerületi iskolák és a focizni vágyó gyerekek igényeit felmérve egyesületünk 10 éves évfordulójának évében alakítottuk meg a gyermeklabdarúgó
szakágunkat. Jelenleg több mint 175 gyerek focizik nálunk U5-U15 korosztály, ez jól mutatja, hogy négy év alatt háromszorosára nőtt a létszámunk ezzel
együtt az edzők száma is nőtt, mivel fontos az hogy minél több kerületi gyerek jusson el hozzánk sportolni, ezért több kerületi testnevelő tanár is nálunk
edzősödik. Emellett klubunk immár több éve bonyolítja le az Intézményi Bozsik programot sikeresen a kerületben, ahonnan szintén rengeteg ügyes
gyereket sikerült a rendszeres sportolás mellé állítani. Létszámváltozás: 2009-2010 60-65 gyerek 2011-2012 90-95 gyerek 2012-2013 120 gyerek 2013-2014
150 gyerek 2014-2015 175 gyerek Sikeresenműködik a tömegbázis kialakítása a kerületben, jó kapcsolatot ápolunk az iskolákkal és óvodákkal. Rendszeresen
kapcsolatunk van a testnevelő tanárokkal és elő szeretettel küldik hozzánk az ügyes és lelkes gyerekeket, ez köszönhető annak is, hogy jelen vagyunk a
kerületi diákolimpián is, egyesületünk bonyolítja le a kerületi Intézményi Boszik programot (ahol szintén évről évre nő az új tagok száma). Óvodásoknak az
önkormányzat segítségével egyik edzőnk tart heti rendszerességgel labdás foglalkozást, ami a kerület összes óvodája részt vesz. 2014. szeptembertől több
óvodában kihelyezett csoportot indítunk, hogy a legkisebbek is minél többen focizhassanak. Célunk a 300-as létszámot át lépni a következő évben és ugyan
ilyen ütembe fejlődni. Természetesen a tömegbázis mellet a tehetséggondozásra is külön figyelmet fordítunk, heti rendszerességgel van külön edzés a
kiemelkedő gyerekek számára. Korosztályainknál sikerült megvalósítani, hogy edző dolgozik velünk minden edzésen, így gyorsabban fejlődnek csapataink
és az edzők is jobban megtudják osztani a munkát egymás között. Mi U5-U15 között foglalkozunk a gyerekek képzésével, de biztosítjuk számukra a sportág
folytatását U16-os korosztálytól a Szent István SE-nél, ahol országos nagypályás bajnokságban mérettethetik meg magukat és fejlődhetnek tovább. 2014.
decemberétől megállapodásunk van a Vasas Kubala Akadémiával, ez által segítjük a Vasas KA kiválasztásának munkáját és biztosítjuk a mi tehetségeink
előmenetelét. U10- U13 rendszeres figyelemmel követik az általunk ajánlott játékosokat. 

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

Ingatlan beruházást nem tervezünk 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2015.08.01-2016.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a sportfejlesztési programhoz kapcsolódó
összefoglaló költségvetésben jelzett dátumokhoz igazodik. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: 2015. augusztus – EDZŐTÁBOR 2015.
szeptember – U5, U6, U7 toborzók és ovis csoportok beindítása, bajnokságok kezdete 2015. október – Kerületi Diákolimpia és Intézményi Bozsik Program
szervezése, lebonyolítása, bajnoki mérkőzések 2015. november – bajnoki mérkőzések 2015. december – teremtorna szervezése, részvétel teremtornákon
2016. január – Intézményi Bozsik forduló szervezése, lebonyolítása, részvétel teremtornákon 2016. február - Intézményi Bozsik forduló szervezése,
lebonyolítása, részvétel vidéki teremtornákon 2016. március - tavaszi szezon kezdése, bajnokság indulása 2016. április – részvétel Nemzetközi tornán
(Húsvét) 2016. május – bajnoksági mérkőzések, Intézményi Bozsik program lezárása 2016. június – Külföldi kupák, évzáró 

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

Munkánkat az előző évekhez hasonlóan, az MKSZ stratégiájához illeszkedve folytatjuk. Ehhez természetesen az anyagi feltételek biztosítása is komoly
feladat. Ebben 2011 óta jelentős segítséget jelent a látványcsapatsportágak támogatási rendszerében rejlő lehetőség, melyet igyekszünk céljaink
megvalósítása érdekében jól kihasználni. Ebben az évben U15-ös korosztályunkkal a BLSZ nagypályás Bajnokságban indultunk, ez az első csapat az
egyesületben, aki nagypályán pályára léptek. Kisebb korosztályaink az OTP Bank Egyesületi Bozsik programjában szerepelnek U13, U11, U9, U7, itt több
mint 150 gyermekünk vesz részt. Négy korosztályunk részt vesz a Kölyökliga tornasorozatba. Kiemelten fontosnak tarjuk kiskorban bevonni a futsal képzést,
így nálunk heti rendszerességgel van futsal edzés is a gyerekek számára és részt vesszünk a Kispest SE által szervezett futsal bajnokságban U7-U11
korosztályokig 7 csapattal. Edzőink megfelelő szaktudással és végzettséggel rendelkeznek, rendszeresen részt vesznek az MLSZ által szervezett
továbbképzéseken. Egyesületünk havi rendszerességgel szakmai napot tart, ahol minden edző elő adást tart a kijelölt anyagból. Évente egyszer rendezzük
meg az Angyalföld Kupát (ősszel vagy tavasszal), ezt a kupát az U8-U11 között korosztályoknak rendezzük, a Boszik szabályokkal megegyezően a kerületi
egyesületek számára. Minden évben június közepén évzáró gálát tartunk, ahol értékeljük az évet a szülők és gyerekek számára, díjazzuk a kimagasló
teljesítményeket, felvázoljuk a jövő évi tervet (edzők, edzések …). Rendszeresen szervezzünk nyári focitáborokat, amiben minden évben rengeteg gyerek jön
el attól függetlenül, hogy focizik-e. (2013 nyarán 300 gyerek táborozott nálunk) Csapataink tavaly óta több külföldi tornán vett részt és sok hasznos
élménnyel gazdagodott, így folytatjuk ezt idén is. Minden korosztályunk legalább egy külföldi tornán részt vesz. A 2015-2016 évadban a következő képen
tervezzük a csapataink versenyezését: • U15 MLSZ II. osztályú Bajnokság /1 csapat/ • U14 MLSZ II. osztályú Bajnokság /1 csapat/ • U13 OTP Bank Egyesületi
Bozsik Program /3 csapat/ • U11 OTP Bank Egyesületi Bozsik Program /3 csapat/ • U9 OTP Bank Egyesületi Boszik Program /4 csapat/ • U7 OTP Bank
Egyesületi Bozsik Program /5 csapat/ • U15 BLSZ Futsal Bajnokság /2 csapa/ • U13 BLSZ Futsal Bajnokság /4 csapat/ • U11 BLSZ Futsal Bajnokság /3 csapat/ 

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

Szeretnénk, ha kerületben, aki szeretne focizni az eljuthasson a pályára és focizzon. Nálunk sportoló gyerekekkel szeretnénk megszeretetni a sportot.
Bízzunk benne, hogy aki kikerülnek tőlünk azok később is folytatják a sportot valamilyen formában. Célunk a létszám növelése, minél több fiatal lány és
kerületi gyermek számára legyen elérhető a labdarúgás és ezzel együtt a rendszeres testmozgás. Emellett biztosítjuk a rendszeres versenyeztetést.
Figyelünk arra, hogy minden gyermek képességeinek megfelelő szintű és mennyiségű játéklehetőséget kapjon. Egyesületünk egyszerre látja el a
tömegesítés és a tehetséggondozás feladatkörét. Külön foglalkozik a tehetséggondozással. Rendkívül fontos a tehetségek megtalálása, kiválasztása, felfelé
áramoltatása. Ennek érdekében legjobbjainkat minden héten egyszer egyéni képzésre épülő, külön edzéseken fejlesztjük tovább. Hosszú távon (már
elkezdődött) szeretnénk olyan egyedi, speciális programot kialakítani, ahol a gyerekek labdarúgó és futsal képzésben is részesülnek. Ennek a programnak
az eredményeként szeretnénk minél több tehetséget kinevelni a magyar labdarúgás és futsal számára. Edzőtáborok szervezésével, tornák rendezésével
bevételhez jutnak a gazdaság egyéb szereplői (vendéglátás, idegenforgalom). Amennyiben a megpályázott összeg nem kerül megítélésre vagy
megszerzésre, csak részben valósítható meg programunk. Az edzők leterheltsége és erkölcsi ill. anyagi megbecsülésének hiánya miatt csökkenhet a képzés
színvonala, csak a jómódú szülők gyerekeinek biztosítható a sportolás, nem tudjuk külsőségeiben vonzóvá tenni a rendszeres testedzést, mindezek kihatnak
a kézilabda sportág eredményességére (de ugyanez a helyzet áll fenn minden sportág esetében), mert nem tudunk alternatívát kínálni a gyerekeknek a
szabadidő hasznos eltöltésében sem a plázákkal, sem a számítógéppel szemben.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 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

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Honlap honlap fejlesztés db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

150 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

honlap fejlesztés Szeretnénk a honlapunkat áttekinthetőbbé tenni, annak érdekében hogy jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve,
könnyebben követhetővé váljanak a kapott TAO-s támogatások

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

104 035 Ft 1 073 Ft 2 145 Ft 107 252 Ft 45 965 Ft 152 145 Ft 153 218 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási

érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti időtartama Játékosok száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

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?

Igen

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

Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi U13 16 Bozsik egyesületi országos II ffi UP 1.

U13 Bozsik egyesületi U13 12 Bozsik egyesületi országos II ffi UP 1.

U13 Bozsik egyesületi U13 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 22 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 17 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U14 ANGYALFÖLDI SI U14 20 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U11 ASI U11 12 Bozsik egyesületi

U9 ASI U9 8 Bozsik egyesületi

U7 ASI U7 1 8 Bozsik egyesületi

U7 ASI U7 2 8 Bozsik egyesületi

U7 ASI U7 3 8 Bozsik egyesületi

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 ASI DSE U12 NARANCS U13 10 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

U13 ASI DSE U12 KÉK U13 10 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

U13 ASI DSE U12 FEHÉR U13 9 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

U13 ASI DSE U13 U13 12 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

U11 ANGYALFÖLDI SI DSE U10 U11 9 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

U11 ANGYALFÖLDI SI DSE U11 Narancs U11 9 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

U11 ANGYALFÖLDI SI DSE U11 FEHÉR U11 15 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U15 Asi dse U15 16 egyéb futsal UP

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sporteszköz foci labda 3-as méretű db 200 3 500 Ft 700 000 Ft

Sporteszköz foci labda 4-es méretű db 100 3 500 Ft 350 000 Ft

Sporteszköz foci labda 5-ös méretű db 50 3 500 Ft 175 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló fehér db 350 1 500 Ft 525 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló narancssárga db 350 1 500 Ft 525 000 Ft

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

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

Gyógyszer elsősegély doboz doboz 1 10 000 Ft 10 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

Új Palotai úti sporttelep Műfüves pálya 10 000 Ft 36 11 3 960 000 Ft

Hegedűs Ált. Isk. pálya Egyéb 7 500 Ft 20 11 1 650 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Új Palotai úti sporttelep edzés: 2003, 2005, 2008 csapataink számára

Hegedűs Ált. Isk. pálya edzés: 2007, 2009 csapataink számára

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 570914 Normál 80 11 75 000 Ft 21 000 Ft 1 056 000 Ft

Edző 207187 Normál 80 11 75 000 Ft 21 000 Ft 1 056 000 Ft

Edző 1087/1997 EKHO 80 11 75 000 Ft 15 000 Ft 990 000 Ft

Edző 013011 EKHO 80 11 75 000 Ft 15 000 Ft 990 000 Ft

Edző 6369 EKHO 80 11 75 000 Ft 15 000 Ft 990 000 Ft

Edző 52-8962-01 EKHO 80 11 75 000 Ft 15 000 Ft 990 000 Ft

Edző 300003352 EKHO 80 11 75 000 Ft 15 000 Ft 990 000 Ft

Edző 660559 Normál 80 11 75 000 Ft 21 000 Ft 1 056 000 Ft

Edző Testnevelő tanár
diploma

Normál 80 11 75 000 Ft 21 000 Ft 1 056 000 Ft
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

570914 Egyéb U13 10 24

207187 Egyéb U11 6 21

1087/1997 UEFA B U15 8 20

013011 Egyéb U9 6 19

6369 Egyéb U7 6 15

52-8962-01 UEFA B U11 8 18

300003352 UEFA B U7 6 16

660559 Egyéb U7 6 18

Testnevelő tanár diploma Egyéb U9 6 18

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 275 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 10 000 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 420 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5 610 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 9 174 000 Ft

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

Összesen 20 489 000 Ft

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

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

18 383 245 Ft 189 518 Ft 379 036 Ft 18 951 799 Ft 2 105 755 Ft 20 868 036 Ft 21 057 554 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

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

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 145 Ft 2 145 Ft 1 073 Ft 3 218 Ft

Utánpótlás-nevelés 379 036 Ft 379 036 Ft 189 518 Ft 568 554 Ft

Összesen 381 181 Ft  571 772 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcí
m

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása
a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai
fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához
szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak
végrehajtása.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása
a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai
fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához
szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak
végrehajtása.
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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: Budapest, 2015. 04. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Eperjesiné Muts Éva (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a
Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már
meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak
el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal
kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak
megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve
ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus
edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott
támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Budapest, 2015. 04. 29.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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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)

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

Egyéb dokumentumok

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és
munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak
meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Budapest, 2015. 04. 29.
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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 9 9 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 7 8 14%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%

be/SFP-8492/2015/MLSZ

2015-04-29 16:20 22 / 24



A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

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

Tárgyi eszköz beruházás 104 035 Ft 1 073 Ft 2 145 Ft 107 252 Ft 45 965 Ft 152 145 Ft 153 218 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

104 035 Ft 1 073 Ft 2 145 Ft 107 252 Ft 45 965 Ft 152 145 Ft 153 218 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

18 383 245 Ft 189 518 Ft 379 036 Ft 18 951 799 Ft 2 105 755 Ft 20 868 036 Ft 21 057 554 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 18 487 280 Ft 190 591 Ft 381 181 Ft 19 059 051 Ft 2 151 720 Ft 21 020 181 Ft 21 210 772 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 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)

alairasicimpeldany_1429220866.jpg Szerkesztés alatt, 452 Kb, 2015-04-16 23:47:46)
5a839e5c68453350450fd753bef65e141dc5f6b3a8fdd0f493d9086f92ba7eb4

Egyéb dokumentumok

tehetsegbonusz_1429987410.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-25 20:43:30)
cf2ed6603a6d939b915b7e6abfb4734d02ea4cf144cc438c6da23f2e5321daa6

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

asi_cegkivonat_1430072667.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-26 20:24:27) cf9dd5906eeb07d9f467f5c911aaeb747ab2597938c72e50e6328d433e74dcbc

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

mlszigazgatasidij001_1430222500.jpg Szerkesztés alatt, 420 Kb, 2015-04-28 14:01:40)
43761b66d032a38a098fd6fb681dbd29ddb34046b0ff7dfc4856e0b4cd00b751

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

asikoztartozasmentesigazolas_2015_1429220884.pdf Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2015-04-16 23:48:04)
8159f9f3b3704434cd9d932a8bfbbb748e72b3aaec8c15ba7dc718dd55f39848

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

asidse_weboldal_arajanlat_150_1430317146.docx Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-29 16:19:06)
4d8cc3ac8c34d31c427b1bd7c5e83a211deb16aa811c1cce89f44b056e402f40

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

asidse_weboldal_arajanlat_150_1430317014.docx Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-29 16:16:54)
4d8cc3ac8c34d31c427b1bd7c5e83a211deb16aa811c1cce89f44b056e402f40
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