
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  BALATONLELLE SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  BALATONLELLE SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1546

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19946704-2-14

Bankszámlaszám  11743064-20000174-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8638  Helység  BALATONLELLE

Út / utca  VÁGÓHÍD  Házszám  2

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8638  Helység  BALATONLELLE

Út / utca  VÁGÓHÍD  Házszám  2

Telefon  +36 20 277 27 27  Fax  +36 93 789 855

Honlap  www.balatonlellese.hu  E-mail cím  balatonlelle.foci@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  NAGY CSABA

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ELNÖK

Mobiltelefonszám  +36 20 277 27 27  E-mail cím  balatonlelle.foci@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szabó Csaba +36 30 979 46 27 logo97@chello.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 8 MFt 8,757 MFt 12 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,432 MFt 1,893 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 7,425 MFt 13,955 MFt 21,545 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 4,591 MFt 0 MFt

Összesen 15,857 MFt 29,196 MFt 35,545 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 6,34 MFt 6,353 MFt 17,6 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,9 MFt 5,564 MFt 8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3,025 MFt 3,994 MFt 8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,838 MFt 3,519 MFt 1,9 MFt

Összesen 11,103 MFt 19,43 MFt 35,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 10,5 MFt 6,88 MFt 23,3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 1,893 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 9 299 940 Ft 186 000 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 Balatonlelle Sportegyesület jelenleg 4 szakosztállyal működik. A labdarúgás mellett karate, sakk és vitorlás szakosztályaink teszik teljessé az egyesület működését.
Egyesületünk labdarúgó felnőtt csapata jelenleg a Somogy Megyei Bajnokságban 17 ponttal vezeti a tabellát.Ezzel elértük év eleji célkitűzésünket,hogy vissza
kerüljünk az NB.III-as mezőnybe. Így a felnőtt csapatban, valamint az utánpótlás csapatainkban sportoló fiataljaink a következő évadban egy színvonalasabb
bajnokságban versenyezhetnek. Növelni tudtuk az utánpótlásban résztvevő szakmai stáb létszámát, és minőségibb munkát tudtunk elérni ezáltal. Két darab
hitelesített versenypályánk van jelenleg,és egy MLSZ TAO programban épített 40x20-as műfüves pálya. Célunk a következő bajnoki évben csapataink erősítése,és a
bent maradás az NB.III-ban, ezáltal még több fiatal idecsábítása, és megszerettetése a labdarúgással. A sportlétesítmény a helyi önkormányzat tulajdonában van,
amelyet határozatlan időre kötött bérleti szerződés keretében használunk. A Balatonlellei Önkormányzat a legnagyobb és a legfontosabb támogatónk, azon felül,
hogy évente jelentős összegű támogatást biztosít a működésünkhöz, a létesítményt 1 Ft/év bérleti díj fejében használjuk. A létesítményben 2 db labdarúgó pálya van,
egy a felnőtt és egy az utánpótlás csapataink számára. A létesítményen belül 2 db kiszolgáló épület van. A felújított "régi" épületünkben 3 db öltöző, bírói öltöző,
klubterem valamint az emeleti részen szobák találhatók. Az épület felújításra szorul. Az ún. "új épület"-ben 4 öltöző, szertár, bírói öltöző, emeleten iroda illetve 6 db
szoba található. Az Utánpótlás képzésre igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni A legfiatalabb korosztolyákot a Bozsik-program keretében versenyeztetjük. Balatonlellén
folyik azelőkészítés és tornákat is szerveztünk. A gyerekek megtartásához a feltételeket folyamatosan javítani kell. A felszerelések mennyiségének és minőségének
javításával, a versenyzéssel kapcsolatos étkezési ellátás javításával is vonzóbbá kívánjuk tenni a helyi focit. Szakembereket foglalkoztatunk az utánpótlás csapataink
mellett, akik szakmai tudásukat átadják a fiataloknak. A fentiektől azt várjuk, hogy a minden korosztály létszámát növelni tudjuk. A cél elérése érdekében a fentiekben
leírtakon kívül szakmailag, minőségi képzési és versenyeztetési lehetőségeket teremtve kívánjuk vonzóvá tenni a színeinkben edzést és versenyzést azáltal is, hogy
mostani és leendő edzőinket továbbképezzük. 

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

A megnövekedett utánpótlás létszám miatt szükséges volt egy 40x20-as műfüves pálya megépítése mely elkészült,valamint régi öltözőnk modernizálása.Ezeket a
TAO program segítségével sikerült megvalósítanunk.Öltözőnk május 15-ig megújul,és így még 50 fiatal sportolási lehetőségét tudja majd biztosítani. A fentiek miatt
jelen pályázat keretében nem kívánunk ingatlan beruházást végrehajtani. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sportfejlesztési programunkat 2015.07.01-2016.06.30. időszakban szeretnénk megvalósítani. Az utánpótlás-nevelés jogcímen megfogalmazott célok közül a
sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése folyamatosan történik. A sportszakemberek munkájáért járó díjazás havonta kerül kifizetésre. 

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

Az ingatlan beruházás az előminősítéses pályázatban részletezettek szerint illeszkedik a szakszövetségi stratégiához. Az idei évben végzett öltöző épületének
felújításával, több gyermeket tudunk kulturáltabb körülmények közt foglalkoztatni. Az utánpótlás nevelés területén már a korábbi évek sportfejlesztési programjának
megvalósításával is jelentős eredményeket értünk el. Ezt a jelen programmal kívánjuk még fokozni, a feltételek javításán keresztül. Az edzőink továbbképzése hozta
az új edzésmódszereket, amelyekhez új, korszerűbb sporteszközök szükségesek. Programunk tartalmazza a korszerűbb sporteszközök és sportfelszerelések
beszerzésének a költségeit. Az utánpótlás csapataink mellett 5 fő edző dolgozik (2 fő B és 3 fő C kategóriás), Valamint az egyik B licenszes edző ellátja a
szakágvezetői feladatokat. A technika személyzet 1 fő szertárosból és 1 fő pályamunkásból áll. 

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

Társadalmi hatás: A rendszeres sportoláson keresztül gyerekek egészséges életmódra nevelése, a közösségi szemléletük fejlesztése. A versenyeztetés miatt már
gyermekkorban hozzászoknak a a feladatok mind magasabb szintű teljesítéséhez.Erősödik bennük a rendszeresség, a fegyelmezettebb életmód. A közösségben
barátokra, ismerősökre tesznek szert, amelyet életük későbbi szakaszában más területeken is hasznosítani tudnak. Család formáló szerepe is van, hiszen a szülők
kijárnak a mérkőzésekre, a családi programjainkon keresztül együtt sportolhatnak a gyerekeikkel. A megújult létesítményben, a javuló feltételek következtében az
eredményesség is javul, ezáltal nő a nézőszám, az emberek nagyobb számban fogják a mérkőzések látogatását hétvégi programjaik közé felvenni. Gazdasági hatás:
A növekvő nézőszám, amely a jobb körülményeknek köszönhető, az egyesület bevételeit növeli, amit további fejlesztésekre tud fordítani. Helyi és környékbeli
szakembereket foglalkoztatunk, akik ennek eredményeként több központi és helyi adót fognak fizetni. Hosszú távú gazdasági hatás, hogy a gyermekek a rendszeres
sportolás következtében egészséges felnőttekké válnak. A támogatás elköltésének a társadalom szereplőinél (állam,vállalkozások, magánszemélyek) jövedelmet
keletkeztet. Kockázatok: A sportfejlesztési programban tervezett támogatási összegek csak részben folynak be, ezért egyes célok nem vagy csak részben valósulnak
meg.
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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

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

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

2015/16 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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U13 Bozsik egyesületi U13 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 BALATONLELLE SE U21 14 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U18 BALATONLELLE SE U18 13 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U15 BALATONLELLE SE U15 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

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

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

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

be/SFP-09001/2015/MLSZ

2015-12-01 11:04 12 / 24



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sporteszköz Mérkőzés labda 5-ös db 20 5 525 Ft 110 500 Ft

Sporteszköz Edzés labda 5-ös db 60 3 453 Ft 207 180 Ft

Sporteszköz Labda 4-es db 60 3 453 Ft 207 180 Ft

Sporteszköz 3x2 Alumínium kapu db 4 64 461 Ft 257 844 Ft

Sporteszköz 5x2 Alumínium kapu db 4 73 670 Ft 294 680 Ft

Sporteszköz Agility band zöld db 8 13 353 Ft 106 824 Ft

Sporteszköz Slam Ball 4 kg db 8 3 223 Ft 25 784 Ft

Sporteszköz Slam Ball 6 kg db 8 3 684 Ft 29 472 Ft

Sporteszköz Slam Ball 8 kg db 8 4 144 Ft 33 152 Ft

Sporteszköz Mini Band Zöld db 8 1 473 Ft 11 784 Ft

Sporteszköz Mini Band piros db 8 1 473 Ft 11 784 Ft

Sporteszköz Mozgatható sorfal 5db-os db 1 13 813 Ft 13 813 Ft

Sporteszköz Polar Team 2 pro db 1 690 659 Ft 690 659 Ft

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

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

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 130471 Utánpótlás
szakágvezető

Normál 160 12 138 132 Ft 38 677 Ft 2 121 708 Ft

Egyéb Szertáros Normál 160 10 69 066 Ft 19 338 Ft 884 045 Ft

Egyéb Pályamunkás Normál 120 10 51 799 Ft 14 504 Ft 663 027 Ft

Edző 130518 Normál 120 10 64 461 Ft 18 049 Ft 825 101 Ft

Edző 130529 Normál 120 10 64 461 Ft 18 049 Ft 825 101 Ft

Edző 110833 Normál 120 10 64 461 Ft 18 049 Ft 825 101 Ft

Edző 130493 Normál 120 10 64 461 Ft 18 049 Ft 825 101 Ft

Egyéb Gyúró Normál 110 10 38 677 Ft 10 830 Ft 495 066 Ft

Egyéb Technikai vezető Normál 110 10 46 044 Ft 12 892 Ft 589 363 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Szertáros Feladata az utánpótlás labdarúgók sportfelszereléseinek, sporteszközeinek kezelése, felügyelete, edzésre és versenyre történő
kiadása. Az öltözői berendezések felügyelete.

Pályamunkás Feladata az utánpótlás labdarúgó pálya gondozása, ápolása. Fűnyírás, öntözés, gyepszellőztetés, újravetés, műtrágyázás
tartozik a feladatai közé. Ezen kívül a versenyre történő festés, zászlózás, kapuhálók fel- és leszerelését is végzi.

Gyúró A szakembernek fontos szerep jut a felkészítésben és a versenyeztetésben. Elvégzi az utánpótlás játékosokkal kapcsolatos
gyúrói és masszőri feladatokat.

Technikai vezető Az utánpótlás felkészítésével, versenyeztetésével kapcsolatos technikai dolgokat intézi.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

130471 Utánpótlás szakágvezető UEFA B U11 10 22

130529 Egyéb U7 10 18

110833 Egyéb U9 10 22

130493 Egyéb U13 10 22

130493 Egyéb U15 10 22

130518 UEFA B U18 10 16

130518 UEFA B U19 10 16

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 000 656 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 8 053 612 Ft

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

Összesen 10 054 268 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)

9 020 941 Ft 92 999 Ft 186 000 Ft 9 299 940 Ft 1 033 327 Ft 10 240 268 Ft 10 333 267 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

Utánpótlás-nevelés 186 000 Ft 185 999 Ft 92 999 Ft 278 999 Ft

Összesen 186 000 Ft  278 999 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program összeállítása, beadása. A támogatási kérelmek igénylése, közreműködés a támogatási szerződések megkötésében. Az
előrehaladási jelentések összeállítása, beküldése. A sportfejlesztési program módosításának elkészítése. A sportfejlesztési programban szereplő
jogcímek felhasználásának figyelése. Elszámolás összeállítása, benyújtása. Szakmai iránymutatás az egyesületnek a sportfejlesztési program
szakszerű megvalósításához.
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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: BALATONLELLE, 2015. 12. 01.
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Nyilatkozat 2

Alulírott NAGY CSABA (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: BALATONLELLE, 2015. 12. 01.
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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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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 15:58:28

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 15:57:34

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 18:26:57

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 18:28:12

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: BALATONLELLE, 2015. 12. 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 5 5 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 5 5 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 2 2 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 14 16 14%

U18 fő 13 16 23%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 16 22 38%

Egyéb indikátorok

U7 fő 15 18 20%

U9 fő 18 4 -78%

U11 fő 17 22 29%
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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

9 020 941 Ft 92 999 Ft 186 000 Ft 9 299 940 Ft 1 033 327 Ft 10 240 268 Ft 10 333 267 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 9 020 941 Ft 92 999 Ft 186 000 Ft 9 299 940 Ft 1 033 327 Ft 10 240 268 Ft 10 333 267 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

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

alairasicimpeldany_1430315854.pdf Szerkesztés alatt, 811 Kb, 2015-04-29 15:57:34) e20eaf0f7ef6fce2aa19d8b6c4df9fbee5143e426d35280051ae390d2c6d0456

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

birosagikivonat_1430315908.pdf Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-29 15:58:28) dafb58710ca4be8d8f86fbf3d279a9676c2a073e2e857e780bedd91255fb4ec5

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

img3_1430411292.pdf Szerkesztés alatt, 183 Kb, 2015-04-30 18:28:12) 9ce7f5efc7b4c471327cb18eba512e93ab1891cb5357a209b8da3695cf517ade

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

1_balatonlellei_sportegyesulet_1994_1430411217.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-30 18:26:57)
77712ce8c642449aea8db5a4ccc2648ecaa392f1cc17ec26c8092dec98cfde1a
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