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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület Szentendre

A kérelmező szervezet rövidített neve

HKLS

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Bajnoki osztály:

Egyéb

Adószám

19832065-1-13

Bankszámlaszám

11600006-00000000-40528074

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2000

Helység

Szentendre

Út / utca

Tómellék út

Házszám

14/3

Irányítószám

2000

Helység

Szentendre

Út / utca

Tómellék út

Házszám

14/3

Telefon

+36 30 992 85 59

Fax

+36 30 992 85 59

Honlap

www.kossuthse.hu

E-mail cím

kossuthse@gmail.com

E-mail cím

kossuthse@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Tóth István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 654 05 50

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Tóth István

E-mail cím

+36 30 654 05 50

kossuthse@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidőközpont

Létesítmény
tulajdonosa
Aquapalace Kft.

Létesítmény
üzemeltetője
Aquapalace Kft.

Átlagos heti használat
(óra)
4

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1967
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2013

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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
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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

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,638 MFt

0,7 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

5 MFt

5 MFt

6 MFt

Egyéb támogatás

0,775 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

6,413 MFt

6,7 MFt

8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,219 MFt

0,3 MFt

0,7 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

3,2 MFt

4 MFt

Anyagköltség

2,5 MFt

2,6 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,021 MFt

0,03 MFt

0,03 MFt

Összesen

5,74 MFt

6,13 MFt

6,73 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

5 MFt

5 MFt

6 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

3,2 MFt

4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 088 866 Ft

61 777 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 345 934 Ft

146 919 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

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 Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület 1967-ben alakult. Az elmúlt 43 év során több tízezer sportolni vágyó gyermek és felnőtt számára biztosította a sportolás
élményét, amivel Szentendre meghatározó egyesületévé nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben. A vízilabda szakág 2003-tól indult el, azzal a céllal, hogy felmenő
rendszerben nevelje ki a generációkat és évről-évre képes legyen újabb csapatokat indítani az MVLSZ versenyrendszerében. Az első két évben a Dunántúli Baby
Bajnokságban szerepelt az egyesület. Az első év tanuló évnek bizonyult, mind a gyerekek, mind pedig a szakvezetés számára. A 2013/2014-es évadban tovább
nehezítette a helyzetet, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség nem fogadta el az egyesület sportfejlesztési programját. A sikertelen pályázat azonban nem szegte
kedvét a pályázónak. A 2014/2015-ös évadban sikerült a TAO programban sikeres pályázatot benyújtani. Így lehetőség nyílott a sikeres szerepléshez szükséges
anyagi és személyi háttér megalapozásához. Ebben az évadban, a Dunántúli Baby Bajnokságban már jelentkeztek az eredmények, amelyek rendkívül nagy lökést
adtak mind a gyermekek, mind pedig a szakmai stáb számára. A 2015/2016-os évadra már ezekkel a tapasztalatokkal vág neki a Honvéd Kossuth Lajos
Sportegyesület, amikor is a Budapest Bajnokságban kíván nevezni. A 15/16-os évadban a fókuszt továbbra is az utánpótlás nevelésre helyezzük. A cél, hogy a
további fejlődéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak. A felkészülés legnagyobb részt Szentendrén a Vizes Nyolcas sportuszodában
történik. A kellő mennyiségű vízfelület rendelkezésre áll. A bérleti díjak mellett további – alapvető – sportfelszerelések beszerzését tervezzük. A tavalyi évadban a
személyszállítási költségek az egyesület költségvetésének jelentős részét kitették. Ennek érdekében ez a költségnem a jövő évi programba is beépítésre kerül.
Továbbá az elmúlt évek nyilvánvalóvá tették, hogy rendkívül fontos egy képzett szakember alkalmazása. Ez a sikerek egyik alapja, ennek megfelelően a jövő évi
programban is kiemelt programelemnek számít az edzői díjazás. A jövő évben - az egyesületi léptékhez mérten – komoly fejlesztésként, kondicionáló gépek
beszerzését tervezi a pályázó. A gépek esetében természetesen a foglalkoztatott korosztály igényeit vettük figyelembe. A részletes program az adatlap releváns
részeiben bemutatásra kerül. Bízunk benne a Magyar Vízilabda Szövetség támogatja fejlesztési elképzeléseinket, és folytathatjuk a szakmai munkát.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A nevezési és játékengedélyek díja a szezon elején, tehát augusztus, szeptember hónapban jelentkeznek. Az edzői bér az évad során folyamatosan kerül
kiegyenlítésre. A rendezési és személyszállítási költségek a bajnokságok kapcsán 10 hónapon keresztül nagyjából arányosan jelentkeznek. A tiszakécskei
edzőtáborok útiköltsége nyáron jelentkező költség. Mint már korábban is említésre került, az uszoda díja: 12 hónapon keresztül azonos összegben, havi szinten
jelentkezik, a nyári hónapokban a magasabb edzésszám miatt azonban magasabb összeggel kell számolni. Sportfelszerelés, sporteszköz és a diagnosztikai
eszközök beszerzése a tervek szerint 2015. őszétől beszerzésre kerülnének abból a célból, hogy a következő idényben már magasabb színvonalú szakmai munka
folyhasson. A nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése 2016. január-februárjában esedékesek.

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 Kossuth SE fő célkitűzése egy erős és tehetséges utánpótlás bázis kinevelése, valamint hogy a gyermekek létszámát évről-évre növelni tudja és a lehető legtöbb
bajnokságban elinduljon.. Az egyesület pontosan tudja, hogy a rendszeres testmozgás az egyik alappillére az egészséges életnek. Ugyanakkor manapság egyre
jellemzőbb az időtöltés passzív formája. Éppen ezért folyamatos kampányokat folytat azért, hogy minél több fiatal ismerhesse és szerethesse meg a sportot, azon
belül is a vízilabda szakágait. Minél több utánpótláskorú fiatalt sikerül rábírni a rendszeres sportolásra, annál többen szeretik meg a vízilabdát, annál népszerűbbé és
elterjedtebbé válik a vízilabda szakág területi és országos szinten is. Ezek alapján elmondható, hogy az egyesület teljes mértékben megfelel az MVLSZ által felállított
stratégiai keretrendszernek. Továbbá a szövetség fejlesztési koncepciójával összhangban az egyesület célja a tárgyi eszköz állomány folyamatos fejlesztése.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A program megvalósítása során regionálisan további források áramlanak a gazdaságba. Egyrészt az egyes termékek ÁFA tartalma, másrészt pedig a bérek után
befizetett járulékok növelik a központi költségvetés bevételeit. A helyi beszállítók számára addicionális keresletet támaszt az egyesület a program megvalósítása
során, amellyel hozzájárul a város és a régió gazdasági fejlődésének elősegítéséhez. Köztudott tény, hogy a rendszeres testmozgás nagymértékben javítja a szív és
érrendszert, az állóképességet, sőt még a lelki állapotot is. Azok, akik rendszeresen sportolnak, sokkal ellenállóbbak a betegségekkel szemben is. Mindezek mellett a
sport, nagymértékben tanít is. Megtanítja a sportolókat, hogyan kell egységesen, egy célért küzdeni, ami az élet más területein is egy hasznosítható készség. A
Honvéd Kossuth Se által nevelt fiatalok mind testileg, mond pedig lelkileg megerősödve lépnek ki a „nagyvilágba”, ahol majd a közösségeik hasznos és elismert
tagjaivá válhatnak.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Új?

Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(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
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Kamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai
eszközök

Projektor

db

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Informatikai
eszközök

Televízió

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai
eszközök

Fényképezőgép

db

1

120 000 Ft

120 000 Ft

Informatikai
eszközök

Számítógép

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop

db

2

200 000 Ft

400 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató (multifunkcionális)

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Egyéb

Futópad

db

1

1 500 000
Ft

1 500 000 Ft

Egyéb

Eliptikus tréner

db

1

600 000 Ft

600 000 Ft

Egyéb

Szobakerékpár

db

3

200 000 Ft

600 000 Ft
4 320 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Kamera

Az edzések és mérkőzések rögzítésében jelent segítséget a kamera megléte. A felvett anyagok visszanézése segíti a szakmai munka
hatékonyságát.

Projektor

Szemléletesebbé válhat, a kamera által felvett anyagok levetítése.

Televízió

Televízión keresztül is érdemes visszanézni a felvételeket, mivel így megállítható és visszatekerhető is a felvett anyag.

Fényképezőgép

Az edzések és mérkőzések rögzítésében jelent segítséget a fényképezőgép megléte. A felvett anyagok visszanézése segíti a szakmai
munka hatékonyságát.

Számítógép

Elsődlegesen az egyesület adminisztrációs munkáinak elvégzését segíti elő a számítógép.

Laptop

Elsődlegesen az egyesület adminisztrációs munkáinak elvégzését segíti elő a laptop. Hordozható funkciójából fakadóan, távolról is lehet
intézni az egyesület ügyeit.

Nyomtató
(multifunkcionális)

Elsődlegesen az egyesület adminisztrációs munkáinak elvégzését segíti elő a nyomtató.

Futópad

A futópad segítségével rosszabb időjárási körülmények között is elvégezhető az erőnléti edzés.

Eliptikus tréner

Az elliptikus tréner a legújabb edzésmódszerek közé tartozik. Egyesületünk szeretne lépést tartani az edzésmódszerek fejlődésével,
ezért indokoltnak tartja az eszköz beszerzését.

Szobakerékpár

A szobakerékpár segítségével rosszabb időjárási körülmények között is elvégezhető az erőnléti edzés.
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2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 996 200 Ft

30 889 Ft

61 777 Ft

3 088 866 Ft

1 323 800 Ft

4 381 777 Ft

4 412 666 Ft

2016-12-09 14:06

7 / 23

be/SFPMOD01-00090/2015/MVLSZ
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

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú

14

0

1

Gyermek leány

7

0

1

Serdülő fiú

0

0

0

Serdülő leány

0

0

0

Ifjúsági fiú

0

0

0

Ifjúsági leány

0

0

0

Összesen

21

0

2
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Korosztály

Megnevezés

M.
e.

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés

Gyermek fiú

Törölköző

db

15

3 000 Ft

45 000 Ft

Sportfelszerelés

Gyermek leány

Törölköző

db

5

3 000 Ft

15 000 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Medicinlabda

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Súlyzó

db

15

3 000 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Súlyzó

db

5

3 000 Ft

15 000 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Vízilabda

db

5

7 000 Ft

35 000 Ft

Sporteszköz

Gyermek leány

Vízilabda

db

5

7 000 Ft

35 000 Ft

60

30 500 Ft

235 000 Ft

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

Korosztály

Megnevezés

M.e.

Menny.
0

Egységár

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

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

Ingatlan
típusa

Korosztály

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett
órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Vizes Nyolcas

Uszoda

Gyermek fiú

28 000 Ft

8

12

2 688 000 Ft

Vizes Nyolcas

Uszoda

Gyermek leány

28 000 Ft

4

12

1 344 000 Ft

56 000 Ft

12

24

4 032 000 Ft

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

Új?

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Szabó László

N

EKHO

48

12

110 000 Ft

22 000 Ft

1 584 000 Ft

Juhász György

N

EKHO

48

12

20 000 Ft

4 000 Ft

288 000 Ft

96

24

130 000 Ft

26 000 Ft

1 872 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Sportszakember neve

Beosztás

Képesítés

Születési idő

Foglalkoztatott
korosztály

Szabó László

Edző

Felsőfokú

1969-06-20

Gyermek fiú

Juhász György

Edző

Felsőfokú szakir.

1957-07-07

Gyermek fiú

2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
Helyszín
Belföldi

2016-12-09 14:06

Negyedév
2016. 04. 01. - 2016. 06. 30.

Korosztály
Gyermek fiú

Tervezett ráfordítás
252 910 Ft
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2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
Helyszín
Belföldi

Negyedév

Korosztály

2016. 04. 01. - 2016. 06. 30.

Tervezett ráfordítás

Gyermek leány

132 000 Ft

2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat
Személyszállítási költségek típusa

Korosztály

Egy évadban igénybevétel összesen

Egységár

Összesen

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km

Gyermek fiú

2500

260 Ft

650 000 Ft

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km

Gyermek fiú

1000

260 Ft

260 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

235 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

910 000 Ft

Nevezési költségek

60 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

375 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

72 860 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

4 032 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

384 910 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 872 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 941 770 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)

7 125 555 Ft

73 459 Ft

146 919 Ft

7 345 934 Ft

816 215 Ft

8 088 689 Ft

8 162 148 Ft

2016-12-09 14:06
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-09 14:06
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-09 14:06
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Versenyeztetés
A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Részvételi,
nevezési díjak

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

Tagsági díj

Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre
kerülő díjak

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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

2016-12-09 14:06
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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

61 777 Ft

61 777 Ft

30 889 Ft

92 666 Ft

Utánpótlás-nevelés

146 919 Ft

146 919 Ft

73 459 Ft

220 378 Ft

Összesen

208 696 Ft

313 044 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is, valamint a záró pénzügyi elszámolás
összeállítását. Az elvégzett feladatok közé tartozik továbbá a releváns partnerekkel (MVLSZ, támogatók, stb.) történő kapcsolattartás is.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is, valamint a záró pénzügyi elszámolás
összeállítását. Az elvégzett feladatok közé tartozik továbbá a releváns partnerekkel (MVLSZ, támogatók, stb.) történő kapcsolattartás is.

2016-12-09 14:06
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Szentendre, 2016. 12. 09.

2016-12-09 14:06
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Nyilatkozat 2
Alulírott Tóth István (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. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,
2. sportegészségügyi berendezést,
3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.
Kelt: Szentendre, 2016. 12. 09.

2016-12-09 14:06
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Horkai-nyilatkozat
Elfogadom az alábbi nyilatkozatot
Alulírott Tóth István, mint a Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület Szentendre (2000 Szentendre, Tómellék út 14/3), adószám: 19832065-1-13) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult elnök
n y i l a t k o z o m,
hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ)
által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása soránmegismertem.
Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott a 2015/2016 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által
összeállított és a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett
„A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus bontásban”
c. ajánlás alapján végezzük.
Kelt: Szentendre, 2016. 12. 09.

2016-12-09 14:06
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két
pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke
vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2015. július 1. - 2016. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi
évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén
bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

0 Ft

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)
0 Ft

Kelt: Szentendre, 2016. 12. 09.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 22:00:51
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-07-02 12:43:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 22:01:08
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 22:01:20
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 21:58:57

Kelt: Szentendre, 2016. 12. 09.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

1

1

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

1

0%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

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

Gyermek
korosztály

21

25

19%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

2 996 200 Ft

30 889 Ft

61 777 Ft

3 088 866 Ft

1 323 800 Ft

4 381 777 Ft

4 412 666 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 996 200 Ft

30 889 Ft

61 777 Ft

3 088 866 Ft

1 323 800 Ft

4 381 777 Ft

4 412 666 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

7 125 555 Ft

73 459 Ft

146 919 Ft

7 345 934 Ft

816 215 Ft

8 088 689 Ft

8 162 148 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

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

10 121 755 Ft

104 348 Ft

208 696 Ft

10 434 800 Ft

2 140 015 Ft

12 470 466 Ft

12 574 814 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (13 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)
alairasicm.pld.uj_1435833822.pdf (Hiánypótlás melléklet, 214 Kb, 2015-07-02 12:43:42)
464241f29f602760e071516a09f365fa70f1c5241ed2462647a3da2bee039f5f
alairasicimpeldanymasolat_1429609857.pdf (Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2015-04-21 11:50:57)
cce211b6c9971569a2e92674f7ac53d668a213239b7d9d8a7701d79471c64e36
Egyéb dokumentumok
targyieszkozraforditasreszletezo_1429709954.pdf (Szerkesztés alatt, 267 Kb, 2015-04-22 15:39:14)
c8080fa930a7f7e639f05ffba085aab1f3a0685673545c16c5d1829d88ad97c3
utanpotlasnevelesreszletezotabla_1429709958.pdf (Szerkesztés alatt, 464 Kb, 2015-04-22 15:39:18)
026b5c38963025c72319825aa04a178ab8e8acf3462ca12a82ac807508a61880
dopl.juhaszgyorgy_1444819201.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2015-10-14 12:40:01) 76b14a609f3171f492104fcfe9d47a7fc593e57272a8fa9715787ac0c9feeb9b
dipl.szabolaszlo_1429615281.pdf (Szerkesztés alatt, 952 Kb, 2015-04-21 13:21:21) 7d4a5cf92ffc2b6722df71741e842ca7caf5ebcaf7dca8090a876e593770cbab
hklsemodositastalatam.dok_1461700737.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Mb, 2016-04-26 21:58:57)
978df3a978ea282a5ba9ac58d99e0ac10fb500391aebf491a470b0aedd92ca62
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat04.22._1429710092.pdf (Szerkesztés alatt, 382 Kb, 2015-04-22 15:41:32) e8ad3143546582deb0345c5015240c8a8a6b369d66a03c6204063a748b8e78ae
hklsemodositastalatam.dok_1461700851.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Mb, 2016-04-26 22:00:51)
978df3a978ea282a5ba9ac58d99e0ac10fb500391aebf491a470b0aedd92ca62
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
15-16taohatosagidijmvlszbank_1429716988.pdf (Szerkesztés alatt, 312 Kb, 2015-04-22 17:36:28)
ab282d509d4e1e76399b084d15bb7752600b3d45159febcac31ad8a9a06ab225
hklsemodositastalatam.dok_1461700880.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Mb, 2016-04-26 22:01:20)
978df3a978ea282a5ba9ac58d99e0ac10fb500391aebf491a470b0aedd92ca62
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav0_kossutse_1429609747.pdf (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-21 11:49:07) fd721a449c5174eef8c8e4d3170456816883e42e807bcf601d5e805984b9fc44
hklsemodositastalatam.dok_1461700868.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Mb, 2016-04-26 22:01:08)
978df3a978ea282a5ba9ac58d99e0ac10fb500391aebf491a470b0aedd92ca62
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