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A kérelmező adaeai
A kérelmező szervezet teljes neve

Jezsuita Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Jezsuita DSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Gazdálkodási formakód

001

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18438008-1-05

Bankszámlaszám

11100104-18438008-36000001

A kérelmező szervezee székhelye
Irányítószám

3523

Helység

Miskolc

Út / utca

Fényi Gyula tér

Házszám

10

Irányítószám

3523

Helység

Miskolc

Út / utca

Fényi Gyula tér

Házszám

10

Telefon

+36 46 560 458

Fax

+36 46 560 582

Honlap

www.jezsu.hu

E-mail cím

fenyi@jezsuita.hu

E-mail cím

molnarattilabalazs@gmail.com

A kérelmező szervezee levelezési zíme
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adaeai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Molnár Attila Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 505 33 03

A kérelmező részéről kijelöle kapzsolaeeareók adaeai
Kapzsolaeeareó neve

Mobileelefonszám

Tringel Istvánné

+36 30 204 68 52

E-mail zím
tringelne.mariann@jezsuita.hu

Sporeszervezee áleal rendszeresen használe sporeléeesíemények adaeai
Léeesíemény neve

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és
Kollégium tornacsarnok

Léeesíemény eulajdonosa

Léeesíemény üzemeleeeője

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
és Kollégium

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
és Kollégium

Áelagos heei
használae (óra)
32

Használae zélja

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-08-23
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2001-08-23

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezee milyen kapzsolaeban/együeeműködésben van más sporeszervezeeeel, az öe láevány-zsapaespore eerüleeén működő
közhasznú alapíevánnyal, vagy okeaeási ineézménnyel, amellyel közös kérelmee kíván benyújeani
Hivaealos név
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium
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Székhely
3529
Miskolc
Fényi Gyula tér
2-12.

Kapzsolae/együeeműködés zélja, formája
Együttműködési megállapodás keretében utánpótlás nevelés
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Vagyoni helyzee, igényele eámogaeás összevone bemueaeása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év eervadaeainak főbb mueaeói: (Millió forine éreékben)
Ha valamely éreék üres, kérjük írjon be 0-áe.
Bevéeel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,995 MFt

1,4 MFt

1,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0,99 MFt

0,989 MFt

Egyéb támogatás

2,031 MFt

2,4 MFt

3,2 MFt

Összesen

3,026 MFt

4,79 MFt

5,889 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,7 MFt

1 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,77 MFt

1,5 MFt

1,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,28 MFt

1,8 MFt

2,1 MFt

Összesen

1,75 MFt

4,3 MFt

5,9 MFt

Egyéb eájékozeaeó jellegű adaeok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

2 MFt

2,7 MFt

3,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogzímekre adja be a kérelmee?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogzímekre adja be kérelmée.
Jogzím

Beadás

Teljes eámogaeás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 136 874 Ft

22 737 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

2 007 194 Ft

40 144 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:

Helyzeeelemzés, léeesíemény feleéeelek, valamine a sporeszervezee jelenlegi helyzeeének bemueaeása
A gyerekek nagy része a felmérések szerint különösen egészségtelen életet él. Szeretnénk számukra megteremteni a lehetőséget a rendszeres sportoláshoz, és a
körülmények javításával, valamint a sikereken keresztül ösztönözni őket. Célunk, hogy megismertessük velük a kosárlabda szépségeit, kedvet csinálva így a sport
melletti elköteleződéshez. A Jezsuita Diáksport Egyesület évek óta kiemelten dolgozik a kosárlabda utánpótlás-nevelésben. Diákjaink évek óta részt vesznek a
regionális és országos diáksport versenyeken, több alkalommal rendkívüli sikereket aratva. Egyesületünk hosszú távon nem a tömegsportot szeretnénk bővíteni,
hanem kiszolgálva és egymást segítve az MVSI-t és a MEAFC-ot. Egy kis akadémiát szeretnénk kialakítani egy magas színvonalú elméleti képzés mellett (elit
gimnázium) minőségi kollégiumunk bekapcsolásával országos beiskolázással. Köznevelési sportiskolai program szerint szeptembertől felmenő rendszerben 8
évfolyamos képzésben sportosztályt indítunk. Ide szeretnénk minél több kosárlabdázó, vagy kosárlabda sportág iránt érdeklődő tehetséges gyerekeket felvenni. Négy
edzőt foglalkoztatunk. Az ő feladatuk a csapat felkészítése, a játékosok megfelelő erőnlétének, valamint technikai képzettségének biztosítása. A minél jobb
eredmények elérésének érdekében szükséges ezen szakemberek megfelelő színvonalú javadalmazása. Fontos, hogy a kosárlabdaedzésekre felkészülten,
koncentráltan érkezzenek, és így lássák el teendőiket. A megfelelő bérezés a sikereken túl további motivációt jelenthet számukra. A színvonal emelése miatt, a
következő szezontól Milen Vukicevicet bízzuk meg a szakmai munka irányításáért. Idei pályázatunkba is tervezünk különböző eszközök beszerzését, ami tovább
segítené munkánkat. Ezen felül programunkba személyszállítási, nevezési, rendezési, valamint szállás-étkezés költségeket is beterveztünk.

Ingaelan beruházás eseeén annak indokolesága, zélja és szakmai earealma és megvalósulásának üeemezése
Nem releváns

A projeke időeareama, ill. a projeke-eevékenységek üeemeerve
Időtartama: éves, a tanítási évhez igazodva - Mind fiú mind leány vonalon az 5-12 osztályos korosztály teljes vertikumának felépítése, azaz négy korcsoport
nemenként - edzői létszám növelése - versenyeztetés - kupák, nemzetközi tornák lebonyolítása az egyesület szervezésében.

A sporefejleszeési program szakszöveeségi seraeégiához való viszonyának részleeezése, valamine a korábban beadoee sporefejleszeési
program és a jelen sporefejleszeési program közei kapzsolae bemueaeása (amennyiben van)
A projekt elemei illeszkednek a Magyar Kosárlabda Szövetség célkitűzéseihez. A program egyik célkitűzése a kosárlabda sportág népszerűsítése, mert figyelembe
véve az elmúlt évek tendenciát egyre szomorúbb kép alakul ki a sportággal kapcsolatban. Ennek változtatása tehát kardinális kérdés, és közös érdek. Az
utánpótláskorúak létszámának növelése fontos a sportág számára, hiszen így több jól sportoló fiatal közül lehet kiválasztani a legjobbakat, amely hozzájárul a
sportolók közötti verseny élesedéséhez. Célként tűztük ki, hogy nemcsak a városban, de az iskola adottságait kihasználva (kollégium, 600 fő fölötti tanulói létszám
bővíthetősége, már meglévő és új ingatlanfejlesztése) a régióban is megreformálni, újraéleszteni a kosárlabda utánpótlást. Terveink között szerepel a jelenlegi
legmagasabb városi versenyképviselettel való szoros együttműködés, a tanulók, így akár az igazolt játékosok bázisának növelése. Szeretnénk elérni, hogy a
kosárlabdában szereplő csapataink minél több versenysorozatban képviseltessék magukat, hisz például a fővárosi csapatokhoz képest, infrastruktúrájuknak
köszönhetően, lényegesen kevesebb mérkőzésterhelést kapnak a térség játékosai. Tornák-, nemzetközi tornák-, kupák rendezésével, diákolimpián korcsoportonként
akár több csapat nevezésével akarunk a fent leírtakhoz megfelelő lehetőséget biztosítani. Valamint igazodunk a szakág szövetségi versenyeihez való kapcsolódást,
olyan módon, hogy további képzési, versenyzési és edzés lehetőséget biztosítsunk azon diákjaink részére, aki már sportolnak egyesületben: Ezentúl olyan
kosárlabdát szerető gyerekek képzése, akik később egyesületi szinten is űzik a kosárlabdázást. Szélesebb tömegbázist illetve nagyobb merítési lehetőséget biztosítva
ez által a sportág, az egyesületek számára. Mindezek mellett a diáksportban való részvételi lehetőség biztosítását és az egészséges életmódra nevelés tartottuk
szem előtt.

A sporefejleszeési program leheeséges eársadalmi és gazdasági haeásai (különös eekineeeeel azok időbeni realizálódására), a váre
előnyök és a figyelembe veendő kozkázaeok megjelölése
Egészséges életmódra nevelés, sport szeretete, felelős gondolkodás, az egymás kölcsönös tisztelete, elfogadása, korrekt emberi viszonyok kialakítása lehet a
társadalmi hozadéka a sportági nevelési programnak. Gazdasági tekintetben a sportolói múlttal rendelkező határozott, céltudatos emberek jól alkalmazhatók a
gazdaság számos területén, amely előremozdíthatja a fejlődést. Más szempontból a sportfejlesztési program keretében a vállalkozások munkalehetőséghez,
termelési célokhoz jutnak, mivel az egyes sportágak megnövekvő eszköz, szállítási, egészségügyi, működési, egyéb igényei kedvezően érintik a gazdasági élet
szereplőit. Egyesületünk a projekten keresztül olyan plusz anyagi forráshoz juthat, amely lehetővé teszi a fejlődését. Az egyesület korábbi költségvetése csak a
fennmaradáshoz szükséges folyó költségeket fedezte. A program kapcsán az egyesület plusz anyagi forrásokhoz juthatna, amelyek nélkülözése miatt eddig el kellett
halasztania a már szükséges bővítéseket. A program sikeressége a sportszergyártókra is kedvező hatással van, hiszen megnövekszik a kereslet az általuk
forgalmazott árucikkek iránt, így nő az ő bevételük. Kockázatok: Sajnos a pozitív eredmények mellett az egyesületnek kockázatokkal is számolnia kell. Ezek közül a
legnyilvánvalóbb a remélt támogatók és támogatások távolmaradása. Azonban ezt a kockázatot a támogatókkal kötött szándéknyilatkozatok segítségével az
egyesület igyekszik orvosolni. Emellett meg kell említeni az esetleges jogszabályi változásokból adódó problémákat, kockázatokat is, mert 1-1 változás kizárhatja,
vagy csökkentheti az egyesület lehetőségeit, jövőbeli forrásszerzési, és egyéb lehetőségeit. Az árak növekedésének kockázatával is számolni kell, ami azt
eredményezheti, hogy egy esetleges programkeret kevesebb fejlesztésre elegendő.
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Személyi jellegű ráfordíeások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordíeások
Támogaeoee pozízió
megnevezése

Végzeeesé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi brueeó bér és egyéb
jueeaeások (Fe/hó)

0 Ft

Munkáleaeói
járulékok (Fe/hó)

0 Ft

Évadra jueó ráfordíeás
összesen (Fe)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezeee összes személyi köleség alakulása
Közveelen eámogaeás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes eámogaeás (Fe)

Önrész (Fe)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordíeás (Fe)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújíeás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezeee beruházási, felújíeási éreék
(Fe)

Informatikai
eszközök

laptop

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszközök

verseny kosárgyűrű, rugós FIBA szabvány

db

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszközök

háló

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszközök

mobil eredményjelző

db

1

1 000 000
Ft

1 000 000 Ft

Sporteszközök

Falra szerelhető palánk

db

2

150 000 Ft

300 000 Ft
1 590 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részleees indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

laptop

Ezek az irodai fejlesztések fontosak, hiszen egy jól megszervezett csapat tud igazán sikeresen működni. Egyesületünknek pedig
egyre gyarapodó adminisztratív tevékenységet kell ellátnia.

verseny kosárgyűrű, rugós
FIBA szabvány

Szabványos kosárgyűrű elengedhetetlen a megfelelő felkészüléshez és meccsek lebonyolításához.

háló

Kosárlabdában folyamatosan használt háló cserére szorul.

mobil eredményjelző

A mérkőzések rendezéséhez szükséges egy mobil eredményjelző, melyet szintén terveztünk programunkban

Falra szerelhető palánk

Jelenlegi kosárlabda palánkunk rendkívül rossz állapotban van, ezért szeretnénk újakat beszerezni.

2015/16 évad - Tervezeee összes nem sporezélú ingaelanra irányuló eárgyi eszköz beruházás, felújíeás köleségének alakulása
Közveelen eámogaeás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes eámogaeás (Fe)

Önrész (Fe)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordíeás (Fe)

1 102 768 Ft

11 369 Ft

22 737 Ft

1 136 874 Ft

487 232 Ft

1 612 737 Ft

1 624 106 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújíeások
2015/16 évad - Sporezélú ingaelanra irányuló eárgyi eszköz beruházás, felújíeás
Kaeegória

Tárgyi eszköz beruházás/felújíeás
megnevezése

Beruházás,
felújíeás
eervezeee
kezdeee (év,
hónap)

Beruházás,
felújíeás
eervezeee
befejezése (év,
hónap)

Használaeba
véeel eervezeee
időponeja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezeee beruházási
éreék (Fe)

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 - Tervezeee összes sporezélú ingaelanra irányuló eárgyi eszköz beruházás, felújíeás köleségének alakulása
Jogzí
m

Közveelen
eámogaeás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes eámogaeás
(Fe)

Önrész
(Fe)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordíeás
(Fe)

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

2015-11-30 13:08

7 / 20

be/SFPHPM01-05156/2015/MKOSZ
Ueánpóelás-nevelésben részevevő jáeékosok
2015/16 évad - Ueánpóelás-nevelésben igazole jáeékosok száma (fő)
Koroszeály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

32

2

Országos

U14

0

25

2

Országos

U16

0

19

2

Országos

U18

0

13

1

Országos

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

0

89

7
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Bajnokságban szereplő
zsapaeok

Bajnokság legmagasabb
szineje
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Ueánpóelás-nevelés ráfordíeásai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2015/16 évad - Sporeeszköz, sporefelszerelés, beszerzése – részleeező eáblázae
Kaeegória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezeee beruházási, felújíeási éreék (Fe)

Sportfelszerelés

sport mez

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

kosárlabda 6-os

db

4

30 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

kosárlabda 7-es

db

4

30 000 Ft

120 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnoszeikai eszközök beszerzése – részleeező eáblázae
Kaeegória

Megnevezés

Diagnosztikai eszközök

orvosi táska felszerelve

Mennyiségi egység
db

Mennyiség

Egységár

1

20 000 Ft

Tervezeee beruházási, felújíeási éreék (Fe)
20 000 Ft

2015/16 évad - Ueánpóelás-neveléshez kapzsolódó sporeszakemberek köleségeinek részleeezése
Sporeszakember
beoszeása
Vezető edző

Sporeszakember
neve

2014/15 idény működősi
engedély száma

Milen Vukicevic

-

Koro.

Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

EKHO1

50

10

Brueeó
jueeaeás
(Fe/hó)
100 000 Ft

Munkáleaeói
járulékok (Fe/hó
)

Évadra jueó
ráfordíeás összesen
(Fe)

20 000 Ft

1 200 000 Ft

2015/16 évad - Ueánpóelás-nevelés ráfordíeás jogzím aljogzímei
Jogzím

Összesen (Fe)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

440 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

20 000 Ft

Személyszállítási költségek

100 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

210 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 200 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

2 170 000 Fe

2015/16 évad - Tervezeee ueánpóelás-nevelés ráfordíeás jogzím kölesége alakulása
Közveelen eámogaeás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes eámogaeás (Fe)

Önrész (Fe)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordíeás (Fe)

1 946 978 Ft

20 072 Ft

40 144 Ft

2 007 194 Ft

223 022 Ft

2 210 144 Ft

2 230 216 Ft

2015-11-30 13:08
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Álealános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező áleal szervezeee álealános eípusú képzések köleségei
Álealános
képzés
megnevezése

Okeaeók
várhaeó
személyi
köleségei (Fe)

Okeaeók várhaeó
ueazási és
szállás köleségei
(Fe)

Képzésben részevevők
várhaeó ueazási és
szállás köleségei (Fe)

Egyéb
folyó
köleségek
(Fe)

Amoreizázió
(Fe)

Tanázsadói
szolgáleaeások
(Fe)

Képzésben
részevevők
személyes
köleségei
(Fe)

Összesen

2015/16 évad - Tervezeee összes álealános képzés köleség alakulása
Közveelen eámogaeás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes eámogaeás (Fe)

Önrész (Fe)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordíeás (Fe)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-30 13:08
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező áleal szervezeee szakképzések köleségei
Szaképzés
megnevezése

Okeaeók
várhaeó
személyi
köleségei (Fe)

Okeaeók várhaeó
ueazási és
szállás köleségei
(Fe)

Képzésben részevevők
várhaeó ueazási és
szállás köleségei (Fe)

Egyéb
folyó
köleségek
(Fe)

Amoreizázió
(Fe)

Tanázsadói
szolgáleaeások
(Fe)

Képzésben
részevevők
személyes
köleségei
(Fe)

Összesen

2015/16 évad - Tervezeee összes szakképzés köleség alakulása
Közveelen eámogaeás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes eámogaeás (Fe)

Önrész (Fe)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordíeás (Fe)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-30 13:08
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Versenyezeeeés
2015/16 évad - Versenyezeeeés köleségei
Jogzím

Tervezeee
köleség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezeee összes versenyezeeeés köleség alakulása
Közveelen eámogaeás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes eámogaeás (Fe)

Önrész (Fe)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordíeás (Fe)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-30 13:08
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Mely jogzímekre számol közreműködői köleségee?
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 köleségek
Kapzsolódó jogzím

Közreműködő díjazása (Fe)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizeeendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

22 737 Ft

22 737 Ft

11 369 Ft

34 106 Ft

Utánpótlás-nevelés

40 144 Ft

40 144 Ft

20 072 Ft

60 216 Ft
94 322 Ft

Összesen

Közreműködő áleal végzeee feladaeok leírása
Kapzsolódó jogzím

Feladae leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.

2015-11-30 13:08
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Nyilaekozae 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: Miskolc, 2015. 11. 30.

2015-11-30 13:08
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Nyilaekozae 2
Alulírott Molnár Attila Balázs (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 a jogszabályban meghatározott 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Miskolc, 2015. 11. 30.
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Nyilaekozae a DE MINIMIS eámogaeások igénybevéeeléről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékleeek
Fájlok száma: 2
Ueolsó feleöleés:
2015-07-17 09:15:27

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

Fájlok száma: 1
Ueolsó feleöleés:
2015-04-29 09:19:31

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: 1
Ueolsó feleöleés:
2015-04-29 09:19:40

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

Fájlok száma: 3
Ueolsó feleöleés:
2015-11-27 13:46:26

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Miskolc, 2015. 11. 30.
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Indikáeorok a projeke eeljes időeareamára vonaekozeaeva
Javasole indikáeorok a sporefejleszeési program eeljes időeareamára vonaekozeaeva
(Ha valamely indikáeor nem éreelmezeee, kérem eölese fel 0-val az adoee mezőkee)
Indikáeor megnevezése

Méreékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási éreék
(jelenlegi)

Céléreék (eámogaeási időszak
vége)

Váleozás a bázisév %ában

Ouepue indikáeorok
Teljes szakember állomány

fő

3

4

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

3

50%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

1

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

Javasole indikáeorok a sporefejleszeési program eeljes időeareamára vonaekozeaeva
(Ha valamely indikáeor nem éreelmezeee, kérem eölese fel 0-val az adoee mezőkee)
Indikáeor
megnevezése

Méreékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási éreék
(jelenlegi)

Céléreék (eámogaeási időszak
vége)

Váleozás a bázisév %ában

Eredmény indikáeorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

U18

fő

U17

fő

U16

fő

U15

fő

0%
13

15

15%
0%

19

20

5%
0%

Egyéb indikáeorok
U12

fő

32

35

9%

U14

fő

25

30

20%
0%

2015-11-30 13:08
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A projeke köleségveeése
Projeke köleségveeése összesen
Jogzímek

Közveelen
eámogaeás

Ellenőrző
szervnek
fizeeendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
eámogaeás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordíeás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

1 102 768 Ft

11 369 Ft

22 737 Ft

1 136 874 Ft

487 232 Ft

1 612 737 Ft

1 624 106 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 102 768 Ft

11 369 Ft

22 737 Ft

1 136 874 Ft

487 232 Ft

1 612 737 Ft

1 624 106 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

1 946 978 Ft

20 072 Ft

40 144 Ft

2 007 194 Ft

223 022 Ft

2 210 144 Ft

2 230 216 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

3 049 747 Ft

31 441 Ft

62 881 Ft

3 144 068 Ft

710 253 Ft

3 822 881 Ft

3 854 322 Ft

Igazgaeási szolgáleaeási díj
Személyi
0 Ft

2015-11-30 13:08

Tárgyi
15 000 Ft

Ueánpóelás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyezeeeés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez eareozó mellékleeek (7 darab)
Címpéldány vagy aláírás minea
jezsuita_dse_alairasi_cimpeldany_1430291971.pdf Szerkesztés alatt, 584 Kb, 2015-04-29 09:19:31)
33b3dfac01c2b60818f76e7d7c047b307de39036728204c0ba5d42f2df446491
Nyilváneareó haeóság igazolása
jezsuita_dse_hiteles_1430291959.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 09:19:19)
d23a14d93062cbad413d08e739966c765e0a13e1c300e1abe61df387d53ec14d
kivonat_2015_16_sfp_1437117327.pdf Hiánypótlás melléklet, 194 Kb, 2015-07-17 09:15:27)
fed9bc91ea24f39e3fcc92cc1ad1d4579a2c7562113a5c434d8c8fdd23648d8f
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelee alapján fizeeendő Igazgaeási szolgáleaeási díj befizeeésée igazoló bizonylae
20151126154650654_1448628386.pdf Kér. kieg. szerk., 37 Kb, 2015-11-27 13:46:26)
da569ed207e385e58c86517b51512a797f59cb845878bbedc05b915257fb1569
jezsuita_dse_igazgatasi_dij_1430377400.pdf Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2015-04-30 09:03:20)
718f402b2643935e3b13e63a0e01ff8177f74a4f0ce0127cc24b6bf45de55c55
befizetes_sfp_2015_16_1437117344.pdf Hiánypótlás melléklet, 105 Kb, 2015-07-17 09:15:44)
522889cd45be8f56929417837896bf852aea1ec584f1dd8bbc7f368bf1d50ec3
Közeareozásmenees adózó
jezsuita_dse_adoigazolas_1430291980.pdf Szerkesztés alatt, 556 Kb, 2015-04-29 09:19:40)
07df4201ae3b61f1e5ef0bd9ad16d8b77294fc5d8a7faed8b65090f1d325e8b9

2015-11-30 13:08
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