
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Tolna-Mözsi Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Tolna-Mözsi Nonprofit Kft

Gazdálkodási formakód  113  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  3761

A kérelmező jogállása  Hivatásos

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

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

Utánpótlás típusa  Nincs

Adószám  24205625-1-17

Bankszámlaszám  71800037-11163101-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7131  Helység  Tolna (Mözs)

Út / utca  Szent István utca  Házszám  135

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7131  Helység  Tolna (Mözs)

Út / utca  Szent István utca  Házszám  135

Telefon  +36 30 665 64 90  Fax  +36 74 316 423

Honlap  www.tolnafutsal.hu  E-mail cím  tmkft2012@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Simon Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 665 64 90  E-mail cím  simon_ferenc@freemaill.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Simon Ferenc +36 30 665 64 90 simon_ferenc@freemail.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

be/SFPHP01-10536/2015/MLSZ

2015-07-31 09:04 1 / 23



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 0,56 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,237 MFt 0,51 MFt 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 3,7 MFt

Egyéb támogatás 0,949 MFt 1,411 MFt 5 MFt

Összesen 1,186 MFt 1,921 MFt 10,26 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,736 MFt 1,581 MFt 6,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0,05 MFt 0,05 MFt

Anyagköltség 0,01 MFt 0,015 MFt 2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,02 MFt 0,928 MFt 1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0,069 MFt 0,1 MFt

Összesen 1,766 MFt 2,643 MFt 9,65 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0,05 MFt 0,05 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 3 216 244 Ft 64 325 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

482 636 Ft 9 653 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  

be/SFPHP01-10536/2015/MLSZ

2015-07-31 09:04 3 / 23



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 sportszervezet 2012. december 18-án létesült, a Szekszárdi Törvényszék 17-09-009704 cégszámon jegyezte be. A cég főtevékenysége sportegyesületi
tevékenység, mellette reklámügynöki tevékenységet, testedzési szolgáltatást és egyéb sporttevékenységet végezhet. A céget a Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület
hozta létre 500 ezer Ft-os törzstőkével, jelenleg is egyedüli tulajdonosa a cégnek. A sportszervezet 2013 januártól versenyezteti a női első osztályú futsal
bajnokságban szereplő csapatát. A cég gazdálkodását meghatározóan befolyásolta a tulajdonosi háttere. Zavartalan működéséhez a tulajdonos kölcsönök
formájában, valamint költség átvállalásával nyújtott segítséget. Közép, illetve hosszútávú cél, hogy a cég saját bevételeiből gazdálkodjon, a tulajdonos sportszervezet
"köldökzsinor" szerepe szűnjön meg. Ennek érdekében bővíteni kívánja támogatói, szponzori körét, növelni szeretné mérkőzés bevételeit. A nézők minél jobb
kiszolgálása érdekében fokozni kívánja marketing tevékenységét. A mérkőzéseket 200-300 fő látogatja. Csapata a női futsal bajnokságban hosszú ideje
eredményesen szerepel, két ezüst és két bronzérem mellett két alkalommal szerepelt a női futsal kupa döntőjében. A csapat két játékost ad a magyar női futsal
válogatottba. Szervezetünk a következő versenyévadban komoly célokat tűzött ki maga elé. Az első osztályú női futsal bajnokságban érmes helyezést kíván elérni, a
kupában pedig a cél a döntőbe jutás. Csak kimagasló eredmények esetén számíthatunk arra, hogy a szponzorok nagyobb mértékben támogassák a csapatot.
Sportszervezetünk rendezi ez évben is a hagyományos "Thelena Kupa" nemzetközi női futsal tornát, amely Közép-Európa egyik legjelentősebb rendezvénye. A torna
elősegíti a térség nemzetközi kapcsolatainak erősödését. A csapat a felkészüléshez és a versenyekre sportcsarnokot bérel, saját tulajdonú sportlétesítménnyel,
ingatlannal nem rendelkezik. A sportszervezetben az ügyvezető és a vezető edző jelenti a személyi hátteret, az ügyvezető egyben ellátja a csapat technikai vezetői
feladatait is. 

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

Nincs 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projektet a 2015/16 versenyévadra tervezzük, a kapott támogatás felhasználását az önrész biztosítása mellett folyamatosan képzeljük el. A tulajdonos
anyaegyesülettől való anyagi függetlenség megteremtéséhez, elsősorban a versenyeztetéshez és a személyi kiadások biztosításához szükséges forrásokat
folyamatosan kell biztosítani. A programban tervezett eszközök beszerzésének ideje a mindenkor rendelkezésre álló források függvénye, de célszerű lenne a szezon
kezdetére a fejlesztés. 

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 sportfejlesztési program összhangban van az MLSZ női labdarúgás fejlesztésére vonatkozó stratégiájával. A női labdarúgás jelentősége túlmutat a nők
versenyeztetésén, a labdarúgás népszerűsítésében,tömegbázisának növelésében a nőknek nagyobb szerepe lehet, mint a férfiaknak, hiszen gyerekeik révén többet
tehetnek a cél érdekében (ha egy anya szereti a labdarúgást, többszörösen valószínű, hogy a gyermeke is szeretni fogja). Bár a szakszövetség elsősorban a
nagypályás női labdarúgást preferálja, azonban a női futsal fejlődése nagymértékben elősegíti a nagypályás női labdarúgás fejlődését. A női szakágban a nagypálya
és a futsal lényegesen közelebb áll egymáshoz, mint a férfiaknál. A szűkös erőforrások miatt nagyon sok helyen kizárólag a futsal életképes,játékosokat termelve
egyben a nagypályásoknak is. Az alapító egyesület és sportszervezetünk közötti szakmai együttműködés a jövőben is folytatódni fog. A női utánpótlás fejlesztésében
továbbra is kiemelt szerepet vállalunk. Megállapodás alapján a kötelezően előírt utánpótlás bajnokságban való részvételhez az "anyaegyesület" biztosítja a csapatot.
Szakemberünk (vezetőedző) a jövőben is figyelemmel kíséri és segíti az egyesület utánpótlás nevelő munkáját. Csapatunk játékosai munkájukkal, eredményeivel
példaképet kívánnak állítani a fiatal játékosok számára, tovább növelve az érdeklődést a sportág iránt. 

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

Meggyőződésünk, hogy a női labdarúgás erősítése elsősorban társadalmi kérdés. A nők megszeretve a futballt, a férfiak között szocializálódva értői, pártolói lesznek
a sportágnak, amelyhez a későbbiekben anyaként, fogyasztóként, szponzorként is kapcsolódhatnak. Közvetett társadalmi hatás lehet, hogy a labdarúgás családi
programmá válhat, ha család nő tagja is érintett, a családok nem szakadnak szét apa-fiú, anya-lány kapcsolatra. A női labdarúgók jelenléte erősíti a másik nem
elfogadását, növeli az esélyegyenlőség lehetőségét és az egyenjogúságot. A mérkőzéseket több nő látogatja, akik szurkolóként fogyasztókká válnak a futball piacon.
A szponzorok számára új célcsoportot jelentenek a női labdarúgók, szurkolók megjelenése. A női labdarúgás fejlesztése, a klubok megerősödése munkahelyeket
teremt, adóbevételt generál. A női labdarúgás a gazdasági folyamatokra is kedvező hatással lehet. A fogyasztói társadalom legfontosabb tagjai a nők, minél több nő
kedveli meg a labdarúgást, annál szélesebb vásárlói bázist alakíthatunk ki. Olyan hirdetők jelenhetnek meg a nők hatására a futballban, amelyek eddig a nők hiánya
miatt távol maradtak. Ezen gondolatok alapján fogalmaztuk meg stratégiánkat, amelynek lényege, hogy minél inkább piaci alapokra helyezzük működésünket.
Azonban nyilvánvalóan ez egy több éves folyamat, amelynek jelenlegi kezdeti szakaszában szükségünk van az állami, jelen esetben a TAO támogatásra.

be/SFPHP01-10536/2015/MLSZ

2015-07-31 09:04 4 / 23



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)

Technikai vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 84 12 150 000 Ft 42 000 Ft 2 304 000 Ft

Vezető edző Edző UEFA A EKHO 84 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Gyúró Egyéb Nem
releváns

EKHO 40 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft

208 36 430 000 Ft 98 000 Ft 6 336 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Technikai
vezető

A technikai vezetői feladatokat az ügyvezető látja el. Ezt a tevékenységét a munkaidejének felében végzi. A technikai feladatok között intézi a
sportszervezet által versenyeztetett női első osztályú futsal csapat nevezéseivel , játékos szerződések megkötésével,igazolással, átigazolással
kapcsolatos feladatokat. versenyengedélyek kiváltásával, sportorvosi vizsgálatok és azok nyilvántartásával, mérkőzés jegyzőkönyvek
kitöltésével, a mérkőzések rendezésével, biztosításával, a mérkőzésekre való utazások szervezésével, a sportfelszerelések biztosításával, az
edzések, edzőtáborok feltételeinek megteremtésével kapcsolatos teendőket.

Vezető edző A sportszervezet csapatot szerepeltet a női futsal első osztályú bajnokságban. A csapat felkészítését, versenyeztetését a vezető edző látja el.

Gyúró Feladata a női első osztályú futsal bajnokságban versenyző csapat edzésein és mérkőzésein, edzőtáborozás során a játékosok gyúrása Az
edzéseken, mérkőzéseken szerzett sérülések ellátása, a sérült játékos elirányítása szakorvosi rendelőbe, súlyosabb esetekben helyszíni orvosi
ellátás (mentő) igénylése. Sportorvosi engedélyek figyelemmel kísérése Orvosi táskák feltöltöttségének biztosítása, gondoskodás az eszközök
állapotáról, szükség esetén cseréjéről

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)

3 119 756 Ft 32 162 Ft 64 325 Ft 3 216 244 Ft 3 216 244 Ft 6 400 325 Ft 6 432 487 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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Honlap Új honlap elkészítése db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Sporteszközök Futsal labda db 20 7 500 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelések Futsal cipő pár 15 25 000 Ft 375 000 Ft

675 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Új honlap elkészítése A sportszervezetnek nincs még önálló honlapja, tevékenységét a www.tolnafutsal.hu honlapon mutatja be. Az új honlap
elkészítése javítja a sportszervezet imaget, a honlap látogatóinak színvonalas tájékoztatást nyújt a sportrendezvényekről, a
sportszervezet életéről, eredményekről. Támogatóiról, szponzorairól tájékoztatja az érdeklődőket.

Futsal labda A sportszervezet kezelésében lévő labdák elhasználódtak, az edzésekre és a mérkőzésekre szükségessé vált azok teljes
cseréje.

Futsal cipő A futsal cipők elhasználódtak, azok pótlása a játékosok számára megterhelő anyagi kiadást jelent, ebben a sportszervezet
támogatni kívánja a sportolókat.

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)

468 156 Ft 4 826 Ft 9 653 Ft 482 636 Ft 206 844 Ft 684 653 Ft 689 479 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

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

382711 BUCHMÜLLER PETRA TOLNA-MÖZSI NONPROFIT KFT saját nevelés 25%

447076 HEITZMANN NIKOLETT TOLNA-MÖZSI NONPROFIT KFT saját nevelés 25%

355606 ORBÁN REBEKA TOLNA-MÖZSI NONPROFIT KFT saját nevelés 25%

383701 SZABÓ VIVIEN TOLNA-MÖZSI NONPROFIT KFT saját nevelés 25%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

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

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

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

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)

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 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 0 Ft

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

Összesen 0 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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

Személyi jellegű 64 325 Ft 64 325 Ft 32 162 Ft 96 487 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 653 Ft 9 653 Ft 4 826 Ft 14 479 Ft

Összesen 73 978 Ft  110 967 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Pályázat elkészítése, a pályázattal kapcsolatos számviteli, pénzügyi bizonylatok elkészítése.kapcsolattartás a pályázat kiíróval.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázat elkészítése, a pályázattal kapcsolatos számviteli, pénzügyi bizonylatok elkészítése.kapcsolattartás a pályázat kiíróval.
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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: Tolna (Mözs), 2015. 07. 31.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Simon Ferenc (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: Tolna (Mözs), 2015. 07. 31.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Alulírott Simon Ferenc, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig

igénybe vett , valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben az általunk igénybe vett , az az Európai Unió műkődéséről szóló szerződés 107. és 108.

cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletében (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o)

(a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet, („De Minimis Rendelet ”) ) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes értéke az

alábbiak szerint alakul:

De minimis elszámolás 2015/16

2013/14 sportév

Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke 0 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2015-04-23 0 Ft

Érték Euro-ban 0 €

2014/15 sportév

Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke 0 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2015-04-23 0 Ft

Érték Euro-ban 0 €

2015/16 keret meghatározása

De minimis keret 200 000 €

Előző két évi odaítélt személyi jellegű támogatás összege 0 €

Egyéb - más forrásból részesült - de minimis támogatás összege 0 €

Maradványérték 200 000 €

Nyilatkozat kiadásának napján hivatalos MNB euro/forint árfolyam* 308 Ft

Igényelhető összeg 2015/16 61 600 000 Ft

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint

visszafizetésének szabályairól szóló107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) alapján meghatározott 2015. július 1 – 2016. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao tv.”) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi

jellegű ráfordításokra igényelhető csekélyösszegű támogatás igénybevételére 61 600 000 Ft összeg erejéig van lehetőségünk.

A támogatási döntést - jóváhagyó határozat kiállításának dátuma - megelőző hónap utolsó napján hatályos MNB euro/forint árfolyamot kell figyelembe venni a

jóváhagyott személyi jellegű ráfordítás támogatási értékének meghatározásakor. A 2014/15-ös elbírálási folyamat során a jóváhagyó szerv által meghatározásra

kerülő jóváhagyott támogatási összeg és a jelen nyilatkozatban meghatározott támogatási összeg között eltérés alakulhat ki.
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Utolsó feltöltés:

2015-04-21 10:19:24

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-21 13:17:43

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2015-04-21 13:11:40

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 08:51:41

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 08:52:32

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Tolna (Mözs), 2015. 07. 31.
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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

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő Ügyvezető,vezető
edző

2 2 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő UEFA A 1 1 0%

Edzőtáborok száma db Nem relevans 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db Nem relevans 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 Nem relevans 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

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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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 3 119 756 Ft 32 162 Ft 64 325 Ft 3 216 244 Ft 3 216 244 Ft 6 400 325 Ft 6 432 487 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 468 156 Ft 4 826 Ft 9 653 Ft 482 636 Ft 206 844 Ft 684 653 Ft 689 479 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

468 156 Ft 4 826 Ft 9 653 Ft 482 636 Ft 206 844 Ft 684 653 Ft 689 479 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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 3 587 912 Ft 36 988 Ft 73 978 Ft 3 698 880 Ft 3 423 088 Ft 7 084 978 Ft 7 121 966 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (11 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)

alairasminta_1427703699.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-03-30 10:21:39) 6af097b1d663f49d255985724d67655032c0a2324be72fca2e312f6f8455eff1

Egyéb dokumentumok

kivonatkft04.13_1429614462.pdf Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2015-04-21 13:07:42) 3822efe717e19e4491afe4fa29a075df822a0b39d2164227c3b4dc487d44e100

alairasminta_1429614491.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-21 13:08:11) aeece91beaeac74f66ff8ffc46d4cf5ba2385bcf61bc07f9d1d8af5566c60849

szemelyikiadasokszamla_1429614564.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-21 13:09:24)
44202bc61b899e1cf7fab472ac39277fc1f64b174f93cddfbb7c6b22a7de72ae

targyieszkozszamla_1429614648.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-21 13:10:48) b66306cafff8136ce75f817a529d8db6ef2577dc82e40805629123edac042e91

alapitookirat_1429614700.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-21 13:11:40) 03cc6352772ff6846b63e8050bf1a3681fcdf9baeee15120aa3ee9ef9d031a8c

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

kivonatkft04.13_1428937757.pdf Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2015-04-13 17:09:17) 3822efe717e19e4491afe4fa29a075df822a0b39d2164227c3b4dc487d44e100

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

bankiigazolaskft_1429615063.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-21 13:17:43) 595914326fddc19ebeb05353a22d30797a368f4aaf03080eb8f5f1f49a44bf2b

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

1_tolna-mozsi_sportszervezo_nonprof_1429604364.pdf Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2015-04-21 10:19:24)
5c92ee421afbda0a8e1392699c9483e5e8fbfc81d930595208a8982bd958dad7

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

targyieszkoz1._1430203901.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-28 08:51:41) 1526bf14ba8e7d8787f06123ecab5ddd0202fc80e8eeff837d6c2fc1b93e8150

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

targyieszkoz2._1430203952.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 08:52:32) 50053ad1b6f919e9b77b4e3b7544528500e83979a731b1e7883e75dc2dd19eba
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