
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  PUFC

Gazdálkodási formakód  113  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  3518

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18270758-1-13

Bankszámlaszám  11742245-20066435-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2085  Helység  Pilisvörösvár

Út / utca  Szent Erzsébet utca  Házszám  37

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2085  Helység  Pilisvörösvár

Út / utca  Kápolna utca  Házszám  77

Telefon  +36 70 942 31 19  Fax  +36 70 942 31 19

Honlap  www.pufc.hu  E-mail cím  bilaucsaba@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Bilau Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 942 31 19  E-mail cím  bilaucsaba@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Bilau Csaba +36 70 942 31 19 bilaucsaba@gmail.com

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 1,2 MFt 1,2 MFt 3,2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,617 MFt 1 MFt 1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 12,2 MFt 12,1 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 1,8 MFt 2,1 MFt

Összesen 1,817 MFt 16,2 MFt 18,6 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 1,6 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,43 MFt 1,8 MFt 2,1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,346 MFt 5,8 MFt 4,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,033 MFt 16 MFt 15,6 MFt

Összesen 1,809 MFt 23,6 MFt 23,8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 1,776 MFt 24,9 MFt 21,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 439 223 Ft 68 784 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 9 053 573 Ft 171 990 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Pilisvörösvári UFC 2011 – ben alakult meg. Megalakulása óta sikerült megvalósítani azt a helyi igényt, hogy a pilisvörösvári utánpótlás labdarúgás önálló
és átlátható keretek között működhessen függetlenül a felnőtt labdarúgástól. Ennek köszönhető, hogy a felnőtt csapat megszűnésével az utánpótlás-
nevelés nemcsak fenn tudott maradni, de egy összetartó, erős közösséget hozott létre. Jelenleg Pilisvörösváron a legtöbb gyereknek tudunk sportolási
lehetőséget nyújtani. Edzőink elhivatott munkájának köszönhetően a fiatal játékosok létszáma már közelít a 250 főhöz. A nyertes pályázatoknak
köszönhetően a programban meghatározott célokra költött támogatások eredményeként szinte minden korosztályban jobb feltételeket tudtunk teremteni. A
város vezetésével egyre jobb munkakapcsolatot építettünk ki. Az oktatási intézményekkel kiépített jó kapcsolatoknak köszönhetően a fiatalabb korosztályok
számára a téli hónapokban tornatermet tudunk bérelni. Ebből kifolyólag az éves költségek jelentős részét a pálya és terembérleti díjak teszik ki. Az idei
pályázatban próbálunk minél jobb felszereléseket biztosítani gyerekek számára. Tárgyi eszközberuházásokban olyan eszközöket válogattunk össze,
amelyekre mindenképpen szükség van a magas szintű utánpótlás-neveléshez. Például számunkra rendkívül hasznos lenne egy csapat szállítására alkalmas
busz. Csapatnak rengeteg előnye származna, ha rendelkezne saját busszal, nem függnénk busz bérbeadó cégektől és hosszútávon költséghatékonyabb
megoldás lenne a saját buszos utazás. 

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

Nem releváns. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Nem releváns. 

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

Sportfejlesztési programunknak köszönhetően nemcsak a leigazolt versenyzőknek tudunk edzéslehetőséget biztosítani. Ovifocis korosztályban már minden
pilisvörösvári óvodában tartanak foglalkozást edzőink. Emellett a Pilisvörösváron működő 3 általános iskolával és a Schiller Gimnáziummal is
együttműködési kapcsolatot építettünk ki. A fiúk mellett egyre több lány látogatja az edzéseket egyelőre főleg U13 alatti korosztályokban. Ezt szeretnénk az
idősebb korosztályokra is kiterjeszteni. A versenyeztetett korosztályokban utánpótlás nevelésünk elsődleges célja nem az, hogy minden mérkőzést
megnyerjünk, hanem, hogy a rendelkezésre álló gyerekek magukhoz képest a legtöbbet fejlődjenek, minél jobban sajátítsák el a koruknak megfelelő
technikai, taktikai és fizikai képességeket. Ehhez most már évek óta alkalmazzuk a külföldön már jól bevált Coerver módszer legújabb változatait. Ennek
ellenére edzőink elhivatott munkáját minősíti, hogy minden évben több nálunk képzett tehetséges gyereket adunk magasabb osztályban szereplő
egyesületeknek, akadémiáknak. 

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

Az általunk támogatott utánpótlás nevelés célja, hogy a versenyeztetett korosztályok mellett minél több gyereknek biztosítsunk sportolási lehetőséget.
Nemcsak az egészséges életre neveljük őket, de megtanulnak csapatban egymásért dolgozni és nem utolsó sorban a szabadidejük hasznos eltöltésével, a
bűnmegelőzéssel is terhet veszünk le a társadalom és az önkormányzat válláról. Fontos szempont, hogy elsősorban tisztességes embereket neveljünk és
csak azután labdarúgókat. Szeretnénk a gyerekeket megtanítani a számunkra fontosnak tartott értékekre. Szeretnénk egy nálunk még kevésbé alkalmazott
elv alapján nevelni a gyerekeket. Nem a tehetség a legfontosabb, hanem a szorgalom, az alázatosság, az akarat, a küzdeni tudás, a tisztelet és a fair play.
Ezt a FATER fantáziaszóval jelöljük. Fegyelem, Alázat, Tisztelet, Erkölcs. Valljuk, hogy a sikeres oktatásnak csak ez lehet az alapja. Így minden gyereket egy
olyan ajándékban tudunk részesíteni, amit egész életében meg fog becsülni. Ez pedig a sport aktív szeretete és a játék önfeledt öröme.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Pályatartozék nagykapu hüvelyes pár 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Pályatartozék vonalazógép db 1 220 000 Ft 220 000 Ft

Pályatartozék kapu 3x2m pár 4 75 000 Ft 300 000 Ft

Informatikai eszközök laptop db 2 120 000 Ft 240 000 Ft

Informatikai eszközök fényképezőgép db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Informatikai eszközök nyomtató db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Honlap honlapfejlesztés db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

használt kisbusz db 1 3 000 000
Ft

3 000 000 Ft

Egyéb mosógép db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Egyéb szárító db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

4 810 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

nagykapu hüvelyes Az edzések és a mérkőzések megtartásához elengedhetetlen sporteszköz.

vonalazógép Az edzések és a mérkőzések megtartásához elengedhetetlen eszköz.

kapu 3x2m Az edzések megtartásához fontos sporteszköz.

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

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

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

honlapfejlesztés A mai kor követelményeinek megfelelően elengedhetetlen a megfelelő honlap fejlesztés, ahol fenntartható módon,
nyomon követhető mindegyik utánpótlás csapat teljesítménye, hatékonyan megoszthatóak az információk.

használt kisbusz Mivel a személyszállítási költségek komoly kiadást jelentenek, hogy a jövőben saját busszal szállíthassuk csapatainkat és
ne függjünk a személyszállító cégektől.

mosógép Ruhanemű sportfelszerelés tisztán tartására, így emelve a csapatmegjelenés színvonalát.

szárító Ruhanemű sportfelszerelés tisztán tartására, így emelve a csapatmegjelenés színvonalát.

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)

3 336 047 Ft 34 392 Ft 68 784 Ft 3 439 223 Ft 1 473 953 Ft 4 878 784 Ft 4 913 176 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 személyi költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U13 Bozsik egyesületi U13 32 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 20 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 31 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 13 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 Pilisvörösvári UFC U21 0 egyéb ffi UP Bozsik egyesületi

U21 Pilisvörösvári UFC U21 4 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U18 Pilisvörösvári UFC U18 14 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U16 Pilisvörösvári UFC U16 23 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

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

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

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

Sporteszköz labda db 60 6 300 Ft 378 000 Ft

Sportfelszerelés melegítő szett 50 10 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés mez db 50 10 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés póló db 200 1 000 Ft 200 000 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)

pilisvörösvári nagypálya Élőfüves pálya 1 125 Ft 30 8 270 000 Ft

pilisvörösvári műfű pálya Műfüves pálya 375 Ft 60 12 270 000 Ft

műfüves pálya kicsi Műfüves pálya 10 000 Ft 3 7 210 000 Ft

műfüves pálya nagy Műfüves pálya 15 000 Ft 13 1 195 000 Ft

gimnáziumi terem kicsi Egyéb 4 000 Ft 6 9 216 000 Ft

gimnáziumi terem nagy Egyéb 7 000 Ft 6 9 378 000 Ft

templom tér Egyéb 5 000 Ft 6 10 300 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

pilisvörösvári nagypálya A pilisvörösvári nagypályáért, a műfüves pályáért és az öltözőhasználatért együtt 270.000Ft/szezon bérleti díjat fizetünk.

pilisvörösvári műfű pálya A vörösvári műfüves pályáért, a műfüves pályáért és az öltözőhasználatért együtt 270.000Ft/szezon bérleti díjat fizetünk.

műfüves pálya kicsi A kicsi műfüves pályáért, a műfüves pályáért és az öltözőhasználatért együtt 300.000Ft/szezon bérleti díjat fizetünk.

műfüves pálya nagy A nagy műfüves pályáért, a műfüves pályáért és az öltözőhasználatért együtt 300.000Ft/szezon bérleti díjat fizetünk.

gimnáziumi terem kicsi Téli teremedzések a kisebb korosztályoknak.

gimnáziumi terem nagy Téli teremedzések a kisebb korosztályoknak.

templom tér Téli teremedzések a kisebb korosztályoknak.

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

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző Bakti József EKHO 40 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft

Edző Engerth Csaba EKHO 40 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző Bilau Csaba EKHO 80 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

Bakti József UEFA B U15 10 30

Engerth Csaba Egyéb U13 8 30

Bilau Csaba UEFA B U7 20 56

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 578 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 000 000 Ft

Nevezési költségek 500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 839 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 680 000 Ft

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

Összesen 9 797 000 Ft

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

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

8 791 047 Ft 90 536 Ft 171 990 Ft 9 053 573 Ft 1 005 953 Ft 9 968 990 Ft 10 059 526 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

68 784 Ft 68 784 Ft 34 392 Ft 103 176 Ft

Utánpótlás-nevelés 171 990 Ft 181 239 Ft 90 536 Ft 262 526 Ft

Összesen 365 702 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcí
m

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás
során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való
kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás
igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások
határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő.

Utánpótlás-
nevelés

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás
során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való
kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás
igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások
határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő.
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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: Pilisvörösvár, 2015. 04. 22.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Bilau Csaba (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Pilisvörösvár, 2015. 04. 22.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-04-22 09:33:52

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-04-20 09:13:42

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-22 09:34:44

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-22 09:35:48

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-22 09:39:54

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-22 09:40:12

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: Pilisvörösvár, 2015. 04. 22.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

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

Tárgyi eszköz beruházás 3 336 047 Ft 34 392 Ft 68 784 Ft 3 439 223 Ft 1 473 953 Ft 4 878 784 Ft 4 913 176 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 336 047 Ft 34 392 Ft 68 784 Ft 3 439 223 Ft 1 473 953 Ft 4 878 784 Ft 4 913 176 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

8 791 047 Ft 90 536 Ft 171 990 Ft 9 053 573 Ft 1 005 953 Ft 9 968 990 Ft 10 059 526 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 12 127 094 Ft 124 928 Ft 240 774 Ft 12 492 796 Ft 2 479 906 Ft 14 847 774 Ft 14 972 702 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

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

pufc_alairasi_minta_elnok_1429513996.pdf Szerkesztés alatt, 425 Kb, 2015-04-20 09:13:16)
d873c6fa745cf761390fed0be167aa00c02bac6773762805fabf20910db4655a

pufc_egyesulet_valtozas_elnok_cim_b_1429514015.pdf Szerkesztés alatt, 937 Kb, 2015-04-20 09:13:35)
033064bfc35252596738a2bc47d0ebdf9c2be2b5da3c506dfd8761b1b01e73de

pufc_egyesulet_elnoki_elfogadasa_pu_1429514022.pdf Szerkesztés alatt, 327 Kb, 2015-04-20 09:13:42)
4f1542299cad4fb1ffa63adfbdafd07b3f4d667be2060d69b8046dcf81ec6268

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

kivonatpufc_1429688032.pdf Szerkesztés alatt, 815 Kb, 2015-04-22 09:33:52) 921de4e876a765512615f90e0158f1536389b369f53ee6efabb03eb293f4468d

pufc_egyesulet_elnoki_elfogadasa_pu_1429514295.pdf Szerkesztés alatt, 327 Kb, 2015-04-20 09:18:15)
4f1542299cad4fb1ffa63adfbdafd07b3f4d667be2060d69b8046dcf81ec6268

pufc_egyesulet_valtozas_elnok_cim_b_1429514288.pdf Szerkesztés alatt, 937 Kb, 2015-04-20 09:18:08)
033064bfc35252596738a2bc47d0ebdf9c2be2b5da3c506dfd8761b1b01e73de

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

pufc_igazgatasi_szolgaltatasi_dij_2_1429688148.pdf Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2015-04-22 09:35:48)
1480efb6f16800fee59ed4fa97970fdc7be84f9ded7eeb0cfc371037611679a0

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

pufc_nav0_1429688084.pdf Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2015-04-22 09:34:44) 30214df499de0a0419a961babf4ef6d85ccd34549dc7038af4185acdf554164c

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

nemrelevans_1429688394.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-22 09:39:54) 17ca7f1eeba42a6d086ecd0e4f029dc33b9f48d8130ae3bc532b6a95631b782d

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

nemrelevans_1429688412.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-22 09:40:12) 17ca7f1eeba42a6d086ecd0e4f029dc33b9f48d8130ae3bc532b6a95631b782d
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