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ÖSSZEsíTO ADATLAP

1. A KÉRELMEZO ADATAI

A kérelmezo szervezet teljes neve: CSEPREGI SPORTEGYESÜLET

A kérelmezo szervezet rövidített neve: CSEPREGI SE

Gazdálkodási formakód2:

A kérelmezo jogállása:

[8] Amator

Adószám:

Bankszámlaszám:
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A kérelmezo szervezet székhelye: ITIIIillJ CSEPREG (irányítószám, helység)

NÁDASDY ÚT-MALOMKERT (út, utca) 543. (helyrajzi szám)

A kérelmezo szervezet levelezési címe: ITIIIillJ CSEPREG (irányítószám, helység)

NÁDASDY ÚT-MALOMKERT (út, utca) 543. (helyrajzi szám)

Telefon: +36 (30) 689-1286 Fax: •

A kérelmezo hivatalos képviselojének neve: Török Zoltán

A kérelmezo hivatalos képviselojének beosztása: elnök

Mobiltelefonszám: +36 (30) 689-1286 e-mail cím: csepregifoci@index.hu

A kérelmezo részérol kijelölt kapcsolattartó neve: VIasich Krisztián

Mobiltelefonszám: 36 (20) 968-7350 e-mail cím: csepregifoci@index.hu

1 A jóváhagyást végzo szervezet tölti ki!

2 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítványesetén: 569,

I I Dátum: 2011.09.09. IA kérelmezo szervezet (rövid) neve: CSEPREGI SE



SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI

2.1 A pályázó sportfejlesztési programja (Maximum 600 szó)

Labdarúgó-csapatunk, a Csepregi SE a Vas megyei Ill. osztály, Szombathely Nyugati-csoportjában szerepel a
2011/2012-es szezonban.

Az éves bevételünk 3.443.900 Ft. A városi önkormányzattóI2.000.000 Ft-ot kapunk, szponzori támogatásként

1.020.000 Ft-ot. Egyéb pályázatból a bevételünk 243.900 Ft, tagdíjból180.000 Ft. A futballpálya az önkormányzat

tulajdonában van, ám a karbantartás és fenntartás már a Csepregi SE feladata - erröl szerzodéssei is
rendelkezünk.

A 2011/2012-es bajnokságra nagy jelentoségu financiális változások történnek és történhetnek a labdarúgó

szövetségnek köszönhetoen. Az MLSZ 90%-os visszatérítése mellett a társasági adó címkézés adta lehetoségbol

mi, mint amator futbalIcsapat még inkább nyerhetünk, ezért is nyújtjuk be pályázatunkat. .

A pályázat beadásához megállapodást kötöttünk a K&J 2007 Consulting Kft.-vel (Magyar Futballmarketing Muhely),

akik vállalták: a pályázat megírását, az utólagos elszámolásban és az egyesület új szemléletu számviteli
gazdálkodásában való közremuködést.

A következo támogatási összegekre pályázunk:

1.Személyi jellegu ráfordítások. Szeretnénk megfelelni az MLSZ transzparenciára és prudenciára vonatkozó

stratégiai elvárásainak, ennek megfeleloen állapítottuk meg az edzok díjazását. Az egy fo vezetoedzo évi 200.000

Ft díjazásban részesülne, aminek önrésze 100.000 Ft, támogatásként pedig ugyancsak 100.000 Ft-ra pályázunk.

Ugyancsak 200.000 Ft díjazást adnánk a pályakarbantartónak (ennek szintén 100.000 Ft az önrésze, 100.000 Ft a

pályázat). Megbízási szerzodés alapján történne akifizetés.

II.: Tárgyi eszköz beruházás, felújítás. Sportfelszerelésre a felnott csapat esetében összesen 1.422.800 Ft-ot

költenénk. 20 játékos szerepel Csepregen. Játékosonként 68.640 Ft elköltését kalkuláltuk (futballcipo, melegíto,
mez, labda, edzofelszerelés, esokabát, nyári kimeno felszerelés, jelzomez, táska), ami összesen 1.372.800 Ft

költséget jelent. Vásárolnánk két kapusfelszerelést 50.000 Ft-ért. Ez összesen tehát 1.422.800 Ft, ebbol az önrész
1.009.540 Ft lenne, a támogatás összege pedig 432.660 Ft.

Ill. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása. A Csepregi SE idegenbeli találkozóira az utánpótlás

csapat részére buszt bérelnénk. Ennek éves költsége 122.500 Ft, aminek 90%-át ezen pályá~ati támogatás ból
szeretnénk fedezni (110.250 Ft), az önrész 12.25 Ft lenne. Az utánpótlás edzo bére évi 400.000 Ft lenne, amihez

ezen pályázatból 360.000 Ft-ot szeretnénk nyerni, az önrész pedig 36.000 Ft lenne. Megbízási szerzodés alapján
történne akifizetés.

Sportfelszerelésre az utánpótlás csapat esetében összesen 1.358.800 Ft-ot költenénk. 20 játékos szerepel az

ifjúsági keretben. Játékosonként 45.750 Ft elköltését kalkuláltuk (futballcipo, melegítö, mez, labda, megkülönböztetö

trikó), ami összesen 915.000 Ft összköltséget jelent. Ebböl az önrész 91.500 Ft lenne, a támogatás összege pedig
823.500 Ft.

20 játékos szerepel a serdülökeretben. Nekik mezt vásárolnánk (8.500 Ft/fö), aminek összköltsége 170.000 Ft,

ebböl az önrész 17.000 Ft, a támogatás 153.000 Ft.

A gyermekeknél szintén 20 fot öltöztetnénk fel, 273.800 Ft értékben. Játékosonként 13.690 Ft-ot kalkuláltunk

(sportszár, táska, labda, megkülönböztetö trikó). Ebbö127.380 Ft az önrész, a támogatás 246.620 Ft.

IV., Közremuködoi költségek. Szakértöi díjaként 85.000 Ft-ot számolnánk el, amely alatta van az egyébként

meghatározott 3%-nak.

A Csepregi SE bevétele 3.443.900 Ft. A 2011/2012-es bajnokságban összesen 6.284.335 Ft-ot tudnánk elkölteni a
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központi MLSZ-es, valamint a jelen pályázat adta lehetoségeknek köszönhetoen. (Lásd: melléklet excel-tábla). A

kiadásokra a saját ero és a támogatás nyújtana megfelelo fedezetet. (Bevételeink boven fedezetet nyújtanak a saját

erore.) Eddigi támogatóink és az önkormányzat nem csökkenti a támogatását a jovoben - a bevételünk tehát

hosszútávon fenntartható. Azaz: hosszú távon, több éves fejlesztési ciklusban gondolkodhatunk. Most a tárgyi

eszközök (sportfelszerelések) beszerzését, a következo ciklusban pedig a fejlesztési elképzeléseinket szeretnénk

megvalósitani. Mivel hosszú távon a tárgyi eszközök és a fejlesztés-beruházás megvalósítása eseti

költségemelkedést igényel, ezt követoen normalizálódik a pénzgazdálkodásunk, ezért a személyi jellegu

ráfordítások fenntarthatóságát biztosítottnak látjuk.

Támogatásként idén az MLSZ-támogatási rendszerének köszönhetoen 3.426.906 Ft-ot kaphatnánk. Ebbol a

központi. MLSZ-es támogatás 439.196 Ft, és jelen pályázati adatlap által 2.987.710 Ft-ra pályázunk.

A projekt (a 2011/2012-es szezon) teljes költségvetése 6.284.335 Ft, amibol 2.857.430 Ft-ot önrészként fizetnénk ki,

a központi MLSZ-es támogatással439.196 Ft-hoz jutnánk hozzá, jelen pályázatban 2.987.710 Ft támogatást

szeretnénk elérni. Mivel bevételünk 3,4 millió Ft, ezért a pályázat megvalósitásához szükséges önrész (2.857.43Q

Ft) boven biztosított. ,

Bízunk pályázatunk pozitiv elbírálásában.

2.2. Az egyes projektekre igényelt támogatások jogcímenkénti összege3

Jogcímek

Személyi jellegu ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok
ellátásának támogatása

Képzéssel összefüggo feladatok

Közremuködoi költségek
Összesen:

2.3 A program teljes összevont költségvetése:

Összesen

(Ft)

400 000

1 442 200

1 881 300

85 000
3 808 500

Támogatás

(Ft)

200 000

1 009 450

1 693170

85 000
2987710

Önrész

(Ft)

200 000

432 660

188 130

820 790

2011/12-es bajnoki évad

(

Önrész(Ft)

820 790

Hgéhyélt tál11c>gatás(Ft)

2 987 710

.Összesen

2760000

3 A jogcímeket a társasági adórói és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 221C. §-a tartalmazza.
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Tisztelt Jóváhagyást Végzo Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztositó

támogatási igazolás kiállitásáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenörzésének, 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, hogya fenti sportfejlesztési

programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Csepreg, 2011. szeptember 9.

Kére/mezo cégszeru aláírása

P.H.

Csatolt mellékietek listája:

r

[gI Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmezö szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási

szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplö adatairól).

[gI Közjegyzöi aláírás-hítelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a

támogatott szervezet vezetöjétöl, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és

ellenjegyzésére jogosult személyektöl is).
[gI Nyilatkozatok (következö oldal).

[gI Hosszú távú íngatlan bérbeadási vagy ingatlan hasznosítási szerzödés.

[gI Szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. .
O Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerös hatóságí engedélyek, igazolások.

[gI A híánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot 2 példányban papiralapon, 1 példányban CD-n, beszkennelve is

kérjük csatolni.

Kelt: Csepreg, 2011. szeptember 9

Kérelmezo cégszeru aláírása

P.H.
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Alulírott Török Zoltán (hivatalos képviselo neve), mint a Kérelmezo képviseloje,

1. kijelentem, hogyakérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes köruek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végzo szervezet a sportfejles{tési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezotol további
adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogyaKérelmezonek 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, hogya Kérelmezo az államháztartás alrendszereibol juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelo módon elszámolt, a
támogatásokra vonatkozó szerzodésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogya Kérelmezo végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csod, felszámolási, illetve egyéb, a megszuntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalam, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás idotartama alatt ilyen eljárás indul;

6. kirelentem, hogyaKérelmezonek a Támogatóval, a Nemzeti Sportközpontokkal, a Beruházási, Muszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel, valamint a sportról szóló 2004. évi 1. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) szerinti
sportközalapítvánnyal szemben 90 napnál régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn;

7. kijelentem, hogya Kérelmezo a vonatkozó jogszabályban foglalt doppingellenes, és szabályzatalkotási feladatainak eleget tesz; .

8. hozzájárulak ahhoz, hogya Kérelmezo adószámát a jóváhagyást végzo szervezet és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetoleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megísmeréséhez;

9. hozzájárulok ahhoz, hogya Kincstár által müködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igényloi adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevoszék, a Kormányzati Ellenorzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és
a csekély összegü támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

10. kijelentem, hogya Kérelmezo megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15.
§-ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

11. tudomásul veszem, hogya kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás tipusa, célja, valamint a támogatás összege a
NEFMI, a jóváhagyó szervezet és az Ellenorzo szervezet honlapján közzétételre kerül);

12. hozzájárulok a Kérelmezo személyes adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenorzo Szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplo természetes személyektol is
beszerzem;

13. kötelezettséget vállalak arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésobb 15 napon belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenorzo
szervezetet;

• 14. kötelezem magam (a Kérelmezo szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, elso támogatási igazolás

kiállítását követo 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összege Magyar Állam részére történo megfizetése terhévei;

15. vállalam, hogya Kérelmezo a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja azok teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetéssz~rü felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenorzéséhez.

16. tudomásul veszem, hogya támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás

felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a 107/2011 (V1.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megorzöm a
jogszabályok által eloírt határido végéig.

Kelt: Csepreg, 2011. szeptember 9.
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Kérelmezo cégszeru aláírása

A kérelmezo szervezet (rövid) neve: CSEPREGI SE


