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A kérelmező szervezet teljes neve:

II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve:
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Sportszervezet alapításának időpontja:
A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, az öt lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Apáczai Csere János Általános Iskola

3752 Szendrő Petőﬁ tér 1-3.

Iskolai sportélet hatékonyabb ellátása . Az iskola biztosítja a sportl
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A pályázó sport f ejleszt ési programja:

testi- lelki egészség megőrzése, az egészséges , sportos életmód mindenki egyéni érdeke. Mindezeket szem előtt tartva működik diák sportegyesületünk az ország
leghátrányosabb helyzetű Edelényi Járás területén található Szendrő város településén 2000 óta, szorosan együttműködve a helyi Apáczai Csere János Általános
Iskolával és a városi sportegyesülettel.
Helyzetkép: Egyesületünknek jelenleg 261 diák és 42 felnőtt pártoló tagja van. A szakképzett testnevelők, sportszakemberek száma 5 fő, akik társadalmi munkában
segítik a sportcsoportok működését. Infrastrukturális adottságaink - az iskolával, önkormányzattal és az Edelényi Tankerülettel történő jó együttműködésnek
köszönhetően - jónak mondhatóak. A időjárástól függően a foglalkozásokat a tornacsarnokban, a multifunkciós sportpályán és a városi füves pályán
tartjuk.Egyesületünk jelenleg 6 sportcsoportot működtet, ezek közül legnépszerűbb sportág a labdarúgás. Heti rendszerességgel közel 100 diák vesz részt a négy
korcsoportban ﬁúk- lányok részére szerveződő foglalkozásokon.
Településünk labdarúgása nagy múltra visszatekinthető hagyományokkal rendelkezik. Mind a felnőtt, mind az ifjúsági labdarúgó csapat eredményes szereplője a megyei
II. osztályos bajnokságnak. Egyesületünk egyik kiemelt és fontos célja az, hogy eredményes utánpótlás neveléssel a jövőben magasabb bajnoki osztályba juthasson a
városi felnőtt csapat. A VSE ifjúsági csapatának közel 80%-át, míg a felnőtt csapat gerincét, közel 50%-át a tőlünk kikerült játékosok alkotják.
6-7 éves kortól kapcsolódnak be a gyerekek a szervezett labdarúgó oktatásba, amely a lányok körében is egy re népszerűbb. Ezt bizonyítja az is, hogy az idei évben a
Diákolimpián a III.-IV. kcs-os lány csapatunk megyei II. helyezést értek el. A különböző korcsoportú ﬁú- lány labdarúgócsapataink minden kiírt versenyszámban elindulnak
és sikeresen szerepelnek.
Jövőképünk- fejlesztési céljaink:
- Legfontosabb továbbra is a labdarúgás személyi, anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, a gyermek és ifjúsági korosztály testi nevelés hatékonyságának növelése.
- Eredményesen működő utánpótlásbázis kialakítása
- Szeretnénk, ha mind a sportolók száma, mind a versenyeztetési lehetőségük bővülne a támogatásnak köszönhetően. A taglétszámunkat szeretnénk minimum 15%-kal
növelni. Az eddigi hagyományos versenyeinken túl részt kívánunk venni más labdarúgó tornákon is pl: Rexroth Kupa, Bozsik Torna. A labdarúgótornákra való utazás óriási
terhet jelent az egyesület számára, amit a támogatásból kívánunk fedezni.
- Az elmúlt években nem volt anyagi lehetőségünk a hagyományos versenyeink megrendezésére, mint például a Farsangi Teremlabdarúgó Kupa. Szeretnénk a
versenyünket újra meghirdetni a térség csapatainak meghívásával.
- Szeretnénk a tárgyi feltételeket tovább javítani és fejleszteni új eszközök beszerzésével. Szükség lenne a kapuhálók cseréjére mindkét pályánkon. Ez lehetővé tenné,
hogy több sportolni vágyó gyereket tudnánk egyszerre mozgatni. Szükségünk van jelölőmezekre, sportmezekre, sportcipőkre, kapusfelszerelésekre, esetleg egyen
melegítőkre minden korosztályban. Az elhasználódott mezeket újakra szeretnénk lecserélni. A sportolás feltételeinek javítása elősegítheti a tudatos, aktív, felnőtt korig
is kitartó sportos életmód megerősödését. Egy kreatív, önszerveződésre képes, kitartó ﬁatal generáció a sporton keresztül megszerzett készségekkel az élet más
területein is nagy sikerrel képes helytállni.
- Az esélyegyenlőség biztosítása, beleértve mind a nemek közötti esélyegyenlőséget, mind a roma kisebbség egyenlő esélyeinek biztosítását, mind a fogyatékkal élők
sportját. Egyesületünk taglétszámának közel 10%- a enyhe értelmi fogyatékos gyermek, a 35%-uk pedig roma származású. Sokuknak a sport jelent egyedüli
sikerélményforrást, ezért is nagyon népszerű a körükben.
- Folytatni szeretnénk a foci népszerűsítését bemutatók szervezésével Pl. ovis focidélután
- Szorosabb együttműködést kívánunk kiépíteni a régió kiemelkedő egyesületeivel
- Törekszünk a folyamatos szakmai képzésre és megújulásra
- Az integráló szerep megerősítése, kiszélesítése, folyamatos kapcsolattartás más egyesületekkel, iskolákkal,
- A tehetséges játékosok felkutatása
- Tehetséggondozás - utánpótlás nevelés keretein belül edzőtáborok szervezése a nyári időszakokban
- További eredményes szakmai kapcsolat fenntartása Szendrő Város Önkormányzatával, az Apáczai Csere János Általános Iskolával
- Anyagi források felkutatása, pályázati lehetőségek kihasználása.
Bízunk benne, hogy Önök is úgy gondolják, hogy fejlesztési céljaink reálisak, elérhetőek, hosszú távon is fenntarthatóak. De mindezek megvalósításához szükség van a
pályázat pozitív elbírálására!

A testi- lelki egészség megőrzése, az egészséges , sportos életmód mindenki egyéni érdeke. Mindezeket szem előtt tartva működik diák sportegyesületünk az ország
leghátrányosabb helyzetű Edelényi Járás területén található Szendrő város településén 2000 óta, szorosan együttműködve a helyi Apáczai Csere János Általános
Iskolával és a városi sportegyesülettel.
Helyzetkép: Egyesületünknek jelenleg 261 diák és 42 felnőtt pártoló tagja van. A szakképzett testnevelők, sportszakemberek száma 5 fő, akik társadalmi munkában
segítik a sportcsoportok működését. Infrastrukturális adottságaink - az iskolával, önkormányzattal és az Edelényi Tankerülettel történő jó együttműködésnek
köszönhetően - jónak mondhatóak. A időjárástól függően a foglalkozásokat a tornacsarnokban, a multifunkciós sportpályán és a városi füves pályán
tartjuk.Egyesületünk jelenleg 6 sportcsoportot működtet, ezek közül legnépszerűbb sportág a labdarúgás. Heti rendszerességgel közel 100 diák vesz részt a négy
korcsoportban ﬁúk- lányok részére szerveződő foglalkozásokon.
Településünk labdarúgása nagy múltra visszatekinthető hagyományokkal rendelkezik. Mind a felnőtt, mind az ifjúsági labdarúgó csapat eredményes szereplője a megyei
II. osztályos bajnokságnak. Egyesületünk egyik kiemelt és fontos célja az, hogy eredményes utánpótlás neveléssel a jövőben magasabb bajnoki osztályba juthasson a
városi felnőtt csapat. A VSE ifjúsági csapatának közel 80%-át, míg a felnőtt csapat gerincét, közel 50%-át a tőlünk kikerült játékosok alkotják.
6-7 éves kortól kapcsolódnak be a gyerekek a szervezett labdarúgó oktatásba, amely a lányok körében is egy re népszerűbb. Ezt bizonyítja az is, hogy az idei évben a
Diákolimpián a III.-IV. kcs-os lány csapatunk megyei II. helyezést értek el. A különböző korcsoportú ﬁú- lány labdarúgócsapataink minden kiírt versenyszámban elindulnak
és sikeresen szerepelnek.
Jövőképünk- fejlesztési céljaink:
- Legfontosabb továbbra is a labdarúgás személyi, anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, a gyermek és ifjúsági korosztály testi nevelés hatékonyságának növelése.
- Eredményesen működő utánpótlásbázis kialakítása
- Szeretnénk, ha mind a sportolók száma, mind a versenyeztetési lehetőségük bővülne a támogatásnak köszönhetően. A taglétszámunkat szeretnénk minimum 15%-kal
növelni. Az eddigi hagyományos versenyeinken túl részt kívánunk venni más labdarúgó tornákon is pl: Rexroth Kupa, Bozsik Torna. A labdarúgótornákra való utazás óriási
terhet jelent az egyesület számára, amit a támogatásból kívánunk fedezni.
- Az elmúlt években nem volt anyagi lehetőségünk a hagyományos versenyeink megrendezésére, mint például a Farsangi Teremlabdarúgó Kupa. Szeretnénk a
versenyünket újra meghirdetni a térség csapatainak meghívásával.
- Szeretnénk a tárgyi feltételeket tovább javítani és fejleszteni új eszközök beszerzésével. Szükség lenne a kapuhálók cseréjére mindkét pályánkon. Ez lehetővé tenné,
hogy több sportolni vágyó gyereket tudnánk egyszerre mozgatni. Szükségünk van jelölőmezekre, sportmezekre, sportcipőkre, kapusfelszerelésekre, esetleg egyen
melegítőkre minden korosztályban. Az elhasználódott mezeket újakra szeretnénk lecserélni. A sportolás feltételeinek javítása elősegítheti a tudatos, aktív, felnőtt korig
is kitartó sportos életmód megerősödését. Egy kreatív, önszerveződésre képes, kitartó ﬁatal generáció a sporton keresztül megszerzett készségekkel az élet más
területein is nagy sikerrel képes helytállni.
- Az esélyegyenlőség biztosítása, beleértve mind a nemek közötti esélyegyenlőséget, mind a roma kisebbség egyenlő esélyeinek biztosítását, mind a fogyatékkal élők
sportját. Egyesületünk taglétszámának közel 10%- a enyhe értelmi fogyatékos gyermek, a 35%-uk pedig roma származású. Sokuknak a sport jelent egyedüli
sikerélményforrást, ezért is nagyon népszerű a körükben.
- Folytatni szeretnénk a foci népszerűsítését bemutatók szervezésével Pl. ovis focidélután
- Szorosabb együttműködést kívánunk kiépíteni a régió kiemelkedő egyesületeivel
- Törekszünk a folyamatos szakmai képzésre és megújulásra
- Az integráló szerep megerősítése, kiszélesítése, folyamatos kapcsolattartás más egyesületekkel, iskolákkal,
- A tehetséges játékosok felkutatása
- Tehetséggondozás - utánpótlás nevelés keretein belül edzőtáborok szervezése a nyári időszakokban
- További eredményes szakmai kapcsolat fenntartása Szendrő Város Önkormányzatával, az Apáczai Csere János Általános Iskolával
- Anyagi források felkutatása, pályázati lehetőségek kihasználása.
Bízunk benne, hogy Önök is úgy gondolják, hogy fejlesztési céljaink reálisak, elérhetőek, hosszú távon is fenntarthatóak. De mindezek megvalósításához szükség van a
pályázat pozitív elbírálására!

3

Az egyes projekt ekre igényelt t ámogat ások jogcímenként i összege (azon jogcímeknél, melyekre nem pályázik, kérjük írjon 0-t !)

Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Tevékenységek megvalósításához
szükséges ráfordítás

Sportfejlesztési program
teljes értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának
támogatása összesen:

1 498 486 Ft

0 Ft

166 498 Ft

1 650 000 Ft

1 664 985 Ft

Általános képzéssel összefüggő feladatok
támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakképzéssel összefüggő feladatok
támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások összesen:

Összegzés:

1 498 486 Ft

Összesen:

0 Ft

166 498 Ft

1 650 000 Ft

1 664 985 Ft

Közreműködői díjak igénylése

A 2013/14-as évadra vonat kozóan a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző
szervezet részére köt elezően f ordít andó összeg:

14 985 Ft
A program t eljes összevont költ ségvet ése

2013/14-es bajnoki évad

Igényelt támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Összesen (Ft)

1 498 486 Ft

14 985 Ft

166 498 Ft

1 664 985 Ft

Igazgat ási szolgált at ás díjai

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft
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Ut ánpót lás-nevelésben részt vevő csapat ok száma
Ha valamely koroszt ályban nincs ját ékosa, t ölt se f el 0-val a mezőt !

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály

Csapatok száma

Ebből NB I kötelező UP

Ebből NB II. kötelező UP

U19

0

0

0

U18

0

0

0

U17

0

0

0

U16

1

0

0

U15

0

0

0

U14

0

0

0

U13-12

1

0

0

U11

1

0

0

U9

1

0

0

U7

1

0

0

Tehet ségbónusz t áblázat (Ide kérjük f elsorolni azt a max.4 ját ékost , akit f elsőbb oszt ályba igazolt ak át .)
Versenyző neve

Versenyengedélyének száma

11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint

Átvevő sportszervezet neve

Átvevő sportszervezet adószáma

Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya

Ügyiratszám : be/SFPHP02-4185/2013

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: SZENDRŐ

(helység), 2013 (év) 08

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-4185/2013

Alulírot t PET RÓ JÁNOS, 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
írásbe li 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.
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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).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(10 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
Egyéb dokumentumok
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