Ügyiratszám : be/SFPHP03-2174/2014/MKSZ
1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve: Alsóörsért Közalapítvány
A kérelmező szervezet rövidített neve: Alsóörsért Közalapítvány
2Gazdálkodási formakód:

Bajnoki osztály: Erima bajnokság
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87-575-056

Fax:

A kérelmező szervezet
székhelye: (irányítószám)
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Ady Endre utca

(út,

utca)
A levelezési cím eltér a
székhely címétől
A kérelmező szervezet
levelezési címe:
(irányítószám)
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Ady Endre utca

(út,

utca)
87-447-192
Telefon:

http://www.alsoors.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=992&Itemid=41
refendrodi@gmail.com E-mail:

Hivatalos honlap:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Ferenczy Gábor
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: kuratóriumi tag
06703718502
Mobiltelefonszám:

karoly.meszaros@citromail.hu
E-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mészáros Károly
06703718502
karoly.meszaros@citromail.hu
E-mail cím:
Mobiltelefonszám:
Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Alsóörsi Sporcsarnok

Alsóörs Község Önkormányzat
Településműködtetési és Községgazdálkodási
25
Szervezet felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1996-12-21
tevékenységének megkezdésének időpontja: 1996-12-21
A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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
1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett
szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni
szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban
működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik
bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot
szerzett.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói:
(Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2012

2013

2014

Önkormányzati
0 MFt
támogatás

0 MFt

9.1 MFt

Állami
támogatás

0.3 MFt

10.3 MFt

Saját bevétel

0.3 MFt

Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)

0.3 MFt

0.1 MFt

0.1 MFt

Látványcsapatsport
támogatásból
származó
bevétel

0 MFt

17 MFt

123 MFt

Egyéb
támogatás

2.5 MFt

2.46 MFt

0.5 MFt

3.1 MFt

19.86 MFt

143 MFt

Összegzés:
összesen:

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér
és bérjellegű + 0 MFt
járulékai)

0 MFt

16.8 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

6.8 MFt

3.3 MFt

22.6 MFt

Igénybe vett
szolgáltatás

0.1 MFt

3.98 MFt

28.5 MFt

Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások

0 MFt

9.4 MFt

43.49 MFt

6.9 MFt

16.68 MFt

111.39 MFt

Összegzés:
összesen:

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012

2013

2014

Utánpótlásra
0 MFt
fordított összeg

7.2 MFt

65.5 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2014/15-ös bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz beruházás
Utánpótlásnevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Közreműködői költségek
Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra
vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet
hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják
be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell
ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az
egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).
4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra
vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
Az Alsóörsért Közalapítvány 2014/2015-ös sportfejlesztési programjának
központi eleme az utánpótlás-nevelés fejlesztése. Jelenleg 80
versenyengedéllyel rendelkező játékosunkat 4 korosztályos csapatban
versenyeztetjük. Ahhoz, hogy a 7 éve megkezdett munkát tovább tudjuk
folytatni és a permanens fejlődés útjára lépjünk elengedhetetlenek azok a
fejlesztések, amelyek a jelen kérelemben igényelt plusz források
segítségével válnak realizálhatóvá.
A Kézilabda - Utánpótlás Központ Alsóörsön 8 éve, 2006-ban kezdte meg a
tevékenységét. Az azóta megvalósuló magas minőségű szakmai munka
eredményekben is megmutatkozik, többek között magyar bajnoki címek
illetve nemzetközi elismerések kísérik munkánkat. A Központból kikerülő
tanulóknak lehetőségük nyílik a további fejlődésre ugyanis pályafutásukat a
Nemzeti Akadémia keretein belül folytathatják. A program egy jól átgondolt
struktúrán alapul, amelyhez magas szakmai színvonal párosul. A
bentlakásos tehetséggondozás 2012 óta kínálkozik lehetőségként előttünk
ugyanis a helyi iskola egyik épülete átalakításra került szálláshellyé. Az
általunk kidolgozott szakmai programot kívánjuk folytatni. Elsősorban a 7-8.
osztályosok korosztályából iskolázunk be. A program folytatása során újabb
5 éves terminust tervezünk. A program "Zöld-út" néven vált ismertté,
melynek során az alsóbb évfolyamokon előkészítő csoportok vannak,
szivacskézilabda és kézilabda oktatás. Magyarország területéről és a
határon túli területekről iskolázunk be az utánpótlás központba.
Ezen meglévő programokat kívánjuk folytatni a jelen támogatási konstrukció
adta lehetőségeket kihasználva folytatni. A kézilabdázásnak
településünkön tradíciói vannak mind a nők mind a férfiak körében.
Központunk tanulói Somogy megyében Balatonbogláron, Veszprém
megyében Veszprémben, Balatonfüreden, Várpalotán, Ajkán, Pápán
folytatják sportkarrierjüket.
Létesítmény feltételeink kapcsán egyrészt elmondható, hogy utánpótlásnevelési tevékenységünket a községi önkormányzat kizárólagos
tulajdonában, illetve ennek megfelelően és jellemzően a községi
költségvetési intézmények (pl. általános iskolák) vagyonkezelésében lévő
létesítményekben végezzük. A települési sportcsarnokban egy 1600
négyzetméter alapterületű kézilabda pálya található, 500 néző
befogadására alkalmas lelátóval. Havonta átlagban 5500-an látogatják a
sporteseményeinket és edzéseket. A létesítmény a kézilabdán kívül helyt ad
az alábbi sportágaknak: labdarúgás, íjászat, kosárlabda, erőemelés,
cselgáncs, vívás, asztalitenisz, versenytánc, tenisz, birkózás. A
sportcsarnok kihasználtsága igen magas ugyanis azt a település
valamennyi intézménye igénybe veszi óvoda, iskola, versenysportolók és
szabadidő eltöltők is.
Az Alsóörsért Közalapítvány 2014/2015-ös sportfejlesztési programjának
központi eleme az utánpótlás-nevelés fejlesztése. Jelenleg 80
versenyengedéllyel rendelkező játékosunkat 4 korosztályos csapatban
versenyeztetjük. Ahhoz, hogy a 7 éve megkezdett munkát tovább tudjuk
folytatni és a permanens fejlődés útjára lépjünk elengedhetetlenek azok a
fejlesztések, amelyek a jelen kérelemben igényelt plusz források
segítségével válnak realizálhatóvá.
A Kézilabda - Utánpótlás Központ Alsóörsön 8 éve, 2006-ban kezdte meg a
tevékenységét. Az azóta megvalósuló magas minőségű szakmai munka
eredményekben is megmutatkozik, többek között magyar bajnoki címek
illetve nemzetközi elismerések kísérik munkánkat. A Központból kikerülő
tanulóknak lehetőségük nyílik a további fejlődésre ugyanis pályafutásukat a
Nemzeti Akadémia keretein belül folytathatják. A program egy jól átgondolt
struktúrán alapul, amelyhez magas szakmai színvonal párosul. A
bentlakásos tehetséggondozás 2012 óta kínálkozik lehetőségként előttünk
ugyanis a helyi iskola egyik épülete átalakításra került szálláshellyé. Az

általunk kidolgozott szakmai programot kívánjuk folytatni. Elsősorban a 7-8.
osztályosok korosztályából iskolázunk be. A program folytatása során újabb
5 éves terminust tervezünk. A program "Zöld-út" néven vált ismertté,
melynek során az alsóbb évfolyamokon előkészítő csoportok vannak,
szivacskézilabda és kézilabda oktatás. Magyarország területéről és a
határon túli területekről iskolázunk be az utánpótlás központba.
Ezen meglévő programokat kívánjuk folytatni a jelen támogatási konstrukció
adta lehetőségeket kihasználva folytatni. A kézilabdázásnak
településünkön tradíciói vannak mind a nők mind a férfiak körében.
Központunk tanulói Somogy megyében Balatonbogláron, Veszprém
megyében Veszprémben, Balatonfüreden, Várpalotán, Ajkán, Pápán
folytatják sportkarrierjüket.
Létesítmény feltételeink kapcsán egyrészt elmondható, hogy utánpótlásnevelési tevékenységünket a községi önkormányzat kizárólagos
tulajdonában, illetve ennek megfelelően és jellemzően a községi
költségvetési intézmények (pl. általános iskolák) vagyonkezelésében lévő
létesítményekben végezzük. A települési sportcsarnokban egy 1600
négyzetméter alapterületű kézilabda pálya található, 500 néző
befogadására alkalmas lelátóval. Havonta átlagban 5500-an látogatják a
sporteseményeinket és edzéseket. A létesítmény a kézilabdán kívül helyt ad
az alábbi sportágaknak: labdarúgás, íjászat, kosárlabda, erőemelés,
cselgáncs, vívás, asztalitenisz, versenytánc, tenisz, birkózás. A
sportcsarnok kihasználtsága igen magas ugyanis azt a település
valamennyi intézménye igénybe veszi óvoda, iskola, versenysportolók és
szabadidő eltöltők is.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma
és megvalósulásának ütemezése
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a
sporttevékenység feltételeinek biztosítása révén arra törekszik, hogy
megteremtse a kulturált és biztonságos sportlétesítmény használatot. Ennek
érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri létesítményeinek állagát, és
fejlesztési lehetőségeit. Figyelembe veszi továbbá a létesítmények
funkcióinak műszaki követelményeit, melyeket folyamatosan ellenőriz és
felülvizsgál. Létesítményeinek fejlesztési igényeiről, valamint az azt
használó sportegyesületek sportági versenyeinek rendezési
követelményeiről folyamatosan tájékozódik. A fejlesztési szempontoknál
nem csak a sportversenyek, sportesemények rendezési követelményeit
tartja szem előtt, hanem a mérkőzésekre, sporteseményekre kilátogatók
biztonságát (vészkijárat, menekülési útvonal, tartózkodási helyek
megjelölése), valamint a nézők egészségügyi, szociális jellegű igényeit is.
A felújításra váró Sportcsarnok 1997-ben épült. Az akkor modern
létesítménynek számító komplexum évtizedeken keresztül biztosította a
településen működő szakosztályok, közülük is kiemelkedően a kézilabda
szakosztály edzéslehetőségeit. A túlterheltség és a túlzott igénybevétel
miatt jelenleg felújításra, modernizálásra szorul az egész létesítmény annak
érdekében, hogy a jövőben ne egy lepusztult, korszerűtlen, energiapazarló,
balesetveszélyes épület adjon helyt a község kézilabda eseményeinek.
A fejlesztés által a csarnok eredeti állapota helyreáll, élettartama
megnövekszik, összességében lehetővé válik a biztonságos,
rendeltetésszerű használat. A fejlesztések által a működtetési költségek
nagymértékben csökkenek, így nem jelent majd gondot a létesítmény
további üzemeltetése, fenntartása. A javítási, karbantartási költségek a
fejlesztések megvalósításával jelentősen csökkennek, minimalizálódnak,
ezáltal is biztosítva, hogy az itt magtakarított források a község sportjára,
szakosztályainak, kiemelten a kézilabda szakosztálynak a fenntartására és
fejlesztésére kerüljenek felhasználásra.
A sportcsarnok felújítása által sor kerül a vakolat részleges javítására, a
főbejárat és a versenyzői bejárat előterének átalakítására. A fejlesztésekhez
tartozik még a nyílászárók cseréje, a belső helységek festése, mázolása. A
munkálatokat részben 2014. nyarán, részben 2015. késő tavasszal-nyár
elején kívánjuk megvalósítani.
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a
sporttevékenység feltételeinek biztosítása révén arra törekszik, hogy
megteremtse a kulturált és biztonságos sportlétesítmény használatot. Ennek
érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri létesítményeinek állagát, és
fejlesztési lehetőségeit. Figyelembe veszi továbbá a létesítmények
funkcióinak műszaki követelményeit, melyeket folyamatosan ellenőriz és
felülvizsgál. Létesítményeinek fejlesztési igényeiről, valamint az azt
használó sportegyesületek sportági versenyeinek rendezési
követelményeiről folyamatosan tájékozódik. A fejlesztési szempontoknál
nem csak a sportversenyek, sportesemények rendezési követelményeit
tartja szem előtt, hanem a mérkőzésekre, sporteseményekre kilátogatók
biztonságát (vészkijárat, menekülési útvonal, tartózkodási helyek
megjelölése), valamint a nézők egészségügyi, szociális jellegű igényeit is.
A felújításra váró Sportcsarnok 1997-ben épült. Az akkor modern
létesítménynek számító komplexum évtizedeken keresztül biztosította a
településen működő szakosztályok, közülük is kiemelkedően a kézilabda
szakosztály edzéslehetőségeit. A túlterheltség és a túlzott igénybevétel
miatt jelenleg felújításra, modernizálásra szorul az egész létesítmény annak
érdekében, hogy a jövőben ne egy lepusztult, korszerűtlen, energiapazarló,
balesetveszélyes épület adjon helyt a község kézilabda eseményeinek.
A fejlesztés által a csarnok eredeti állapota helyreáll, élettartama
megnövekszik, összességében lehetővé válik a biztonságos,
rendeltetésszerű használat. A fejlesztések által a működtetési költségek
nagymértékben csökkenek, így nem jelent majd gondot a létesítmény
további üzemeltetése, fenntartása. A javítási, karbantartási költségek a
fejlesztések megvalósításával jelentősen csökkennek, minimalizálódnak,
ezáltal is biztosítva, hogy az itt magtakarított források a község sportjára,
szakosztályainak, kiemelten a kézilabda szakosztálynak a fenntartására és
fejlesztésére kerüljenek felhasználásra.
A sportcsarnok felújítása által sor kerül a vakolat részleges javítására, a
főbejárat és a versenyzői bejárat előterének átalakítására. A fejlesztésekhez
tartozik még a nyílászárók cseréje, a belső helységek festése, mázolása. A
munkálatokat részben 2014. nyarán, részben 2015. késő tavasszal-nyár
elején kívánjuk megvalósítani.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását
folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a
versenynaptárhoz, valamint a működési struktúrához.
A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását
folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a
versenynaptárhoz, valamint a működési struktúrához.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a
jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az Alsóörsért Közalapítvány 2014/2015-ös sportfejlesztési programja
minden elemében összhangban van a Magyar Kézilabda Szövetség
stratégiai elképzeléseivel. Célunk egy széles tömegbázis építése, amelyet
egy jól átgondolt szakmai és finanszírozási struktúrában kívánjuk
megvalósítani. Jelen kérelmünk megfogalmazásakor megfelelő módon
tájékozódtunk és együttműködő partnereink tapasztalatai is rendelkezésre a
konkrét céljaink megfogalmazásakor.
Egy egységes utánpótlás-struktúra elemeit raktuk le az elmúlt hét évben,
amelyet eddig saját forrásainkból, illetve önkormányzati támogatásokból,
helyi vállalkozók szponzorációjából finanszíroztunk. Céljainkhoz – a játékos
piramis szélesítéséhez – elengedhetetlennek tartjuk, hogy a 2014/2015-ös
támogatási időszakben ezen források kiegészüljenek a TAO támogatási
rendszer által a sport területébe integrált plusz forrásokkal. A 2014/2015-ös
sportfejlesztési programunk elkészítésekor figyelemmel voltunk a
jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokra, valamint a Magyar
Kézilabda Szövetség újonnan kiadott irányelveire, a benchmark-rendszer
frissítésére.
Megfogalmazott céljaink és a már kialakított szakmai-működési struktúra
következtében egy kiválogató és gyűjtőközpontként működik az alsóörsi
Utánpótlásközpont. A Programunk megvalósításához négy feltétel
teljesülésére van szükség: az általunk kidolgozott és bevezetett „Zöld-út”

Program folytatására; a tanulók sikeres, a Központba történő felvételére
(tömegesítés); megfelelő létesítmény feltételekre; illetve a meglévő
önkormányzati támogatások TAO és egyéb forrásokkal történő
kiegészítésére.
Ezek együttállásával megvalósulhat az a szövetségi elképzelés is,
amelynek értelmében elérhetővé kell tenni a kézilabdázást mindenkinek,
megfelelő szakmai képzés mellett növelni kell a kézilabdázás tömegbázisát,
a legtehetségesebbnek alternatívaként megfelelő lehetőségeket szükséges
biztosítani a további fejlődésre.
Ennek keretében helyt adunk Nagy László válogatott kézilabdázó immár
hagyományosnak mondható nyári táborának is.
Az Alsóörsért Közalapítvány 2014/2015-ös sportfejlesztési programja
minden elemében összhangban van a Magyar Kézilabda Szövetség
stratégiai elképzeléseivel. Célunk egy széles tömegbázis építése, amelyet
egy jól átgondolt szakmai és finanszírozási struktúrában kívánjuk
megvalósítani. Jelen kérelmünk megfogalmazásakor megfelelő módon
tájékozódtunk és együttműködő partnereink tapasztalatai is rendelkezésre a
konkrét céljaink megfogalmazásakor.
Egy egységes utánpótlás-struktúra elemeit raktuk le az elmúlt hét évben,
amelyet eddig saját forrásainkból, illetve önkormányzati támogatásokból,
helyi vállalkozók szponzorációjából finanszíroztunk. Céljainkhoz – a játékos
piramis szélesítéséhez – elengedhetetlennek tartjuk, hogy a 2014/2015-ös
támogatási időszakben ezen források kiegészüljenek a TAO támogatási
rendszer által a sport területébe integrált plusz forrásokkal. A 2014/2015-ös
sportfejlesztési programunk elkészítésekor figyelemmel voltunk a
jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokra, valamint a Magyar
Kézilabda Szövetség újonnan kiadott irányelveire, a benchmark-rendszer
frissítésére.
Megfogalmazott céljaink és a már kialakított szakmai-működési struktúra
következtében egy kiválogató és gyűjtőközpontként működik az alsóörsi
Utánpótlásközpont. A Programunk megvalósításához négy feltétel
teljesülésére van szükség: az általunk kidolgozott és bevezetett „Zöld-út”
Program folytatására; a tanulók sikeres, a Központba történő felvételére
(tömegesítés); megfelelő létesítmény feltételekre; illetve a meglévő
önkormányzati támogatások TAO és egyéb forrásokkal történő
kiegészítésére.
Ezek együttállásával megvalósulhat az a szövetségi elképzelés is,
amelynek értelmében elérhetővé kell tenni a kézilabdázást mindenkinek,
megfelelő szakmai képzés mellett növelni kell a kézilabdázás tömegbázisát,
a legtehetségesebbnek alternatívaként megfelelő lehetőségeket szükséges
biztosítani a további fejlődésre.
Ennek keretében helyt adunk Nagy László válogatott kézilabdázó immár
hagyományosnak mondható nyári táborának is.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési programunk társadalmilag különösen hasznos, ugyanis
oktatási rendszerünk a korábban a NUPI által ajánlott óratervi háló alapjaira
épül. Módosítottuk a Pedagógiai Programunkat, ennek keretében
iskolánkban 7 éve megvalósítottuk a mindennapos testnevelést. A község
és a környező települések lakói aktívan részt vesznek a versenyeiken. A
különböző versenyeken tanulóink egyrészt jobban megismerik hazánkat,
másrészt a külföldi utak során más országok életébe is bepillanthatnak,
sport és egyéb kultúrájukkal ismerkedhetnek. A programban résztvevő
tanulók a sport révén jobban megismerik egymást, csapatszellem alakul ki
közöttük, gondolkodásra készteti őket a játék, amely az iskolai
tanulmányokban is hasznukra válik. Nem csupán a sportot népszerűsítjük,
hanem egyúttal közösséget is formálunk. Azt szeretnénk, hogyha a sport,
azon belül is a kézilabdázás egy életmód lenne, amelyhez jelen
kérelmünkben kívánjuk a plusz forrásokat biztosítani, amelyek
következtében céljaink, célkitűzéseink megvalósítását könnyebben
realizálhatnánk, illetve szélesebb spektrumra emelhetnénk.
A sportfejlesztési programunk megalkotásakor figyelemmel voltunk annak
fenntarthatóságára és finanszírozhatóságára. Létesítmény-feltételeink helyi
szinten biztosítottak, a megfelelő szakember gárda a rendelkezésünkre áll,
így ezek nem jelentenek kockázatot a terveink megvalósulásában. Célunk a
térség meghatározó kézilabda központjává válni, amely helyi és régiós
szinten is kedvező hatásokat válthat ki, mind gazdasági, mind pedig
társadalmi téren.
Kockázati tényezőként megemlíthető a beiskolázás sikeressége illetve a
helyi önkormányzat anyagi támogatásának csökkenése, esetleges
megszűnése.
A sportfejlesztési programunk társadalmilag különösen hasznos, ugyanis
oktatási rendszerünk a korábban a NUPI által ajánlott óratervi háló alapjaira
épül. Módosítottuk a Pedagógiai Programunkat, ennek keretében
iskolánkban 7 éve megvalósítottuk a mindennapos testnevelést. A község
és a környező települések lakói aktívan részt vesznek a versenyeiken. A
különböző versenyeken tanulóink egyrészt jobban megismerik hazánkat,
másrészt a külföldi utak során más országok életébe is bepillanthatnak,
sport és egyéb kultúrájukkal ismerkedhetnek. A programban résztvevő
tanulók a sport révén jobban megismerik egymást, csapatszellem alakul ki
közöttük, gondolkodásra készteti őket a játék, amely az iskolai
tanulmányokban is hasznukra válik. Nem csupán a sportot népszerűsítjük,
hanem egyúttal közösséget is formálunk. Azt szeretnénk, hogyha a sport,
azon belül is a kézilabdázás egy életmód lenne, amelyhez jelen
kérelmünkben kívánjuk a plusz forrásokat biztosítani, amelyek
következtében céljaink, célkitűzéseink megvalósítását könnyebben
realizálhatnánk, illetve szélesebb spektrumra emelhetnénk.
A sportfejlesztési programunk megalkotásakor figyelemmel voltunk annak
fenntarthatóságára és finanszírozhatóságára. Létesítmény-feltételeink helyi
szinten biztosítottak, a megfelelő szakember gárda a rendelkezésünkre áll,
így ezek nem jelentenek kockázatot a terveink megvalósulásában. Célunk a
térség meghatározó kézilabda központjává válni, amely helyi és régiós
szinten is kedvező hatásokat válthat ki, mind gazdasági, mind pedig
társadalmi téren.
Kockázati tényezőként megemlíthető a beiskolázás sikeressége illetve a
helyi önkormányzat anyagi támogatásának csökkenése, esetleges
megszűnése.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
Ügyiratszám : be/SFPHP03-2174/2014/MKSZ
5Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás
módjából)
Támogatási 6Név
időszak

Szül. Kategória Licensz Új? Adózás
idő
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
0

0

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
Ügyiratszám : be/SFPHP03-2174/2014/MKSZ

78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)
Évad

Egységár

Összeg

2014/15

Megnevezés
Laptop

Menny. egység Menny.
db

2

150 000 Ft

300 000 Ft

Kategória
Informatikai eszközök

2014/15

Televízió

db

2

200 000 Ft

400 000 Ft

Informatikai eszközök

2014/15

Nyomtató

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Informatikai eszközök

2014/15

Videó kamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai eszközök

Összegzés:
950 000 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével –
értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban:
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

291 113 Ft

679 264 Ft

970 377 Ft

291 113 Ft

679 264 Ft

970 377 Ft

Összegzés:
összesen:

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási
időszak

9Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése

Üzembe helyezés
tervezett időpontja

2014-06-16

2014-08-31

2014-09-01

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

8226
2014/15

TEF

Alsóörs
Alsóörsi Sportcsarnok felújítása
Endrődi S. u

1234

20 000 000 Ft

24.
Összegzés:
20 000 000 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

6 128 702 Ft

14 300 306 Ft

20 429 008 Ft

6 128 702 Ft

14 300 306 Ft

20 429 008 Ft

Összegzés:
összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen
Nem
Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP03-2174/2014/MKSZ
11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!
2014/15-ös bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel
Bajnokságban szereplő
rendelkezők száma (Fő) csapatok száma (Db)

Bajnokság
szintje
(legmagasabb)

U7

20

1

Országos

U8

0

0

Nincs

U9

0

0

Nincs

U10

15

1

Országos

U11

0

0

Nincs

U12

20

1

Országos

U13

0

0

Nincs

U14

25

1

Országos

Serdülő

0

0

Nincs

Ifjúsági

0

0

Nincs

Junior

0

0

Nincs

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP03-2174/2014/MKSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

Egységár

Összeg

2014/15

12Megnevezés
bemelegítő jogging

Mennyiségi egység Mennyiség
db

80

24 406 Ft

1 952 480 Ft

Kategória
Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda cipő

db

80

27 990 Ft

2 239 200 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

sporttáska nagy

db

80

12 602 Ft

1 008 160 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kabát

db

80

25 204 Ft

2 016 320 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda mez (meccs)

db

80

6 721 Ft

537 680 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda nadrág (meccs)

db

80

5 041 Ft

403 280 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

labda

db

40

10 082 Ft

403 280 Ft

Sporteszköz

U.f. E.k.

2014/15

sport bólya

db

2

6 300 Ft

12 600 Ft

Pályatartozék

2014/15

edzőpóló

db

80

4 200 Ft

336 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kapuháló

db

2

42 000 Ft

84 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

kapu

db

2

252 000 Ft

504 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

medicinlabda

db

5

4 200 Ft

21 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

bemelegítő spray

db

5

1 680 Ft

8 400 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

masszázs olaj

db

5

2 100 Ft

10 500 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

bemelegítő krém

db

5

2 940 Ft

14 700 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

jégakku

db

5

840 Ft

4 200 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

hűtőtáska (6L-15L)

db

2

5 880 Ft

11 760 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

Arnika Zselé

db

10

2 520 Ft

25 200 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

vérnyomásmérő

db

2

10 080 Ft

20 160 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

Vitaminok

csomag

500

1 680 Ft

840 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

izotoniás italok

csomag

500

2 520 Ft

1 260 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

teljesítménydiagnosztikai felmérés

csomag

80

25 200 Ft

2 016 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

papucs

db

80

2 520 Ft

201 600 Ft

Sporteszköz

2014/15

törölköző

db

80

6 300 Ft

504 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

ugrókötél

db

40

2 520 Ft

100 800 Ft

Sporteszköz

2014/15

wax

db

20

4 200 Ft

84 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

labdazsák

db

4

12 000 Ft

48 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Kinezio tape

db

160

2 352 Ft

376 320 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

Tape BSN 4 cm

db

80

1 050 Ft

84 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

mentőláda

db

2

12 600 Ft

25 200 Ft

Diagnosztikai eszközök

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

Korosztály Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban
(hónap)

Igénybevett órák száma /
évad

Éves&nbspköltség

2014/15

U7

Sportcsarnok

12 000 Ft

20

10

200

2 400 000 Ft

2014/15

U10

Iskola

12 000 Ft

40

10

400

4 800 000 Ft

2014/15

U12

Sportcsarnok

12 000 Ft

40

10

400

4 800 000 Ft

2014/15

U14

Sportcsarnok

12 000 Ft

40

10

400

4 800 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Támogatási
időszak

Név

Kategória

Új?

Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15

Hidasi Ferenc

edző

Nem

EKHO

8

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

2014/15

Ferenczy Gábor

edző

Nem

EKHO

6

12

112 500 Ft

22 500 Ft

1 620 000 Ft

2014/15

Ferenczy
Gáborné

edző

Nem

EKHO

6

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

2014/15

Mészáros Károly

edző

Nem

EKHO

6

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

2014/15

Osváth Tímea

masszőr

Nem

EKHO

4

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

2014/15

Lipták Gyula

UP/szakmai igazgató

Nem

EKHO

8

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

2014/15

Horváthné
Balogh Rita

sportmunkatárs

Nem

Normál

4

12

150 000 Ft

42 000 Ft

2 304 000 Ft

2014/15

Keller Józsefné

technikai vezető

Nem

Normál

4

12

120 000 Ft

33 600 Ft

1 843 200 Ft

258 100

17 287 200

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad

Név

Szül. Idő

Licensz

2 Fogl. kor.

2014/15

Hidasi Ferenc

1943-04-16

C

U7
U10
U12
U14

2014/15

Ferenczy Gábor

1960-04-03

D

U7
U10
U12
U14

2014/15

Ferenczy Gáborné

1957-08-24

D

U7
U10
U12
U14

2014/15

Mészáros Károly

1956-01-30

D

U7
U10
U12
U14

2014/15

Osváth Tímea

1970-03-20

nem releváns

U7
U10
U12
U14

2014/15

Lipták Gyula

1939-06-25

nem releváns

U7
U10
U12
U14

2014/15

Horváthné Balogh Rita

1979-10-06

nem releváns

U7
U10
U12
U14

2014/15

Keller Józsefné

1956-12-17

nem releváns

U7
U10
U12
U14

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

10 456 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

4 696 440 Ft

Személyszállítási költségek

3 360 000 Ft

Nevezési költségek

504 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

21 300 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

16 800 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 5 200 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

17 287 200 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

840 000 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:

80 444 040 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

8 267 630 Ft

74 408 670 Ft

82 676 300 Ft

8 267 630 Ft

74 408 670 Ft

82 676 300 Ft

Összegzés:
összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
Ügyiratszám : be/SFPHP03-2174/2014/MKSZ
14A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható
típusa személyi költségei
(Ft)

Oktatók várható utazási
és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek
(Ft)

Amortizá- ció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők
Összesen
személyes költségei (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Típus
Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

összesen: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az
oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó
költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök
és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira
használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt
vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek
összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből
munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Ügyiratszám : be/SFPHP03-2174/2014/MKSZ
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett
feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

2014/15

A támogatott szervezet
sportfejlesztési programjának
előkészítésével, a
jóváhagyást végző szervezet
által kiállított támogatási
igazolás alapján támogatott
program megvalósításával, a
felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási,jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével,
valamint a felhasznált
támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő
feladatok.

Tárgyi jellegű

299 590 Ft

299 591 Ft

2014/15

A támogatott szervezet
sportfejlesztési programjának
előkészítésével, a
jóváhagyást végző szervezet
által kiállított támogatási
igazolás alapján támogatott
program megvalósításával, a
felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási,jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével,
valamint a felhasznált
támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő
feladatok.

Utánpótlás nevelés

1 488 173 Ft

1 488 173 Ft

Összegzés:
1 787 763 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet
részére kötelezően fordítandó összeg:

2014/15 893 882 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

0 Ft

(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím

2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

449 386 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 2 232 260 Ft
Képzési feladatok támogatása

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:

2 681 646 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2174/2014/MKSZ
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: Alsóörs

(helység), 2014

09

(hó) 16

(év)
(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2174/2014/MKSZ
Alulírot t Ferenczy Gábor, 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.

Kelt: Alsóörs

(helység), 2014

(év) 09
(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

(hó) 16

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2174/2014/MKSZ
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)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz,
munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek
Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges
további csatolandó dokumentumok:
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az
ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését
követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba
az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban
működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a
sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja,
önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján
használja.
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
(eredeti/másolat)
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített
hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a
bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedélyköteles
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági
engedélyek, igazolások.
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
kifejtését.
A beruházás finanszírozási terve és forrása
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és
ennek finanszírozási terve, forrásai
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
Egyéb dokumentumok
Kelt: Alsóörs

(helység), 2014

09

(év)

(hó) 16

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2174/2014/MKSZ
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

Output Indikátorok
Teljes szakember
állomány

fő

0

0

0

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező
fő
szakemberek száma

0

0

0

0.0 %

OKJ-s végzettséggel
fő
rendelkező edzők száma

0

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező
fő
edzők száma

0

0

0

0.0 %

Szakemberek
átlagfizetése

Ft

0

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú
db
ingatlanok száma

0

0

0

0.0 %

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0.0 %

Felújítással érintett
szabadidő sportolók
száma

fő

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U7

Fő

0

0

0

0.0 %

U8

Fő

0

0

0

0.0 %

U9

Fő

0

0

0

0.0 %

U10

Fő

0

0

0

0.0 %

U11

Fő

0

0

0

0.0 %

U12

Fő

0

0

0

0.0 %

U13

Fő

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Hatás indikátorok
Korosztályos eredményesség változása:
U7

helyezés

0

0

0.0 %

U8

helyezés

0

0

0.0 %

U9

helyezés

0

0

0.0 %

U10

helyezés

0

0

0.0 %

U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U13

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2174/2014/MKSZ
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
0 Ft
ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi
eszköz
14 979 570 Ft
beruházás,
felújítás

449 386 Ft

6 419 815 Ft

21 399 385 Ft

Utánpótlásnevelési
74 408 670 Ft
feladatok
támogatása

2 232 260 Ft

8 267 630 Ft

82 676 300 Ft

Képzési
feladatok
0 Ft
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 681 646 Ft

14 687 445 Ft

104 075 685 Ft

Összegzés:
89 388 240 Ft
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
0 Ft
ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi
eszköz
14 979 570 Ft
beruházás,
felújítás

449 386 Ft

6 419 815 Ft

21 399 385 Ft

Utánpótlásnevelési
74 408 670 Ft
feladatok
támogatása

2 232 260 Ft

8 267 630 Ft

82 676 300 Ft

Képzési
feladatok
0 Ft
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 681 646 Ft

14 687 445 Ft

104 075 685 Ft

Összegzés:
89 388 240 Ft

