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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Pénzügyőr Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

Pénzügyőr SE
Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(út, utca)

NBI/B

Adószám:

1 9 8 0 3 8 4 9 -2 -4 1

Bankszámlaszám:

1 0 9 1 8 0 0 1 -0 0 0 0 0 0 5 0 -7 7 7 3 0 0 0 9
(helység)

1 0 2 6

(házszám)

Pasaréti út

Budapest
124-126

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca)

(helység)

1 3 7 3

(házszám)

Pf.:

Telefon: 373-4670

Budapest
561/1

Fax: 428-5514

Hivatalos honlap: www.penzugyorse.hu

E-mail: pse@nav.gov.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Nagy József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-960-9718

E-mail cím: nagy.jozsef@nav.gov.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Gayerhosz István

Mobiltelefonszám: 06-30-9312325

E-mail cím: gayerhosz.istvan@nav.gov.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Spartacus sportcsarnok

Magyar Iparszövetség

Magyar Iparszövetség

30

felkészülés és versenyeztetés

Kempelen Farkas Gimnázium

XXII. ker. Önkormányzat

Kempelen Farkas Gimnázium

4

felkészülés

Budafoki MTE sportcsarnok

XXII. ker. Önkormányzat

Budafoki MTE sportcsarnok

4

felkészülés

Zrinyi Miklós Ált. iskola

XX. ker. Önkormányzat

Zrinyi Miklós Ált. iskola

20

felkészülés

Kruj Iván sportcsarnok

XX. ker. Önkormányzat

Stromfels Aurél Ált. iskola

20

felkészülés és versenyeztetés

Széchenyi István Ált. iskola

X. ker. Önkormányzat

Széchenyi István Ált. iskola

4

felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

1950-04-01

1950-04-01

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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2.1 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 támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

18.4 MFt

42.9 MFt

61 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

77.4 MFt

9.6 MFt

109.54 MFt

Egyéb támogatás

102.9 MFt

170.2 MFt

188.4 MFt

Összegzés:

198.7 MFt

összesen:

222.7 MFt

358.94 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

69.7 MFt

86.6 MFt

102.3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

114.5 MFt

156.4 MFt

156.2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

6 MFt

2.4 MFt

94 MFt

Összegzés:

190.2 MFt

összesen:

245.4 MFt

352.5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

75 MFt

100 MFt

145 MFt

Működési költségek (rezsi)

8 MFt

17 MFt

33 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

Utánpótlás-nevelés 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).
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A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Pénzügyőr SE: fejlődés minden szakágban
A Pénzügyőr SE-ben férfi és női szakág is működik, ez utóbbi a nagy múltú, volt Budapesti Spartacus utódjaként dolgozik.
A sportfejlesztési támogatás elnyerése előtt is foglalkoztunk már utánpótlás neveléssel, de az igazi áttörést a TAO-s támogatás jelentette. Ezzel a támogatással az utánpótlás bázisunk
nagyságrendekkel megnövekedett. Köztudott, hogy Budapesten nagyon kevés sportegyesületben igazolt versenyszerűen sportoló kézilabdázó van. Ezt az állapotot szeretnénk megváltoztatni
saját lehetőségeinket figyelembe véve, hiszen Budapest, mint a főváros alig szerepel a kézilabda sportág magyarországi térképén.
A női szakág jelenleg az NBI B-ben szerepel, a junior csapat bajnok esélyesként, de a nagy múltú utánpótlás bázis többi csapata is versenyben van a jó pozíciókért.

A férfiaknál felnőtt csapatunk jelenleg az NB II. déli csoportban, junior csapatunk szintén ebben a csoportban, 5 gyermekcsapatunk a BKSZ illetve Pest Megyei Kézilabda Szövetség által
szervezett különböző gyermekbajnokságokban vesznek részt. A férfi szakág létszáma közel 120 fő, ebből az utánpótlás korú játékosok száma eléri a 100 főt. Jelenleg Budapest két régiójában
van utánpótlás bázisunk: az egyik dél-Budán, ahol mindösszesen 1 női kézilabda klub van bejelentve. Ez a XI. és XXII. kerületet érinti, ahol a két kerület lakosságának száma eléri 300 000 főt.
Járnak hozzánk Érdről, Diósdról és Törökbálintról is. A pesti oldalon, a pesterzsébeti részen található a másik utánpótlás bázis a Gyulai István Általános Iskolában. Szintén sok gyermekek
sikerült megnyerni az erzsébeti illetve kispesti területről is.
Az egyesület bázisa a Kőér utcai létesítmény, ezen a területen idén strandkézilabda pályákat és a mobil padlózat végelegesítését tervezzük elvégezni a sportszakmai céljaink megvalósítása
érdekében.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Fejlesztések az utánpótlás érdekében
A most tervezett szezonban két, nem építési engedély köteles fejlesztésére készülünk, mindkét beruházás jelentősen segíti a sportfejlesztési programunk megvalósítását, azaz kiemelten
szolgálják az utánpótlás-nevelés céljait.
Az elsőnek a keretében két, strandkézilabda pálya építését tervezzük a sporttelepen, ez igen jelentős infrastruktúra fejlesztésnek számít az egyesületünk érdekében, de nagy mértékben
szolgálja az MKSZ céljait is, hiszen az egész szakág számára jelent egy új bázist.
Ugyancsak fontos lépés a jelenlegi mobil padlózat véglegesítése, hiszen ezzel jelentősen javítjuk a játék feltételeket: valamennyi (utánpótlás- és felnőtt) csapatunk ezen a pályán játsza ugyanis
a hazai mérkőzéseit, így a pálya fokozott igénybe vételnek van kitéve.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A megvalósítás ütemterve illeszkedik a bajnoki rendszer támasztotta követelményekhez.
Ezek az egyes jogcímekre vonatkozóan a következők.
A személyi jellegű kifizetések időtartama:
2014. július 1- 2015. június 30.
A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje:
2014. július 1- 2015. június 30.
Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan:
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje:
2014. július 1- 2015. június 30.
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje:
2014. július 1- 2015. június 30.
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje:
2014. július 1- 2015. június 30.
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje:
2014. július 1- 2015. június 30.
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje:
2014. július 1- 2015. június 30.
A személyi jellegű kifizetések időtartama:
2014. július 1- 2015. június 30.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Pénzügyőr SE: összhangban a szövetség célkitűzéseivel

Sportfejlesztési programunk a lehető legteljesebb mértékben igazodik az MKSZ szakszövetségi stratégiájához, valamint szerves folytatása a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott
programhoz.

1.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója
1.1.1. Célunk:
- a női szakosztály célja az NBI B osztályos versenyzés valamint az utánpótlás fejlesztése az OSB döntőbe jutás.
- a férfi szakág célja, hogy megőrizze a magyarországi kézilabdázásban kivívott helyét. Az elkövetkező évben szeretnénk az NB II.-ben dobogós helyet elérni és 2-3 év múlva ismét magasabb
osztályba lépni. Ezt a célt követve szeretnénk támogatni, előkészíteni minden korosztályunkat.
Megvalósítás:
Évente elkészítjük az adott versenyidőszakra vonatkozó elérési tervünket.
- Figyelembe véve a játékosállomány kézilabda játékintelligenciai, stratégiai illetve fizikai paramétereit elérhető elvárásokat dolgozunk ki.
- A felnőtt illetve junior csapatnál dolgozó edzők folyamatosan részt vesznek az MKSZ edzőtovábbképzésein, így biztosítva van szakmai fejlődésük, ezáltal a csapatok fejlődése is.

1.1.2. Az utánpótlás nevelés területén
- A jövő biztosítéka az utánpótlás bázis kialakítása, megalapozása létszámnövelése.
- Szeretnénk minél több iskolai korú gyermeket „megfertőzni” e nagyszerű sporttal.
- Tehetséges gyerekek kiválasztása, magasabb szintű és minőségi támogatás. A tehetségek kiválasztásánál követjük a hazai MKSZ standardokat.
- Az egyesületen, a szakágon belül egységes oktatási rendszer kialakítása (képzés, versenyeztetés)
- Kialakítandó a felmenő rendszer, ami az egyes korosztályok közötti átmenetet biztosítja.
- Fontos cél a junior csapat szakmai erejének, létszámának megerősítése
- Utánpótlás szakemberképzés folyamatosságának biztosítása
- A szülőkkel megismertetni a sportág alapjait (játékszabályok, játékelemek)
- Szivacs kézilabda oktatás, versenyeztetés beindítása
- Strandkézilabda csapat versenyeztetése (2013. évben a junior korosztályban a PSE strandkézilabda csapata országos bajnok lett)
- Az aktuális játékszabály változások megismertetése a játékosokkal
- Az aktív szülők beépítése a szakág életébe
A megvalósítás koncepciója:
- Korcsoportonkénti edzéseket, képzéseket alakítunk ki
- A kiemelkedően tehetséges gyerekeket magasabb osztályban játszó csapatokhoz irányítjuk.
- A kiválasztott tehetségek részére külön edzőtábort szervezünk
- A képzéshez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket megteremtjük.
1.1.3. Céljaink az oktatási intézmények keretein belül:
- A kézilabda sport megkedveltetése a sportág alapjainak megismertetésével
- A mindennapos testnevelés támogatása
- Az oktatási intézményekkel a kapcsolatok erősítése
A megvalósítás koncepciója:
- A kézilabdás szakanyag ajánlása az intézményeknek
- A szivacskézilabda használatának megismertetése
- A dél-budai régióban is felvenni a kapcsolatot egy általános iskolával
- a pesterzsébeti Gyulai István Általános Iskolában plusz egy osztály oktatása
- Szakemberek biztosítása az oktatáshoz
1.1.4. Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén:
- Az idősebb (senior) játékosoknak edzés illetve játéklehetőség biztosítása
- A NAV illetve PSE tagoknak lehetőség kialakítása a kézilabda sport gyakorlására, kipróbálására
- A NAV által szervezett sportnapokon a kézilabda bemutatása
A megvalósítás koncepciója:
- Edzés illetve játéklehetőségek biztosítása a Kőér utcai Sportcsarnokban
- A NAV-on belül különböző hivatalok közötti bajnokságok megszervezése
1.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és megvalósítás koncepciója
1.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén:
- A férfi kézilabda szakág fejlesztése, a taglétszám növelése
- A nyilvántartási rendszer átlátható, kezelhető kialakítása
- A kézilabdával foglalkozó szakemberek koordinálása
A megvalósítás koncepciója:
- A férfi szakág vezetésének felépítése
- Eszközök, források biztosításának támogatása
- Regisztrációs rendszer vezetése
- Szakmai egyeztetések
1.2.2. Az egyesület finanszírozásában
- Támogatás növelése és célirányos elosztás
- Szponzorok, üzleti partnerek megszerzése
- Kapcsolati tőkével további támogatás elnyerése
- Sportfejlesztési támogatás elnyerése
A megvalósítás koncepciója:
- Pályázati rendszerek folyamatos figyelése
- NAV-tól kapott támogatás irányított elosztása
- Olyan lehetőségek megteremtése a TAO-s támogatásból, amely hosszú évekre meghatározza s megalapozza a férfi szakág helyzetét
- Az utánpótlás és az utánpótlásban dolgozó szakemberek eredményességének biztosítása
- Sportegészségügyi háttér kialakítása
1.2.3. Célok a sportági létesítmények vonatkozásában:
- Elsődleges célunk egy saját sportkomplexum kialakítása
- Az utánpótlás korú csapatok a megfelelő infrastruktúrával rendelkező sportpályákon készüljenek
- A szükséges eszközrendszer biztosítása
- A meglévő sportcsarnok korszerűsítése
A megvalósítás koncepciója:
- A Kőér utcai Sporttelep saját tulajdonba vétele
- Minden csapatunk szabványos kézilabdapályán tudjon készülni
1.2.4. Célok a szaktudás és szakemberképzés területén:
- Az edzők, szakemberek a feladataiknak ellátásához szükséges tudással és végzettséggel kell, hogy rendelkezzenek
- A szakképzésen kívül, általános, a sporthoz kapcsolódó gazdasági, marketing és jogi ismeretek elsajátítása
- A magasabb képzettség növelése
- Rendszeres továbbképzések
A megvalósítás koncepciója:
- Részvétel az MKSZ edző továbbképzésein
- Idegen nyelv ismerete a külföldi szakirodalom megismeréséhez
1.2.5. Célok az egyesület kommunikációjában:
- A szakág folyamatos jelenléte a PSE honlapon
- Rendszeres tájékoztatás eredményeinkről, kiemelkedő eseményeinkről
- A kézilabda népszerűsítése
A megvalósítás koncepciója:
- Rendszeres beszámoló a bajnokságban szereplő csapataink eredményeiről
- Az információáramlás elektronikus úton történő biztosítása
- A szponzorok reklámjelenlétének megjelenítése
- Népszerű edzők, játékosok megkeresése, élménybeszámoló és bemutató edzés megtartása
1.2.6. Célok a nemzetközi és hazai kapcsolatok területén:
- A jelenlegi nemzetközi kapcsolataink kiszélesítése
- Nemzetközi torna rendezése
A megvalósítás koncepciója:
- A meglévő szlovák kapcsolat mellé szeretnénk egy nyugati csapattal is találkozni
- A bajnoki rajt előtt külföldi csapattal (csapatokkal) torna megrendezése
1.2.7. Célok a sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban:
- Cél a versenyzők folyamatos egészségügyi kontrollja
- Doppingmentes sportolás
- Eszközös beszerzése, fejlesztése
A megvalósítás koncepciója:

- Időszakos sportorvosi vizsgálatokon való részvétel
- A mérkőzéseinken orvos biztosítása
- Gyerekek részére prevenciós kiadványok elkészítése
- A szükséges gyógyszerek, gyógyászati eszközök beszerzése
1.2.8. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok:
- Kiemelt cél a pályázati lehetőségek figyelése
- A sporttudomány eredményeinek felhasználása
- A modern informatikai információs rendszer alkalmazása
- Az egyesületen belüli szakemberek folyamatos konzultációja, kommunikációja
- A szakszövetséggel a rendszeres kapcsolattartás
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölése
Fejlődés fenntartható módon
Sportfejlesztési program pénzügyi fenntarthatósága:
- Programunk megvalósításához a pénzügyi fenntarthatóságot elsősorban a NAV biztosítja
- Az egyesület bérli a budapesti Kőér utcai, a MISZKSA tulajdonában lévő Sporttelepet, ahol komoly sportcsarnok és egyéb más létesítmények állnak rendelkezésünkre
A pénzügyi fenntarthatóságot ezen felül az alábbi tényezők biztosítják:
- Tagdíjak (a szakág sportolói által fizetve)
- Szponzori támogatás
A projekt környezeti fenntarthatósága:
- A környezeti hatásokat figyelembe vesszük a projekt teljes ciklusa alatt
- Anyag- és energiaigény minimalizálására törekszünk
Társadalmi- és gazdasági hatások, a várt előnyök és kockázatok:
- Társadalmi hatásként jelentkezik a nálunk sportoló fiatalok egészségesebb életvitelének megvalósulása
- Minél több gyermek ismeri meg a kézilabdát rajtunk keresztül, annál többen ismerik a meg a Pénzügyőr Sportegyesület nevét (szülők, barátok)
- A program által megvalósuló utánpótlás képzés révén olyan versenyeztetési lehetőségekhez jutunk, amivel az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között is rangot vívhatunk ki magunknak
Pénzügyi kockázatok:
- Téves kifizetések
- Számlák tartalmi hibái
- Likviditási problémák
Határidő kockázatok:
- Határidő túllépése
Dokumentációs kockázatok:
- Dokumentumok hiánya
- Adategyezőség hiánya
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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Személyi 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
időszak

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

6

Név

Szül. idő

Kategória

Licensz

Új?

Adózás módja

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói Évadra jutó
járulékok
ráfordítás
(Ft/hó)
összesen
(Ft)

1961-06-28

Szögi Gábor

Viglási Zsuzsanna

edző

C

Nem

EKHO

4

12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

edző

B

Nem

Normál

4

12 192 000 Ft 53 760 Ft 2 949 120 Ft

1966-09-22

1948-08-30

Lakos Imre

Vesztegné Hang
Györgyi

technikai vezető

nem releváns

Nem

Normál

6

12 77 000 Ft 21 560 Ft 1 182 720 Ft

sportmunkatárs

nem releváns

Nem

Normál

8

12 100 000 Ft 28 000 Ft 1 536 000 Ft

1966-01-12

Összegzés:

22

48 569 000 Ft 143 320 Ft 8 547 840 Ft

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

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

4 339 005 Ft

4 339 005 Ft

8 678 010 Ft

4 339 005 Ft

4 339 005 Ft

8 678 010 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.
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő
táblázatban kell kitölteni!)
Évad

Megnevezés

Menny. egység

Menny.

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

kézilabda cipő

db

50

25 000 Ft

1 250 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

kézilabda mez (meccs)

db

100

12 700 Ft

1 270 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

kézilabda nadrág (meccs)

db

100

10 000 Ft

1 000 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

Televízió

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai eszközök

2014/15

Laptop

db

1

130 000 Ft

130 000 Ft

Informatikai eszközök

2014/15

Nyomtató

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Informatikai eszközök

2014/15

gálamelegítő

db

50

30 000 Ft

1 500 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

Összegzés:

5 400 000 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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

1 654 750 Ft

3 861 083 Ft

5 515 833 Ft

1 654 750 Ft

3 861 083 Ft

5 515 833 Ft

Összegzés:
összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási
időszak

9

Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

2014-09-01

2015-04-30

2015-05-01

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f. E.k.

1101
Budapest
Kőér utca
2014/15

TEB

strandkézilabda pálya

1/a

38303/69

2 980 410 Ft

1101
Budapest
Kőér utca
2014/15

TEF

2014-07-01

Mobil padló véglegesítése
1/a

2014-08-20

2014-08-01

38303/69

6 752 717 Ft

Összegzés:

9 733 127 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2 982 572 Ft

6 959 334 Ft

9 941 906 Ft

2 982 572 Ft

6 959 334 Ft

9 941 906 Ft

Összegzés:
összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem
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
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Utánpótlás-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 rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

3

0

Nincs

U8

5

0

Nincs

U9

2

0

Nincs

U10

1

0

Nincs

U11

3

0

Nincs

U12

41

3

Megyei

U13

7

0

Nincs

U14

39

2

Megyei

Serdülő

32

2

Országos

Ifjúsági

15

1

Megyei

Junior

44

2

Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFP-2226/2014/MKSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

medicinlabda

db

30

10 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

medicinlabda

db

30

6 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

labda

db

50

6 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

wax

db

50

9 000 Ft

450 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

edzőpóló

db

300

6 350 Ft

1 905 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

labdazsák

db

14

12 700 Ft

177 800 Ft

Sporteszköz

2014/15

súlyzó

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

súlyzó

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

kabát

db

60

25 000 Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda mez (meccs)

db

300

12 700 Ft

3 810 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda nadrág (meccs)

db

200

10 000 Ft

2 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

sporttáska nagy

db

100

19 000 Ft

1 900 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kapusmez

db

25

17 000 Ft

425 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kapusnadrág

db

25

17 000 Ft

425 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Fagyasztó spray

db

30

1 600 Ft

48 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

jégzselé spray

db

20

2 500 Ft

50 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

ragtapasz

db

160

1 200 Ft

192 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

bemelegítő krém

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

hűtőtáska (6L-15L)

db

1

8 200 Ft

8 200 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

orvosi táska felszerelve

db

3

20 000 Ft

60 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

törölköző

db

100

10 000 Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

szabadidő melegítő (alsó-felső)

db

200

38 000 Ft

7 600 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

labdapumpa

db

5

3 000 Ft

15 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

sport bólya

db

5

9 000 Ft

45 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

stopperóra

db

5

15 000 Ft

75 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

fitness labda

db

3

19 000 Ft

57 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

gumiszalagok

db

20

12 700 Ft

254 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

ugrókötél

db

20

4 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

nagy taktikai tábla/csapa

db

1

19 000 Ft

19 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

kapu

db

6

50 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

kapuháló

db

4

63 500 Ft

254 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

TRX

db

6

7 000 Ft

42 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Dyner párna

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

koordinációs létra

db

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

koordinációs gát

db

4

4 000 Ft

16 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

nehezített kézilabda

db

10

12 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Beiersdorf Tape 4 cm

db

60

1 200 Ft

72 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Beiersdorf Tape 5 cm

db

60

1 500 Ft

90 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

massage ágy

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

mentőláda

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

ló krém

db

10

7 000 Ft

70 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

újraélesztő készülék (automata / félautomata)

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

Korosztály

Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra Hónapok száma az
/ hó)
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség

2014/15

U12

BMTE Sportcsarnok

14 000 Ft

16

12

192

2 688 000 Ft

2014/15

U12

Kempelen Farkas Gimnázium

5 500 Ft

16

10

160

880 000 Ft

2014/15

U14

Zrínyi Miklós Általános Iskola

6 000 Ft

60

10

600

3 600 000 Ft

2014/15

Junior

Kruj István Sportcsarnok

10 107 Ft

80

12

960

9 702 720 Ft

2014/15

Ifjúsági

Széchenyi István Gimnázium

5 500 Ft

16

10

160

880 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Támogatási
időszak

2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15

Név

Kategória

Viglási Zsuzsa
Czirjék János
Klcso Andrea
Pindákné Erdős Éva
Sándor Tibor
Pál Endre
Szűcs László
Németh Mariann
Kalácska Áron

Új?

Adózás módja

Bruttó juttatás Munkáltatói
(Ft/hó)
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

edző

Nem

Normál

6

12

254 000 Ft

71 120 Ft

3 901 440 Ft

edző

Nem

EKHO

6

12

220 000 Ft

44 000 Ft

3 168 000 Ft

edző

Nem

Normál

6

12

150 000 Ft

42 000 Ft

2 304 000 Ft

edző

Nem

Normál

6

12

150 000 Ft

42 000 Ft

2 304 000 Ft

edző

Nem

EKHO

6

12

160 000 Ft

32 000 Ft

2 304 000 Ft

edző

Nem

EKHO

6

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

edző

Nem

Normál

8

12

400 000 Ft

112 000 Ft

6 144 000 Ft

edző

Nem

Normál

6

12

150 000 Ft

42 000 Ft

2 304 000 Ft

edző

Igen

Normál

6

12

150 000 Ft

42 000 Ft

2 304 000 Ft

457 120

26 893 440

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad

Név

Szül. Idő

Licensz

2

Fogl. kor.

Junior

2014/15

Viglási Zsuzsa

1966-09-22

B
Serdülő

2014/15

Czirjék János

1952-07-12

C
U13

2014/15

Klcso Andrea

1970-05-26

C
U11

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Pindákné Erdős Éva

Sándor Tibor

Pál Endre

Szűcs László

1964-07-28

1957-04-06

1973-12-30

1966-07-06

C

B

C

B

U12
U13
U14
U12
U13
U14
U14
Serdülő
Ifjúsági
Junior

U12

2014/15

Németh Mariann

C

1986-04-14

U12

2014/15

Kalácska Áron

C

1993-04-23

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

23 429 800 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 250 200 Ft

Személyszállítási költségek

4 000 000 Ft

Nevezési költségek

1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

500 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

17 750 720 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

4 200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

26 893 440 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:

80 024 160 Ft

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

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

8 224 477 Ft

74 020 291 Ft

82 244 768 Ft

8 224 477 Ft

74 020 291 Ft

82 244 768 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.)
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A 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)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

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
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Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem. díj

Személyi jellegű

86 780 Ft

86 780 Ft

Tárgyi jellegű

216 408 Ft

216 408 Ft

Utánpótlás nevelés

1 480 405 Ft

1 480 405 Ft

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.
A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában
A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint
az elszámolás teljesítése körében
- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a
formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási
jelentések előkészítésében történő közreműködés.
2014/15
A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.
A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában
A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint
az elszámolás teljesítése körében
- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a
formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási
jelentések előkészítésében történő közreműködés.
2014/15
A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.
A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában
A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint
az elszámolás teljesítése körében
- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a
formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási
jelentések előkészítésében történő közreműködés.
2014/15
Összegzés:

1 783 593 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2014/15

891 797 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím

2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

130 170 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

324 612 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

2 220 608 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:

2 675 390 Ft
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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: Budapest

(helység), 2014

(év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-2226/2014/MKSZ

Alulírot t Nagy József, 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: Budapest

(helység), 2014

(év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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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).
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
(35 000 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 építésiengedély-köteles
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: Budapest

(helység), 2014

(év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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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

10

12

20.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

0

3

4

33.3 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

0

7

9

28.6 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

10

12

20.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

0

130000

145000

11.5 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

2

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

1

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

0

100

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

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

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

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U7

Fő

0

1

10

900.0 %

U8

Fő

0

5

10

100.0 %

U9

Fő

0

2

10

400.0 %

U10

Fő

0

1

10

900.0 %

U11

Fő

0

3

10

233.3 %

U12

Fő

0

41

50

22.0 %

U13

Fő

0

7

10

42.9 %

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

4

3

-25.0 %

U13

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

100

150

50.0 %

Egyéb indikátor:

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-2226/2014/MKSZ
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

4 339 005 Ft

130 170 Ft

4 339 005 Ft

8 678 010 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

10 820 417 Ft

324 612 Ft

4 637 322 Ft

15 457 739 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

74 020 291 Ft

2 220 608 Ft

8 224 477 Ft

82 244 768 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

89 179 713 Ft

2 675 390 Ft

17 200 804 Ft

106 380 517 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Összegzés:

Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

4 339 005 Ft

130 170 Ft

4 339 005 Ft

8 678 010 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

10 820 417 Ft

324 612 Ft

4 637 322 Ft

15 457 739 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

74 020 291 Ft

2 220 608 Ft

8 224 477 Ft

82 244 768 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

89 179 713 Ft

2 675 390 Ft

17 200 804 Ft

106 380 517 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Összegzés:
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