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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Fehérgyarmat Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Fehérgyarmati VSE

Gazdálkodási formakód:

Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

1 9 2 0 9 3 1 7 -1 -1 5

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység) Fehérgyarmat

4 9 0 0

(út, utca) Kiss Ernő utca

(házszám) 2

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

(helység) Fehérgyarmat

4 9 0 0

(út, utca) Kiss Ernő utca

(házszám) 2

Telefon: 06705632756

Fax:

Hivatalos honlap: www.fehergyarmat.hu/kezi

E-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Kiss Pál

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Egyesületi Elnök

Mobiltelefonszám: 06705632756

E-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

06705632756
szutyu@freemail.hu

szutyu@freemail.hu

Szűcs József

Mobiltelefonszám: 06705632756

E-mail cím:

szutyu@freemail.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Fehérgyarmat Városi SportcsarnokFehérgyarmat Város

Fehérgyarmat Város

20

Kölcsey Ferenc Református IskolaFehérgyarmat Város

Kölcsey Ferenc Református Iskola

16.5

Petőfi Séndor Közgazdasági Szakközépiskola
Fehérgyarmat Város

Fehérgyarmat Város

16

Deák Ferenc Gimnázium

Fehérgyarmat Város

16

Fehérgyarmat Város

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

1992-03-13

1992-03-13

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 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

4.8 MFt

7.8 MFt

19 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

3.8 MFt

4.2 MFt

6.5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

3 MFt

35 MFt

85 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

11.6 MFt

összesen:

47 MFt

110.5 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3.6 MFt

9.1 MFt

25 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

2 MFt

5 MFt

16 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3 MFt

33 MFt

69 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

8.6 MFt

összesen:

47.1 MFt

110 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011
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2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

4 MFt

7 MFt

63 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es 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).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünk 1992 óta végzi tevékenységét. Fehérgyarmat és Fehérgyarmat környéki településeken látunk el utánpótlás nevelői feladatokat, továbbá, mi működtetjük a Fehérgyarmati felnőtt férfi,
és pár év kihagyás után a 2012/2013. szezontól, a felnőtt női kézilabda csapatokat.
Jelenleg igazolt utánpótlás korú gyerekünk közel 150 van, fiúk lányok vegyesen, akiket korosztályos bajnokságokban tudunk szerepeltetni. Látva, a Fehérgyarmaton található általános és
középiskolák nyitottságát és igényélt, a 2012/2013-as szezonban, 3 intézményben 11 iskolai sportcsoportot indítottunk be. Köszönhetően a folyó szezon forrástöbbletének, településünk és a
környező területek polgárai hinni kezdtek a kézilabda
sikerében, és a szülők perspektívát látnak gyerekeik a kézilabdát válasszák, mint mindennapi sportolási tevékenységet. Ez a tapasztalat és a hatályos oktatási jogszabályok egybecsengése vezetett
minket arra a következtetésre, hogy a mindennapi kötelező testnevelés/tömegsport foglalkozásokat legalább 8 csoportnál, de lehetőség szerint többnél, a kézilabda alapjaira helyezzük. Felnőtt férfi
csapatunk az NB-II-ben szerepel és várhatóan, az 2-4. helyen végez majd. Látva más megyei NB-II-es csapatok működését, (pl.: Mátészalka) ahol nagyon magas számban, szinte kizárólag csak
hazai születésű játékosok játszanak a nagy csapatban, döntöttünk úgy, hogy az utánpótlás bázisunkat, ily módon szélesítve, és lehetőséget biztosítva a lányok csatlakozására is fogjuk az idei
szezontól felépíteni rendszerünket. Köszönhetően annak, hogy indítottunk felnőtt bajnokságban is női csapatot, az utánpótláskorú, fiatalabb korosztályba tartozó lányoknak is tudunk megfelelő
perspektívát nyújtani. Ezáltal könnyebben vonjuk be munkánkba azokat a fiatal lányokat is, akik érdeklődét mutatnak a kézilabda sportág iránt. Iskolai csoportjainkban heti legalább 2 alkalommal 1-1
órás foglalkozást fogunk tartani gyermekeinknek. Az intézmények részéről felmerült az is, hogy ezeket a foglalkozásokat építsük be, a napi tanórák, foglalkozások rendszerébe.
Csapataink, mind az utánpótlás, mind a felnőtt, a Fehérgyarmati Városi Sportcsarnokban illetve helyi általános és középiskolákban végzik edzésmunkájukat és játsszák mérkőzéseiket. a
legkissebbeknek U7-U10 között heti 2X1 órát, az U11-12-seknek hetente legalább 3, a 13-14-nek heti 4, a serdülő ifi és junior csapatunknak pedig heti 5 edzést tartunk. Az épület tulajdonosával
folytatott egyeztetéseknek és a közös gondolkodásnak köszönhetően, az idei évben egyesületünk jelen pályázat keretében ingatlan fejlesztési tervet is benyújt. A beruházáshoz szükséges önrészt a
települési önkormányzat, mint tulajdonos határozati formában már meg szavazta és azt
bármikor rendelkezésünkre tudja bocsájtani. A Városi Sportcsarnokban főként a tető szerkezet teljes cseréjére van szükség.
Iskolai sportcsoportjaink működési rendszerének alapját az képezi, hogy a gyereknek az oktatási intézmény elhagyása nélkül biztosítsunk lehetőséget arra, hogy sportolói, kézilabdázó
tevékenységet végezzen. Mind a 4 létesítményi tornaterem alkalmas arra, hogy ott edzéseket tartsunk gyermekeinknek és esetlegesen, amennyiben találunk a térségben, a mieinkkel megegyező
korosztályú csapatokat, akkor akár mérkőzéseket is játszhatunk bennük.
Egyesületünk több mint 10 éve szervez a felkészülési időszakban tornát. Ezen a megyében szereplő férfi csapatok és az ő utánpótlás csapataik vesznek részt. Az idei évtől kezdve ezt a
rendezvényünket több naposra tervezzük, és lehetőséget biztosítunk majd a női és az ő utánpótlás csapataik számára is a megmérettetésre. A 2012/2013-as programunkban a téli/tavaszi
időszakban több tornát is sikeresen megrendeztünk. Tapasztalatunk szerint egyre nagyobb az érdeklődés ezeken a kupákon, tornákon való részvételre. Valószínűsítjük, mivel az egyesületek
számára is könnyebbé vált a finanszírozás, hogy ennek köszönhető ez a fajta pozitív elmozdulás a csapatok létszámának növekedésében.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az előző szezon felújítási programjának köszönhetően az eddigi 10. 000 Ft/óra bérleti díjból 40%-os kedvezményt sikerült kialkudnunk, így óránként 6. 000 Ft-ért használhatjuk a Városi
Sportcsarnokot. Ez az idei szezonban megpályázott felújítási program megvalósulása esetén tovább csökken majd az előzetes szóbeli megállapodásunk értelmében. A városunkban található,
általunk rendkívüli leterheltséggel működő sportcsarnok a tulajdonos anyagi forrásainak hiánya miatt egyre jobban erodálódik. Az előző szezonban megvalósítottuk az infrastrukturális
pályázatunkban foglalt nyílászáró cserét és kiszolgáló helyiségek felújítását. Sajnos a csarnok építése óta nem volt lehetősége a tulajdonosnak arra, hogy a tetőszerkezetet is rendbe tegye, aminek
következtében elég gyakran fordul elő a beázás. Mind felnőtt, mind utánpótlás bajnoki mérkőzéseinket igyekszünk ebben a csarnokban játszani, mivel a gyerekeknek is fontos, hogy melyik
helyszínen játszhatnak.
Mivel a tevékenység nem engedélyköteles, amennyiben a forrás rendelkezésre áll, úgy tervezzük, július hónapban megkezdjük a kivitelezést és legkésőbb szeptember hónapban átadásra is kerül
majd a felújított csarnokunk.
Az önkormányzat, mint tulajdonos, hozzájárulását adta, hogy jelzálogjog bejegyzés történjen az ingatlanra, a pályázati rendszernek megfelelően, továbbá határozatban biztosítja az egyesület
számára a szükséges önrész rendelkezésre állását, nyertes pályázat esetén pedig akár azonnal egy összegben át is adja a pénzeszközt.
Amennyiben a beruházás megvalósításra kerül, az elkövetkező 10-15 évre biztosítva lesz a helyszíne a kézilabdának a városban. Már csak rajtunk és a szakembereinken múlik, meg tudjuk-e tölteni
munkával és eredménnyel a csarnokunkat. A teljes beruházás részletes költségterve mellékletként csatolva.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Sportfejlesztési tervünk a 2013/14-es szezonra szól.
Infrastrukturális beruházás tető felújítás
2013. július-szeptember
Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése
július augusztus: Utánpótlás nevelés Napközis rendszerű edzőtábor utánpótlás csapataink számára Heti bontásban, korcsoportonként. Helyszín: Városi sporttelep. Itt a gyerek felügyeleti feladatokat
edzőink látják e. Napi háromszori étkezést biztosítunk gyerekeink számára.
augusztus: ifi és junior csapatainkat 2 hetes bentlakásos edzőtáborba küldjük.
Rendezvények:
Évindító torna utánpótlás csapatainknak, valamint iskolai sportcsoportjainknak a rendezvényen számoltunk bérleti díjjal, játékvezetői, egészségügyi felügyeleti, rendezői költségekkel, valamint
tervezünk a gyerekeinknek étkezés biztosítását.
Szeptember: Gyarmati Utánpótlás Kupa a rendezvényen számoltunk bérleti díjjal, játékvezetői, egészségügyi felügyeleti, rendezői költségekkel, érem, díj költséggel, valamint tervezünk a
gyerekeinknek étkezés biztosítását.
November: Gyarmati Kézi hétvége a rendezvényen számoltunk bérleti díjjal, játékvezetői, egészségügyi felügyeleti, rendezői költségekkel, érem, díj költséggel, valamint tervezünk a gyerekeinknek
étkezés biztosítását. A kézilabda hétvége egy az utánpótlás rendszerünkben résztvevő gyerekek és szüleik, hozzátartozóik számára szervezett két napos elfoglaltság. Első nap az iskolai
sportcsoportjainkban kézilabdázó
gyerekek lesznek a pályán, míg második nap a bajnoki rendszerben résztvevő utánpótlás csapataink tagjai. Mindkét napra tervezzük a miénkhez hasonló rendszerben képzett iskolai sportcsoportok,
vagy utánpótlás csapatok meghívását, mind a fiúk, mind a lányok
tekintetében.
December: Utánpótlás Felkészülési torna korcsoportonként 5-6 csapattal megrendezve, összesen legalább 20 csapat részvételével a rendezvényen számoltunk bérleti díjjal, játékvezetői,
egészségügyi felügyeleti, rendezői költségekkel, érem, díj költséggel, valamint tervezünk a
gyerekeinknek étkezés biztosítását.
Január-február: Évzáró torna utánpótlás csapataink részvételével a decemberi Gyarmati kézi hétvégéhez hasonló rendszerben lebonyolított két napos torna. Minden a rendszerünkben részt vevő
gyerek szerepel majd rajta. A rendezvényen számoltunk bérleti díjjal, játékvezetői,
egészségügyi felügyeleti, rendezői költségekkel, érem, díj költséggel, valamint tervezünk a gyerekeinknek étkezés biztosítását.
2013 szeptember-2014. június
Egyesületi korosztályos bajnokságban résztvevő csapatok. A bajnokságon kívül, minél több alkalom biztosítása kupákon, tornákon, felkészülési mérkőzéseken való részvételre.
2013. július-2014. június
Felnőtt Női és férfi csapatok működtetése
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A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportági szakszövetség alapvető célkitűzéseivel összhangban, megvalósítjuk lehetőségeinkhez mérten, iskolai
sportcsoportjainkkal lerakjuk a folyamatos létszámbővítés és a fenntartható fejlődés alapjait. Nyitunk a női sportolók képzése és versenyeztetése felé, nem csak iskolai sportcsoportjainkban, hanem
felnőtt és utánpótlás korú csapataink bajnokságban, kupákon, tornákon való versenyeztetésével is. Lehetőséget biztosítunk, minden a térségünkben élő és a kézilabdázás után érdeklődét mutató
gyermek számára, hogy csatlakozzon rendszerünkhöz, abban az esetben is, ha az egyébként sem magas tagdíjunkat sem tudják szüleik kifizetni.
A kézilabda, mint pozitív élmény családi elfoglaltságként történő elfogadtatásáért több alkalommal is teszünk az évben. Nem csak a decemberi Kézilabda-hétvégénket tervezzük teljes családok
részvételével, hanem az iskolai sportcsoportjaink számára szervezett kupák, tornák alkalmával is megpróbáljuk meghívni a gyerekeink hozzátartozóit is. Felnőtt és utánpótlás csapataink
mérkőzéseire bajnokságban vagy iskolai sportcsoportjaink valamelyikében résztvevő gyerekeink természetesen ingyenesen jöhetnek, míg főként az ő családjaik számára családi jegy bevezetését
tervezzük, amely legalább 2 felnőtt és gyerek belépését biztosítja kedvezményes áron (egy felnőtt belépő áráért). Ezen családi jegyek értékesítését saját utánpótláskorú gyerekeinken keresztül
fogjuk végezni.
A sportág fejlődése és játékosaink egyéni fejlődése érdekében, minél több kupán, tornán fogjuk szerepeltetni, mind fiú, mind lány csapatainkat. A szakmai színvonal növelése érdekében iskolai
sportcsoportjaink edzői, csoportvezetői ellátásához olyan fiatal képzett edzőket fogunk tudni foglalkoztatni akik egyébként nagy valószínűséggel nem jutnának lehetőséghez máshol. Ennek oka nem
képzetlenségükben, hanem tapasztalathiányukban keresendő, ezért lehetőséget biztosítunk nekik, hogy az elméletben tanultakat gyakorlati tapasztalatokkal egészítsék ki, ezáltal képzettebb,
szakedzővé váljanak.
Előző évi sportfejlesztési programunknak jelen fejlesztési tervünk szinte minden pontban folytatása, bővítése. A tavaly vállalt létszámnövekményekkel, rendezvényekkel összhangban, illetve létszám
tekintetében köszönhetően iskolai sportcsoportjaink beindításának, további bővítéssel saját szervezésű rendezvényeink gyakoriságának növekedésével pedig a mérkőzéseken tapasztalt egyéni
hibák edzésprogramba való beépítésével, az egyéni fejlődés szempontjából való fontosságát javítjuk.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölése
A szeptemberben beindítandó sportcsoportjaink révén, szeptember hónapban legalább további 80 gyereket fogunk a kézilabdázás számára valószínűleg egy életre megfogni. Ennek egyenes
következménye az, hogy a foglalkozásokat követő 1-2 héten belül az ő szüleik, családjuk is mérhetően nagyobb érdeklődéssel fordulnak majd a kézilabda sportág felé. Családi jellegű kézilabda
hétvégénkkel nem titkolt célunk az, hogy a gyerekek megmutathassák szüleiknek és képzésünkben résztvevő nem vevő társaiknak fejlődésüket, és mivel a rendezvényen minden gyermek
díjazásban részesül kézzelfogható nyoma is maradjon tevékenységüknek. Iskolai sportcsoportjainknál, illetve a fiatalabb korosztályban igazolt versenyzőként játszó gyermekeinknél az edzők
tudatosan alkalmazzák a minden hétvégén 1-1 kiválasztott mérkőzés megtekinttetését, mint egyfajta házi feladatot feladni gyerekeinek, hogy a szülők is leüljenek a gyerekekkel kézilabda válogatott,
bajnoki mérkőzést nézni. Természetesen ezeket, mindössze élménybeszámoló formájában kérik számon az edzők a gyerekeken. Ennek köszönhetően a kézilabda mint családi elfoglaltság nem
csak más helyszínen hanem az otthonokban is közös programot jelent majd a családoknak.
Női csapatunk felnőtt megyei bajnokságba való benevezésével, annak ellenére, hogy ezek a játékosok javarészt még utánpótlás korúak egy újabb célcsoportot érhetünk el, és tarthatunk meg a
kézilabda számára azáltal, hogy az utánpótláskorú Fehérgyarmaton vagy környékén a kézilabda iránt érdeklődő lányoknak perspektívát kínálunk, a kézilabdázás, mint életmód folytatására.
Rendszerünk kialakításánál különösen nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy pénzügyileg és szakmailag is fenntartható ugyanakkor fenntarthatóan fejlődő legyen. Költségein ellentételezésére
jelenleg csökkentett összegű tagdíjat szedünk az utánpótlás csapatainkban résztvevő gyerekeinktől és iskolai sportcsoportjaink játékosaitól. Bár az idei évben jelen támogatási rendszer nélkül nem
biztos, hogy nagyarányú
külső támogatói forrás bevonása nélkül rentábilis lenne rendszerünk, ennek ellenére élve a lehetőséggel, az anyagi források hatékony felhasználásával képesek vagyunk ilyen mértékű létszám és
eredmény növekmény elérésére is, amit más esetekben csak évek alatt tudtunk volna megvalósítani.
Ennek köszönhető, hogy be tudtuk indítani iskolai sportcsoportjainkat, valamint újra indíthattuk a női kézilabda felnőtt és utánpótlás csapataink versenyeztetését.
Infrastruktúra fejlesztésünknek köszönhetően, az elkövetkező években a 21. század követelményeinek megfelelő körülmények között folytathatják majd tevékenységüket felnőtt és utánpótlás
csapataink. A tulajdonossal az általunk a fejlesztésért igénybe vehető kedvezményekről, a beruházás megvalósulását követően fogunk pontosítani. Mivel egyedi esetről van szó, nem számolunk
fenntarthatósággal. A tavalyi felújítás eredményeként a kezdeti 10.000 Ft/óra bérleti díj helyett már a szezonban 6. 000 Ft/óra díjat fizetünk a Városi sportcsarnokért, mely további csökkentésre kerül
majd!
Az oktatás területén tapasztalható mindennapos testnevelés bevezetésére tett összhangban a kézilabda, mint tömegsport teljes mértékben alkalmas arra, hogy megvalósítsa, a törvényalkotók által
elvárt kritériumokat. A támogatási rendszernek köszönhetően tudjuk versenyeztetni utánpótlás csapatainkat mindazon kupákon, tornákon, amelyek szakembereink szerint szükségesek játékosaink
egyéni fejlődéséhez.
Az egyébként sem magas tagdíjakat tovább tudjuk csökkenteni utánpótlás csapataink tagjainál, annak ellenére, hogy korszerű, új felszerelést, sporteszközöket tudunk adni edzés munkájukhoz,
egységes megjelenést tudunk biztosítani számukra új, gyerek méretű mezekben, nadrágokban valamint tudjuk finanszírozni a kupákon, tornákon való részvételüket, utazásukat, étkezésüket.
A fiatal képzett edzők számára, munkájuk anyagi elismerése mellett lehetőséget tudunk biztosítani edzői karrierjük beindításához, folytatásához, utánpótlás csapataink edzőiként.
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

6

Név

Szül. idő

Kategória Licensz /
megnevezés

Új?

Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

1955-09-12
3

12

55 000 Ft

11 000 Ft

792 000 Ft

3

12

55 000 Ft

11 000 Ft

792 000 Ft

4

12

55 000 Ft

15 400 Ft

844 800 Ft

36

165 000 Ft

37 400 Ft

2 428 800 Ft

1985-12-08

1968-11-23

Összegzés:

10
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

1 232 814 Ft

1 232 814 Ft

2 465 628 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 232 814 Ft

1 232 814 Ft

2 465 628 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!)
Támogatási
időszak

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportcipő 45 pár

900 000 Ft

Utazó kabát 45 db

675 000 Ft

Összegzés:

1 575 000 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 2013. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

482 635 Ft

1 126 149 Ft

1 608 784 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

482 635 Ft

1 126 149 Ft

1 608 784 Ft

Összegzés:
összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási 9
Tárgyi eszköz
Kategória beruházás/felújítás
időszak
megnevezése

Csarnok tető felújítás

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

4900
Fehérgyarmat
Kiss Ernő út
2

491

Beruházás,
felújítás tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás tervezett
befejezése

Üzembe helyezés Tervezett
beruházási,
tervezett
időpontja
felújítási
érték (Ft)

2013-07-01

2013-09-30

2013-10-01

U.f. E.k.

37 505 599 Ft

Összegzés:

37 505 599 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

11 493 033 Ft

26 817 078 Ft

38 310 111 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11 493 033 Ft

26 817 078 Ft

38 310 111 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!

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

32

3

U8

20

2

U9

20

2

U10

30

2

U11

28

2

U12

28

2

U13

30

2

U14

31

2

Serdülő

29

2

Ifjúsági

17

1

Junior

21

1

Bajnokság szintje (legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

Gyerek méretű mez és rövidnadrág szett

200

3 624 Ft

724 800 Ft

Junior méretű mez és rövidnadrág szet

80

3 624 Ft

289 920 Ft

Melegitő

215

8 363 Ft

1 798 045 Ft

Szivacs kézilabda

50

1 951 Ft

97 550 Ft

Kézilabda junior és felnőtt méretü

150

2 509 Ft

376 350 Ft

Kapusmez kapusnadrág szett

14

8 363 Ft

117 082 Ft

Sportcipő

70

11 151 Ft

780 570 Ft

wax 05 kg

120

1 951 Ft

234 120 Ft

Utazó táska

70

5 576 Ft

390 320 Ft

utazó kabát

70

8 363 Ft

585 410 Ft

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 költség

Kölcsey Ferenc Református Iskola

2 788 Ft

24

10

240

669 120 Ft

Kölcsey Ferenc Református Iskola

2 788 Ft

16

10

160

446 080 Ft

Kölcsey Ferenc Református Iskola

2 788 Ft

16

10

160

446 080 Ft

Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskolai

2 788 Ft

16

10

160

446 080 Ft

Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskolai

2 788 Ft

24

10

240

669 120 Ft

Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskolai

2 788 Ft

24

10

240

669 120 Ft

Deák Ferenc Gimnázium

2 788 Ft

32

10

320

892 160 Ft

Deák Ferenc Gimnázium

2 788 Ft

32

10

320

892 160 Ft

Városi Sportcsarnok

3 345 Ft

40

10

400

1 338 000 Ft

Városi Sportcsarnok

3 345 Ft

20

10

200

669 000 Ft

Városi Sportcsarnok

3 345 Ft

20

10

200

669 000 Ft

Városi Sportcsarnok kupák U13tól Juniorig

3 345 Ft

90

1

90

301 050 Ft

Városi Sporttelep Edzőtábor 9 hét

3 345 Ft

225

1

225

752 625 Ft
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Támogatási
időszak

Név

Kategória Új?

Adózás
módja

Napi munka
óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)

4

12

44 605 Ft

8 921 Ft

642 312 Ft

4

12

50 180 Ft

10 036 Ft

722 592 Ft

4

12

83 634 Ft

16 727 Ft

1 204 332 Ft

6

12

62 726 Ft

12 545 Ft

903 252 Ft

6

12

72 483 Ft

14 497 Ft

1 043 760 Ft

6

12

62 726 Ft

12 545 Ft

903 252 Ft

6

12

62 726 Ft

12 545 Ft

903 252 Ft

4

12

41 817 Ft

8 363 Ft

602 160 Ft

6

12

66 907 Ft

13 381 Ft

963 456 Ft

4

12

22 302 Ft

4 460 Ft

321 144 Ft

114 020

8 209 512

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad

Név

Szül. Idő

Csapos János

1970-09-12

Török Péter

1981-03-10

Petermann István

1985-12-08

Bohács Csabáné

1955-09-14

Széles Zoltán

1955-07-09

Máté Tiborné

1973-09-08

Szűcs Béláné

1961-12-22

Pálfy Tünde

1962-07-12

Nagy Tamás

1970-09-09

Petermann István

1979-12-27

Licensz / megnevezés

2

Fogl. kor.

3
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 394 167 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 644 803 Ft

Nevezési költségek

111 512 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

533 028 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

8 859 595 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

6 331 654 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 209 512 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

250 902 Ft

Összegzés:

31 335 173 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

3 220 470 Ft

28 984 229 Ft

32 204 699 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 220 470 Ft

28 984 229 Ft

32 204 699 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
típusa

Oktatók várható
személyi költségei
(Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)

Amortizá- ció Tanácsadói
(Ft)
szolgálta- tások
(Ft)

Képzésben
Összesen
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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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Ügyiratszám : be/SFPHP03-0091/2013
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

24 500 Ft

24 657 Ft

558 864 Ft

558 864 Ft

579 684 Ft

579 684 Ft

Összegzés:

1 163 048 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

581 603 Ft

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

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

36 828 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

838 296 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

869 526 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

1 744 650 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Összegzés:
összesen:
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Ügyiratszám : be/SFPHP03-0091/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni
szíveskedjenek.

Kelt: Fehérgyarmat

(helység), 2013

(év) 11

(hó) 16

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírott Kiss Pál, 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 kötö tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott
kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai)
események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a
sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról,
hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül
bejegyzésre,
f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki
és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása
során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Fehérgyarmat

(helység), 2013

(év) 11

(hó) 16

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
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Ügyiratszám : be/SFPHP03-0091/2013
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)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
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: Fehérgyarmat

(helység), 2013

(év) 11

(hó) 16

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
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Ügyiratszám : be/SFPHP03-0091/2013
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

11

13

18.2 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

9

11

22.2 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

Szakemberek átlagfizetése

Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0.0 %
9

11

22.2 %
0.0 %

1

1

0.0 %
0.0 %

220

330

50.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U7

Fő

21

32

52.4 %

U8

Fő

14

20

42.9 %

U9

Fő

17

20

17.6 %

U10

Fő

21

30

42.9 %

U11

Fő

23

28

21.7 %

U12

Fő

45

28

-37.8 %

Fő

17

30

76.5 %

U14

fő

22

31

40.9 %

serdülő és ifi

fő

39

46

17.9 %

Junior

fő

20

21

5.0 %

U13
Egyéb indikátor:
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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

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK
Korosztályos eredményesség változása:
U7

helyezés

0

36

0.0 %

U8

helyezés

36

36

0.0 %

U9

helyezés

36

24

-33.3 %

U10

helyezés

8

8

0.0 %

U11

helyezés

0.0 %

U12

helyezés

0.0 %

U13

helyezés

0.0 %

Nézőszám

Fő

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Ügyiratszám : be/SFPHP03-0091/2013
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

1 232 814 Ft

36 828 Ft

1 232 814 Ft

2 465 628 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

27 943 227 Ft

838 296 Ft

11 975 668 Ft

39 918 895 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

28 984 229 Ft

869 526 Ft

3 220 470 Ft

32 204 699 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

58 160 270 Ft

1 744 650 Ft

16 428 952 Ft

74 589 222 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

1 232 814 Ft

36 828 Ft

1 232 814 Ft

2 465 628 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

27 943 227 Ft

838 296 Ft

11 975 668 Ft

39 918 895 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

28 984 229 Ft

869 526 Ft

3 220 470 Ft

32 204 699 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

58 160 270 Ft

1 744 650 Ft

16 428 952 Ft

74 589 222 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
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Tárgy: sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása
A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban:
Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.
tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő
HATÁROZATOT
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv.
22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Fehérgyarmat Városi Sportegyesület kérelmező (székhelye: 4900
Fehérgyarmat Kiss Ernő utca 2, adószáma: 19209317 - 1 - 15, képviselője: Kiss Pál) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési
programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési
programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:
Támogatás jogcíme

Személyi jellegű
ráfordítás
Előfinanszírozással
megvalósítandó tárgyi
eszköz beruházás,
felújítás
Utófinanszírozással
megvalósítandó tárgyi
eszköz beruházás,
felújítás
Utánpótlás-nevelési
feladatok
Összesen:

Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
Ellenőrző
összege
szervnek fizetendő
hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges Önrész

1 195 986 Ft

24 500 Ft

12 328 Ft

1 232 814 Ft

1 232 814 Ft

1 092 365 Ft

22 523 Ft

11 261 Ft

1 126 149 Ft

482 635 Ft

26 012 566 Ft

536 341 Ft

268 171 Ft

26 817 078 Ft

11 493 033 Ft

28 114 703 Ft

579 684 Ft

289 842 Ft

28 984 229 Ft

3 220 470 Ft

56 415 620 Ft

1 163 048 Ft

581 602 Ft

58 160 270 Ft

16 428 952 Ft
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Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja
alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől
számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságnak címzett, de az MKSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
A Kérelmező 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MKSZ 10400126-49485049-54531081 számú fizetési
számlájára.

INDOKOLÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás
igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési
program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás
céljából benyújtsa.
A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2013.04.30. napján benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2013.05.01. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a
benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak,
ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát – a 2013/2014-es támogatási időszak tekintetében – a rendelkező
részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
• a(z) Máté Tiborné Edző megnevezésű projektelem az MKSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 1 498 458 Ft -ban került
jóváhagyásra;
• Hatóságom hiánypótlási felhívása ellenére nem igazolta, hogy az utánpótlás nevelési jogcím keretei között foglalkoztatott edző
munkaidejének 75%-át kizárólag utánpótlás nevelésre fordítja, így a Kérelemben megjelölt Kotvász András (Edző) edző személyi
juttatása a vonatkozó kormányrendelet értelmében nem támogatható;
• Hatóságom hiánypótlási felhívása ellenére nem igazolta, hogy az utánpótlás nevelési jogcím keretei között foglalkoztatott edző
munkaidejének 75%-át kizárólag utánpótlás nevelésre fordítja, így a Kérelemben megjelölt Szűcs József (Egyéb) edző személyi
juttatása a vonatkozó kormányrendelet értelmében nem támogatható;
• A Kérelmező túllépte az MKSZ stratégiájának függelékében rögzített fizetési sávokat, ezért a(z) Bohács Csabáné Edző
projektelem 1 498 458 Ft-ban került jóváhagyásra.
• A Kérelmező túllépte az MKSZ stratégiájának függelékében rögzített fizetési sávokat, ezért a(z) Szűcs Béláné Edző projektelem
1 498 458 Ft-ban került jóváhagyásra.
• A Kérelmező túllépte az MKSZ stratégiájának függelékében rögzített fizetési sávokat, ezért a(z) Pálfy Tünde Edző projektelem
998 972 Ft-ban került jóváhagyásra.
Az MKSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a kézilabda tömegbázisának nagymértékű szélesítése. A
tömegbázis kialakítása során figyelemmel kell lenni a hosszú távú fent tarhatóság követelményére, az adott bajnoki osztályban
való versenyzés minimális (szükséges) feltételrendszerére - figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett
csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában
meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást - a Kérelmező utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím
alatt megvalósítani kívánt projektelemei 28 984 229 Ft összegben kerültek jóváhagyásra.
A Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét
az egyes aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért - figyelemmel a Tao. tv. 22/C. §-ának (4) bekezdés a) pontjában
meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra - a Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása jogcím alá betervezett költségét 27 788 652 Ft támogatási összeggel csökkentettem.
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Amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás a Kérelmező által
eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kérelmező
a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MKSZ kézilabda stratégiai fejlesztési
koncepciójához.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával
összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 35 000
Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési
programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, és az MKSZ Elnökségének értékelési elveivel összhangban kell történnie. A támogatás
felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, a Nemzeti Sport Intézet végzi, az elszámolási elvek figyelembe
vételével.
Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2013.10.24.
Lukács Zsuzsanna
ügyvezető igazgató

A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár
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