Ügyiratszám 1 :
Érkezett1:
ÖSSZESÍTŐ ADATLAP
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve:

FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET ................................................

A kérelmező szervezet rövidített neve:

FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET ................................................

Gazdálkodási formakód 2 :
Adószám:

5 2 1 SPORT EGYESÜLET
1 9 0 5 2 6 3 4 -

1 -

0 4

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra
indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási
jogot szerzett) sportszervezet jogállása 3 :
Amatőr
sportszervezet
Bankszámlaszám:

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

1 1 7 3 3 1 9 9 -

A kérelmező szervezet székhelye:

Diáksport
egyesület:

Sportiskola

2 0 0 1 0 2 4 5 -

5 6 6 1 ÚJKÍGYÓS............................................(irányítószám, helység)

PETŐFI ..............................................................(út, utca) 45 .................................................................... (házszám)
A kérelmező szervezet levelezési címe:

5 6 6 6 ÚJKÍGYÓS ...................................... (irányítószám, helység)

PETŐFI ..............................................................(út, utca) 45 .................................................................... (házszám)
Telefon: ..........................................................................
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Fax:..................................................................................

STUBER ILDIKÓ ÉVA ......................................................................

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

STUBER ILDIKÓ ÉVA...............................................................

Mobiltelefonszám: ..........................................................

e-mail cím: ildiko03@citromail.hu ....................................

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

STÚBER ILDIKÓ ÉVA

A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569,
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.
1
2

1/22 oldal

Dátum: 2011.09.12.

Mobiltelefonszám: ..........................................................
Pótlapok száma az eredeti nyomtatványhoz 4 :

4

e-mail cím: ildiko03@citromail.hu ....................................

…………………………………………..

A dokumentum bármelyik táblázata pótlapon bővíthető, ha több évadra vonatkozik a kérelem, vagy ha az adott táblázat oszlopai vagy sorai
nem elegendőek!
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2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb mutatói 5 :
Megnevezés

2010. évi tényadatok 6

2011. évi tervadatok

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)

0

Összbevétel

4.749.341 FT

5 000 000 Ft

Költségek, ráfordítások

4.668.082 FT

4 700 000 Ft

2 306 660 FT

2 500 000 Ft

ebből: személyi jellegű ráfordítások
Saját tőke

410 000 Ft

100.061 FT

Mérleg szerinti eredmény
Mérlegfőösszeg

81.259 FT
101.061 FT

105 000 Ft
90 000 Ft
100 000 Ft-

2.2 A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2)
bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).
A Felföldi István Sport Egyesület 15 éve működik ebben a formában, de az eltelt idő alatt nagyon sok változás
történt az életében. Az eredi célja is kiszélesedett. Ma már nem csak a Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak
tart sportfoglalkozásokat, és bonyolítja a gyerekek versenyeztetését, hanem női és férfi sportolóknak is szervez
edzéseket, biztosítja a versenyzés és a mozgás feltételeit. Ezzel a városka legnagyobb sport egyesületévé vált, ahol
több korosztály is ki tudja elégíteni mozgásvágyát.
Az egyesület 3 szakosztállyal működik.
•
•
•

a Diák szakosztályban 100 általános iskolás korú gyermek,
a Női Szakosztályban 14 ifjúsági és 20 felnőtt sportoló,
a Férfi szakosztályban pedig 18 felnőtt sportolhat.

Diák szakosztály:
•
•
•

5

6

A szakosztályban 6 kézilabdás csoportban folyik a felkészülés, heti 3x2 órában.
Az iskolában minden évfolyamon működő szivacskézilabda foglalkozásokon szakmai segítséget nyújtanak
edzőink a pedagógus kollégáknak.
A folyamatos felkészülésen kívül az egyesület megszervezi a gyerekek versenyeit:
2 (szivacskézilabda) + 5 csapatot indítunk az Erima Gyermekbajnokságban
- a Diákolimpia versenyein 4 csoportunk indul.
- Minden évben a legidősebb korosztályunk (25 gyermek) Csíkszeredába utazik a Nagy Imre

Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.

Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett.
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Kupára.
Már harmadik éve szervezünk a 4-es évfolyamon egy Felkészülési tornát, 8 csapattal. Ez
Mikulás kupa néven decemberben kerül megrendezésre terveink szerint.
- 6 éve, minden év február elején Széchenyi Szivacskézilabda Tornát szervezzünk, két
korosztályban, mind két nemnél, 4-4 csapattal, ami segíti a Gyermekbajnokságra való
felkészülést. (Ez két nap alatt 160 főt érint)
- A legszebb hagyományunk a Felföldi István Kupa, egy 2 napos versenysorozat május elején,
ahová Csíkszeredai vendégeink is érkeznek már 10 éve. A Felföldi Kupa két napján közel
200 gyermek mérkőzik meg egymással.
A szakosztálynak a konkrét szervezési feladatokon kívül az alapfeladata továbbra is magában foglalja a sportoló
gyermekek, fiatalok egészségmegőrzését, az egészséges életmódra való nevelést, nevelési –személyiség
fejlesztési feladatokat, képességfejlesztést. A határon átnyúló kapcsolatok ápolásával a magyarságtudat mélyítése,
a testvérkapcsolatok építése is egyre nagyobb figyelmet kap a munkánkban.
-

Nem elhanyagolható feladata a szakosztálynak minden évben az utánpótlás nevelés. Az innen kikerülő, illetve az itt
sportoló legidősebb korosztály adja a női csapat, és a városban működő férfi kézilabda csapat fiataljainak jelentős
részét.
Női Szakosztály
A szakosztálynak kiemelt feladata az utánpótlás korú játékosainak a képzése. A női csapat 2011/2012-es
bajnoksági évben NB II. Észak-Keleti Csoport Női felnőtt csoportjában versenyzik.
Férfi szakosztály
A csapat a Békés Megyei I. osztályú bajnokságban szerepel. Utánpótlás csapata jelenleg nincsen.
Program lebontása a támogatásba igénybe venni kívánt jogcímekhez igazítva:
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : Két irányban szeretnénk ebben az időszakban fejleszteni: egyrészt az
edzés-, és mérkőzés elemzéseket segítendő videokamerát kívánunk beszerezni. A beszerezni kívánt videokamera
használata az elemzéseknél visszanézve az egyes mérkőzéseket segít az edzőnek és a játékosoknak a
fejlődésben, kielemezni a fejlesztendő területeket, taktikai elemeket stb. Másik terület a tájékoztatás fejlesztése,
egyfelől a mérkőzések előrehaladásáról (ez egyben előírás is) és az egyesület életéről. Ez utóbbihoz szeretnénk
honlapot fejleszteni. A fiatalokat is könnyebb elérni és tájékoztatni, valamint megnyerni a sportnak az interneten
keresztül.
Utánpótlás-nevelés fejlesztés
A színvonalas edzői munkához szükséges az edzők megfelelő fizetése, mint ahogy ez igaz minden más területen is.
Az edzéseken és versenyhelyzetben való hatékony együttműködés érdekében fejlesztő tréningeken való részvételt
szeretnénk megvalósítani.
A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések, gyógyszerek (krémek, kötszerek) teljesítmény mérő fontosak a
megfelelő színvonalú munkához, az egységes csapatmegjelenéshez. Ezek az eredményességet is növelő tényezők
csakúgy, mint a teljesítménymérő eszközök. Ezeket a foglakozásokat egészítenénk ki az erőnléti órákkal,
amelyekhez a konditermet bérelni fogjuk. Az egyenletes terhelés érdekében az edzéstervet uszodai foglalkozások is
bővítik, a békéscsabai Árpád fürdőben.
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Fontosnak tartjuk a különböző tornákon, kupákon való részvételt, amely elősegíti a bajnoki mérkőzésekre való
felkészülést, lehetőséget ad minél több játékosnak játéklehetőségre, egyben a kézilabda sport népszerűsítését
jelentik. Fontos továbbá az edzőtáborozás megoldása a felkészülést segítendő.

5/22 oldal

Dátum: 2011.09.12.

Kérelem
3

A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI

3.1. Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott – időszaka:
2011/12-es támogatási időszak

2012/13-as támogatási időszak

2013/14-es támogatási időszak

2014/15-es támogatási időszak

3.2. Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a
kérelmet hosszabb, de legfeljebb 4, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra
lebontva kell ismertetni!)
A Felföldi István Sport Egyesület sportfejlesztési programját az MKSZ stratégiai programját és célkitűzéseit figyelembe véve alkotta meg. A Magyar Kézilabda
Szövetség célkitűzéseinek eléréséhez mi elsősorban az utánpótlás nevelés területén kívánunk hozzájárulni. Egyesületünk igen fontos szerepet tölthet be a
kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosításában, a sport és ezen belül a kézilabdázás, mint kohéziós erő segítségével.
Célkitűzésünk az edzőkkel és a testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyermeket tudjunk beintegrálni az egyesületbe. E cél érdekében fontosnak tartjuk az
edzői csapat kielégítő anyagi elismerésben történő részesítését.
Az egyesület tervei között szerepel az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése, ezen belül a sporteszközök,
sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára, az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő
infrastrukturális feltételek biztosítása. A kézilabdázás minél szélesebb körű elterjesztése és nem utolsó sorban a minél több játéklehetőség biztosítása
érdekében célul tűztük ki minél több tornán, kupán való részvételt. Ehhez a csoportos utazás feltételeinek megteremtése, segítése szerepel fejlesztési
programunkban. A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat összetartást, mind pedig az edzést és a
felkészülést támogató alapvető erőforrások rendelkezésre állását célozzák. A korszerű felszerelések egyben erősítik a kézilabdázás élményszerűvé válását,
ami az MKSZ egyik célkitűzése egyben.
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3.3. Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát!
Az egyesület sportfejlesztési programjának egyik legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségben levő gyerekek egészséges életmódra nevelésének
biztosítása a kézilabda sportág művelése által, iskolás korban minél több gyerek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba.
Sportfejlesztési programunk hosszú távú kifutása elősegíti a junior korosztály megerősödését, ami egyik távlati (nem 1 éves) célkitűzésünk. A most meglévő
utánpótlás korosztályainkat fejlesztjük, egyre jobban megszerettetjük velük sportágunkat, így nagyobb valószínűséggel maradnak a kézilabdázás világában,
ahogy növekednek, így erősítve folyamatosan a felsőbb korosztályokat.
Ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék a kézilabdázást minél előbb be kell vonni őket a sportág világába. Ezért erősíteni kell a pl. a szivacskézilabda
szerepét. Nem utolsó sorban megfelelő színvonalú sportfelszerelések és sporteszközök beszerzésére is szükség van. Sajnos az utóbbi években nem volt erre
lehetőségünk, de ezek elengedhetetlenek az egységes megjelenéshez, és a korszerű szakmai szempontoknak megfelelő edzések megtartásához.

3.4. Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölésével!
A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember
foglalkoztatásával az egyesület sokat tehet hozzá az MKSZ utánpótlás-nevelési munkájához. A felnőtt csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a
megvalósuló körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések
nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet.
A program megvalósításnak kockázatát az jelenti, hogy a térségben több településről kell bevonni a játékosokat, ami utazással jár. A játékosok iskolai és
családi kötelezettségeinek ellátása, ezen színtereken történő teljesítése kiemelt feladat. Célunk, hogy a játékosokat képzésekkel, tréningekkel, megfelelő
szervezéssel támogassuk ezen feladatok megoldásában.
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4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
4.1. Személyi jellegű ráfordítások 7 (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási
időszakonként töltendő ki)
Támogatott
pozíció(k)
megnevezése 8

Támogatási
időszak

Újonnan
Hány fő lesz
létrehozott-e
ilyen
a pozíció?
pozícióban?
(I / N)

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen
(Ft) 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen:

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett
változás esetén annak okát.
Pozíció megnevezése

Indoklás

-

-

-

-

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban
Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
2011/12-es támogatási
időszak
2012/13-as támogatási
időszak
2013/14-es támogatási
időszak
2014/15-ös támogatási
időszak
Összesen:

Összesen (Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3),
illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont
i) alpontjára.
8 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.
9 Az egyes sorokon jelölttámogatási időszakra számítva.
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4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás =TEB/TEF, biztonságtechnikai célú
infrastruktúrafejlesztés = BTI) 10
Megjegyzés: Kérjük, csatolja a beruházás összefoglaló költségvetését (csatolandó dokumentumok listáját lásd a 6. pontban)!
Támogatá
si időszak

2011/12

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Edzés-, és mérkőzéselemzés

Indoka, célja
Az edzések, mérkőzések rögzítése lehetőséget ad a hibák,
hiányosságok szemléltetésére, elemzésére, amely által
hatékonyabbá válik a korrekció, mind a játékos, mind az edző
számára.

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)
200 000

130 000
Eredményjelző táblák beszerzése

Előírt és korszerű tájékoztatás a mérkőzésekről.

Weblapfejlesztés

A sportszakmai program megvalósításának nyomon követhetősége,
a lakosság és a kézilabda iránt érdeklődők részére a célok
megvalósítása érdekében információk rendszeres és naprakész
szolgáltatása, az eredmények publikálása által gyermekek bevonása.

2011/12

2011/12

410 000

Összesen:

10

Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni.
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Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban:
Összes tárgyi eszköz (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
2011/12-es támogatási
időszak
2012/13-as támogatási
időszak
2013/14-es támogatási
időszak
2014/15-ös támogatási
időszak
Összesen:
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Összesen (Ft)

123 000 Ft

287 000 Ft

410 000 Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410 000

4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén,
évenként kitöltendő)
Versenyeztetés, foglalkoztatás
Egyes korosztályok 11 2011/12-es évadra 12 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz
szükséges költségek
U13 és alatta
Korosztályos sportolók
Jogcím
Összesen (Ft)
létszáma (fő)
100
4 900 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
100

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

270 000 Ft

100

Személyszállítási költségek

100

Nevezési költségek 13

100

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 14

100

Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei 15

100

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

100

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

2 002 000 Ft
0 Ft

0 Ft
1 232 000 Ft

100

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai

100

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár
Összesen:

11

469 600 Ft

72 000 Ft
2 150 000 Ft
0 Ft
11 095 600 Ft

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot
kérünk kitölteni!
12 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot!
13 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
14 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
15 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
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Korosztályos sportolók
létszáma (fő)
10

Jogcím
IFJÚSÁGI
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

370 000 Ft

10

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

225 000 Ft

10

Személyszállítási költségek

200 000 Ft

10

Nevezési költségek 16

0 Ft

10

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 17

0 Ft

10

Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei 18

0 Ft

10

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

10

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

Összesen (Ft)

130 000 Ft

10

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai

10

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár
Összesen:

0 Ft
700 000 Ft
0 Ft
1 625 000 Ft

ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
18 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
16
17
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Korosztályos sportolók
létszáma (fő)

Jogcím
JUNIOR

Összesen (Ft)

4

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

4

Személyszállítási költségek

0 Ft

4

Nevezési költségek 19

0 Ft

4

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 20

0 Ft

4

Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei 21

0 Ft

4

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

4

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

0 Ft

4

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

4

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen:

66 000 Ft

66 000 Ft

ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
21 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
19
20
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Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban
Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft)
Igényelt
Önrész (Ft)
támogatás (Ft)
2011/12-es támogatási
időszak
2012/13-as támogatási
időszak
2013/14-es támogatási
időszak
2014/15-ös támogatási
időszak
Összesen:
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Összesen (Ft)

1 278 660 Ft

11 507 940 Ft

12 786 600 Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 278 660 Ft

11 507 940 Ft

12 786 600 Ft

4.4. Képzés (több támogatási időszakra történő igénylés esetén, külön tálák kitöltendők)
A kérelmező által szervezett képzések költségei
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)

Évad

Képzés
címe

Általános
vagy
szakképzés
(Á/SZ)

Oktatók
várható
személyi
költségei
(Ft)

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

-

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban

2011/12-es évad Általános képzés
2011/12-es évad Szakképzés
2012/13-as évad Általános képzés
2012/13-as évad Szakképzés
2013/14-es évad Általános képzés
2013/14-es évad Szakképzés
2014/15-ös évad Általános képzés
2014/15-ös évad Szakképzés
Összesen:

Összes képzés ráfordítása (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Összesen (Ft)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket,
megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján
igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak
esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági
rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra:
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0 Ft

4.5 Közreműködői költségek
Kérjük, támogatási jogcímenként és támogatási időszakonként mutassa be a sportfejlesztési program
előkészítésével a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás
elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható közreműködői költségeket:
A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében
közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak
megvalósítására, úgy mint:
-

a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program
kialakítása és összeállítása,
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az
erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,
a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások
sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási
jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtás.

A költségek fedezése érdekében a jogszabály adta lehetőségek szerint a támogatási összeg 3%-át kívánjuk erre
a célra felhasználni.
Közreműködői díj (3%): 353 848 Ft
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5. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (egyéb indikátor is megadható) 22
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték

Célérték

Változás a bázisév %-ában

OUTPUT indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

5

6

20%

fő

2

2

0

fő

4

5

25%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

2

3

50%

Szakemberek átlagfizetése

Ft

0

75000Ft

100 %

Felújítással érintett sportcélú
ingatlanok száma

db

0

0

Épített új sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

Felújítással érintett kiszolgáló
létesítmény

m2

0

0

Épített új kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

Felújítással érintett
szabadidősportolók száma

fő

0

0

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma
OKJ-s végzettséggel rendelkező
edzők száma

Más, …

Más, …

22

Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.
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EREDMÉNY indikátorok

Korosztályos
sportolók száma:

-

fő

U14 és alatta

fő

100

130

30%

U 19 és alatta

fő

14

18

29%

Felnőtt

fő

38

40

5%

Más, ….
HATÁS indikátorok

Korosztályos
eredményesség
változása

-

helyezés

U14 és alatta

helyezés

U 19 és alatta

helyezés

Felnőtt

helyezés

Nézőszám

fő

Más, …
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Megyei 1-2. hely
Elődöntő
6.helyezés

80

Régiós döntő
Döntő
3.helyezés

120

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.

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy 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 rendeletben előírt, a jelen kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat
megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt módon igazolok.

Kelt: Újkígyós, 2011. szeptember 12.

Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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6. Csatolt mellékletek listája:
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 kérelmező szervezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32.
pontja szerint – a bejelentés időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, vagy nyilatkozat arról,
hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Nyilatkozatok (következő oldal).
A sportfejlesztési program összefoglaló költségvetését.
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

Kelt: Újkígyós, 2011. szeptember 12.

Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Alulírott STUBER ILDIKÓ ÉVA, 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 Kérelmező az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint –
köztartozásmentes adózónak minősül, és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,;
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 Kérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet
felszámolását, továbbá nem áll végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt,
6.
kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére
eljárás nincs folyamatban,
7.
kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás hatálya alatt, és
a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet
b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt)
versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt
vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet
esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy
a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a
felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy
felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési
megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen
esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési
megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos,
vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy
a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz 23 .
8.
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;
9.
vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal szereplő
természetes személyektől a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt beszerzem;
10. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a
támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül
írásban értesítem a jóváhagyást végző-, illetve az ellenőrző szervezetet;
11. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban
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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,
b) 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
ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és
bb) évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,
c) 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,
12.

13.

14.

15.

16.

17.

d) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú
ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és – figyelemmel a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4.§ (8)
pontjára - a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz
beruházás, felújítás megvalósítására.
kötelezem magam (a Kérelmező szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó,
első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar Állam részére történő megfizetése
terhével;
amennyiben a fenti sportfejlesztési programban szereplő beruházás vagy felújítás a társasági adóról és
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjainak megfelel, úgy
vállalom hogy a jogszabályban meghatározott jelzálogjognak a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséges közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett
magánokirat kiállításának költségét az ellenőrzést végző szervezet részére megfizetem.
kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a
támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül
írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;
vállalom, hogy a Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan naprakész analitikus nyilvántartást vezet,
amely biztosítja azok teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának
jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez.
tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások
számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a 107/2011 (VI.30) Korm.
rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Újkígyós, 2011. szeptember 12.
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