
1

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Veresegyházi Gepárd Jégkorong Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: Gepárd JE
2 Gazdálkodási formakód:

3 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:

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 8 6 9 7 3 1 1 - 2 - 1 3

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 1 1 2 Veresegyháza(helység)

Salamon út(út, utca) 32.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 1 1 2 Veresegyháza(helység)

Salamon út(út, utca) 32.(házszám)

0620-9138417Telefon: 00000000000Fax:

Hivatalos honlap: peterarobert@t-online.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Péter András Róbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

0620-9138417Mobiltelefonszám: peterarobert@t-online.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Hegedűs Zoltán

0630-9422967Mobiltelefonszám: hege1@vnet.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Jégpalota - Budapest o o 9

Óbuda - Kalap u.-i Jégpálya 4 évszak Sport Kft 4 évszak  Gepárd JE 22

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

2002-11-06

2002-11-06

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 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.4 MFt 3 MFt 0 MFt

1.5 MFt 29.1 MFt 30 MFt

0.3 MFt 0.4 MFt 0.5 MFt

2.2  MFt 32.5  MFt 30.5  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 0 MFt 3.3 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.1 MFt 0.6 MFt 0.6 MFt

4.1 MFt 10.6 MFt 11 MFt

0.6 MFt 2.3 MFt 2.4 MFt

4.8  MFt 13.5  MFt 17.3  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

1.5 MFt 6.3 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

 2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 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 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk 2001. óta végez sporttevékenységet,elsősorban jégkorong utánpótlás neveléssel foglalkozunk,de megtalálható a sportági tevékenység mellett,a szabadidő
értelmes eltöltésének célja is,a sport, a testmozgás kapcsán.

A kezdeti néhány fővel rendelkező csapat,ma már 100 fő feletti létszámmal büszkélkedhet,
melyben lehetőséget kap a U-8; U-10; U-12; U-14; U-16; valamint a felnőtt korosztály,nemre, korra való tekintet nélkül.

A jégkorong sportág népszerűsítése,valamint az egyre magasabb szint elérése érdekében,már az óvodákban megkeressük azokat a tehetségesnek, illetve rátermettnek
tűnő gyermekeket, akik érdeklődést mutatnak a korcsolyázás iránt.

Ezek a gyerekek a nekik kiírt tornákon,ahol elsősorban a játék és a versenyzés örömének megismertetése a cél , nagyon eredményesen szerepelnek,sok esetben
megelőzve a jobb lehetőségekkel ,infrastruktúrával rendelkező klubban szereplő társaikat.
Természetesen jól kialakított kapcsolatban vagyunk nem csak a közvetlen környezetünk,de az agglomeráció iskoláival is, hogy minnél több gyerek kerülhessen valamilyen
szinten a jégkorong sportággal kapcsolatba.
Munkánk eredményeként Egyesületünk,a különböző korosztálynak rendezett Magyar Jégkorong Szövetség által kiírt Regionális Bajnokság győztese, lett, így a bajnoki cím
viselői lettek a 2011.- 12. évadban az U-12 – U-16 korosztály játékosai, illetve a
2012-13. bajnoki szezonban is már elődöntősök, sőt a 2011-12. női Divízió-1 Világbajnokságon győztes magyar csapat egyik kapusa is a mi nevelésünk, ami azt jelenti,
szakmailag nem áll rosszul az egyesület munkáját segítő edzői apparátus.
Megítélésünk szerint a jelenleginél is jobb eredményeket érhetnénk el, ha a létesítmény, melyben ezt a sportágat játsszák,a rendelkezésünkre állna.
Elsősorban egy fedett,hosszú évadra jeget biztosító, normál méretű, később nemzetközileg is minősíthető pályára lenne szükség, hisz a jelenlegi körülmények között
végzett munkának is van értékelhető eredménye.
Ennek érdekében az Egyesület folyamatosan kereste-keresi a lehetőséget a Magyar Jégkorong Szövetségnél, önkormányzatoknál, cégeknél, befektetőknél, és a jelen állás
szerint nagyon közel került a megvalósításhoz, természetesen azon támogatások és lehetőségek igénybevételével,amelyek a rendelkezésére állhatnak,hisz anélkül a
beruházás nem valósulhat meg.
Az Egyesület által a megvalósításhoz kiszemelt terület tömegközlekedéssel is jól megközelíthető, központi helyen fekvő, biztonságosnak jellemezhető, ráadásul olyan
területen van,ahol a környező településekből érkező sportolók is könnyen elérik,megközelíthetik,akár szülői,akár szülői segítség nélkül is.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Célunk az éves szinten 9-10 ezer gyermek oktatása, a jeges sportok minél magasabb szintre fejlesztése. E cél megvalósításához a jelenleg rendelkezésre álló kisméretű
jégpályák nem elégségesek, ezért a Gepárd Jégkorong Egyesület elindította egy kiemelkedően magas színvonalú jégcsarnok-komplexum megépítésének előkészületeit.

Ha a Magyar Jégkorong Szövetség elérné a 2011-2016-os Fejlesztési Stratégiájában említett célt, miszerint kötelezővé kellene tenné a korcsolyaoktatást az óvodákban és a
közoktatásban, akkor az új jégpályával már bátran vállalhatnánk a színvonalasabb, sokoldalúbb oktatást.

Az elmúlt években felfelé ívelt a jégkorongozni kezdő gyermekek száma, de a meglévő jégpályák nem tudják teljes mértékben kiszolgálni őket. Mi, a már meglévő 2 kis
jégpályán túl építjük meg az új jégcsarnokot, így továbbra is otthont tudunk biztosítani az óvodai, iskolai oktatásnak, és persze a plusz jégfelülettel újabb gyerekeknek
adunk esélyt a korcsolyázás, jégkorongozás tanulásához.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Jégbérlés

A megfelelő, korosztályonként csoportosított edzésekhez egy korosztálynak minimum 1 óra jégidő szükséges. Egyesületünkben a megnövekedett igény miatt a hét minden
napján van jeges edzés.

Edzőtábor

Egyesületünk egy szezon alatt minimum egyszer megy edzőtáborba, aminek igen magas költségvonzata van.

Utazás

Mindegyik korosztályunk szerepel az MJSZ bajnokságban. Ezek a tornák havi rendszerességgel vannak, egy részük vidéken, ezáltal igen sokat utazik a csapat.

Fizetések

A megnövekedett taglétszám miatt több edzőt kell foglalkoztatnunk, ha megfelelő, színvonalas edzéseket szeretnénk tartani gyerekeknek.

Felszerelések

A támogatásból a különböző korosztályok számára vásárolnánk védőfelszerelést, ezzel is segítve a szülőket a kiadások csökkentésében. Fontos, hogy a szerelések jó
minőségűek, hosszú életűek, kényelmesek legyenek.
Elengedhetetlen, az edzéshez szükséges segédeszközök beszerzése, ami nagyban befolyásolja, megkönnyíti munkánkat.
Az egyen-melegítő, formaruha is az Egyesület tervei között szerepel.
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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)

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott program szerves
folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők.

Széles utánpótlás bázissal a sikeres magyar jégkorongért

Egyesületünkben több éve működik a korcsolyaoktatás, melyeket a délelőtti órákban óvodásoknak, iskolásoknak tartunk, tanrenden belül. Legfőbb célunk, hogy minél több
gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat, így e rendszeres program által szinte hétről hétre mind több és több
fiatalt lehet bevonni a jégkorong sportba.

Egyesületünk az iskolai testnevelés és a sportolás fő funkciójaként a tanulók mozgásműveltségének fejlesztését jelölte meg, melyet a gyermekek pszichoszomatikus
fejlettségéhez és érdeklődéséhez igazodó játékos mozgástevékenységgel kíván gazdagítani.
Fontos, hogy az oktatás sokoldalú és örömteli legyen, ezért több életszerű játékszituációs gyakorlattal hatékonyabbá és sokoldalúbbá tudjuk tenni a korcsolyaoktatást és a
gyerekeket egyaránt. E módszerekkel minőségi képzést nyújtunk a jégkorong tömegbázisául szolgáló gyerekeknek.

Egyesületünk heti több órában foglalkozik szellemileg fogyatékos, illetve mozgáskoordinációban hátrányos helyzetű gyermekekkel. A mozgáskoordinációt a
korcsolyaoktatás nagymértékben segíti, a szellemileg fogyatékos gyermekeknek pedig nagy örömöt okoz a változás az életükben, hogy jégre léphetnek, korcsolyát
húzhatnak, együtt végezhetnek olyan gyakorlatokat, amelyekre azelőtt képtelenek voltak. És a közösen elért siker sokkal nagyobb örömet okoz nekik, együtt élvezhetik ki
minden percét egy-egy sikeresen végrehajtott gyakorlatnak.

Az oktatási rendszerünknek köszönhetően állandó partnereink lettek az iskolák, óvodák. A nagy létszámú érdeklődés miatt felmerült egyfajta „Tehetséggondozó Program”
lehetősége.
E program keretében kiemelnénk azokat a gyermekeket, akik fogékonyak a jégkorong iránt, nekik is tartanánk edzőtáborokat, így már egész kicsi kortól kezdve
készíthetnénk fel őket a jégkorongozáshoz.

A helyi önkormányzattal karöltve hokiakadémiához hasonló oktatóbázist szeretnénk létrehozni, amit egységes kereteken belül irányítanánk, akár több olyan régiót is
bevonva, ahol utánpótlás nevelés folyik.

A Gepárd Jégkorong Egyesület utánpótlás nevelést végző szakemberei, végzett edzők, volt válogatott játékosok az MJSZ által megszabott, egységes rendszeren belül más
szakemberekkel karöltve végeznék munkájukat, akár havi rendszerességgel, segítve az oktatóbázisok működését. Ezen egységes program könnyebbé tenné a tehetségek
kiemelését már az U8, U10-es korosztályban is.

E korosztályoknál a rendszeres utánpótlás tornák mellett hangsúlyt kaphatna a Learn To Play program, ami jelenleg nem nagyon ismert az utánpótlás nevelő kluboknál.
Feltétlenül fel kell állítani egy koordinációs bizottságot, amely bizonyos ciklusokként a magyarországi egyesületekből régiókra osztva megszervezné a minimum 4
egyesületből álló közös programot. Felfoghatnánk ezt egyfajta edzőtáborozásnak is, ahol a tornák után oklevéllel jutalmaznánk a programban résztvevő gyermekeket. A
mind több és több közös programmal, tornával még egységesebbé válna a jégkorongoktatás, feltétlenül emelné a Magyar Jégkorong Sport színvonalát, ami a jövőre nézve
elengedhetetlen számukra.

Munkánkat nagymértékben segítené azon segédeszközök beszerzése és használata, melyek a játékosság igényével és a tudásszint növelésével rendelkeznek. Mivel a
munka az óvodás korosztálytól kezdődik, teljesen az alapoktól, ezért az egyik legfontosabb segédeszköz a fakutya. Ez megfelelő jégbiztonságot nyújt a kezdő lépéseket
megtevő gyerekeknek, úgy, hogy örömet szerez nekik a gyakorlatok alatt. Ezt a segédeszközt, stabilitásából adódóan, már egy teljesen kezdő gyermek is egyedül
használhatja, hisz ezen eszköz tolása közben önálló korcsolyalépésekre kényszerül. Természetesen a lépéseket az oktatók, edzők folyamatosan figyelemmel kísérik, a
hibákat korrigálják.

Következő lépésként a bóják kapcsolódnának be a gyakorlatba, ami már nemcsak az egyenes haladásra, hanem meghatározott irányváltásra ösztönözné a tanulókat. Már e
gyakorlat alatt elindulna egy újabb lépés a korcsolyázó tudás felé, hisz a fordulékonyság, az egyenestől való eltérés, az irányváltás elengedhetetlen feltétele a
korcsolyázásnak. Emellett különböző izomzatok kialakulása is lehetővé válik, mert a láb és a felsőtest izomzata olyan munkának van kitéve, amely normál körülmények
között nem kap ilyen irányú terhelést.

Bár a medicin labdától sokan ódzkodnak, megfelelő irányítás mellett, az egyik legfontosabb segédeszköze lehet a korcsolya oktatásnak. Egyrészt a helyes testtartás
kialakításában, másrészt a fizikai állapot növelésében kaphat nagy szerepet. A gyermek testsúlyához válasszuk ki a megfelelő súlyú labdát, amit egy hálóba helyezünk, ezt
egy 2-3 méter hosszú kötéllel a gyermek derekához erősítünk. A gyakorlat alatt a tanuló ösztönösen kényszerül a helyes testtartás felvételére, miközben javul a
korcsolyázó technikája. A fizikai állapot javításában a megfelelően kiválasztott labda súlya járul hozzá.

A fent említett sporteszközök a játékosságon, a korcsolyázó tudás javításán, valamint az erőnlét fejlesztésén túl, egymás közötti megmérettetésre is alkalmasak, hiszen a
sportág tanulása közben a versenyszellemet is ki kell alakítani a gyerekekben. Fontos segédeszközök még a labdák, oszlopok, vízszintesen elhelyezhető rudak, jégre
tehető, méretükben eltérő akadályok.

A korcsolyaoktatás elengedhetetlen védőfelszerelései, a fejvédő, sípcsontvédő, könyökvédő és kesztyű. Ezeket a felszereléseket már az óvodai oktatásban is alkalmazni
kell, ha a sérüléseket el akarjuk kerülni, és a hasznosságukon kívül örömet is okoznak a gyerekeknek, mert ettől ők sokkal komolyabbnak, és persze bátrabbnak érzik
magukat. Megelégedettségük pedig biztos alapot teremt a korcsolya és a jégkorong további folytatásához.

Célunk az éves szinten 9-10 ezer gyermek oktatása, a jeges sportok minél magasabb szintre fejlesztése. E cél megvalósításához a jelenleg rendelkezésre álló kisméretű
jégpályák nem elégségesek, ezért a Gepárd Jégkorong Egyesület elindította egy kiemelkedően magas színvonalú jégcsarnok-komplexum megépítésének előkészületeit.

Ha a Magyar Jégkorong Szövetség elérné a 2011-2016-os Fejlesztési Stratégiájában említett célt, miszerint kötelezővé kellene tenné a korcsolyaoktatást az óvodákban és a
közoktatásban, akkor az új jégpályával már bátran vállalhatnánk a színvonalasabb, sokoldalúbb oktatást.

Az elmúlt években felfelé ívelt a jégkorongozni kezdő gyermekek száma, de a meglévő jégpályák nem tudják teljes mértékben kiszolgálni őket. Mi, a már meglévő 2 kis
jégpályán túl építjük meg az új jégcsarnokot, így továbbra is otthont tudunk biztosítani az óvodai, iskolai oktatásnak, és persze a plusz jégfelülettel újabb gyerekeknek
adunk esélyt a korcsolyázás, jégkorongozás tanulásához.

Fejlesztési program

A központilag irányított, egységes rendszer lehetővé teszi nem csak a nagyobbak, de már az U10-es korosztály fokozottabb felkészítését, hiszen már egész fiatalon szívják
magukba a tudást. Szakemberekkel, e korosztály szintjének megfelelő, játékos formában minimális vizuális elméleti oktatóanyagot kell összeállítani.

A Learn To Play programba bevonható lenne ez az oktatóanyag, így, egy egynapos, több egyesület részvételével zajló program záróakkordjaként játékos vizsgát tennének
a gyerekek.

Egy központi adatbázisban kezelnénk a program minden részletét, ami nagyban segítené a felsőbb korosztályba jutásnál a munkát, viszonyíthatnánk az elmúlt évekhez
képest, láthatóvá tennénk, honnan – hova jutottunk, és hova kell jutnunk.
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A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A program segítségével minél több és több gyerek kezdheti el ezt a sportot, de ezzel nem pusztán a jégkorong indul virágzásnak.
Csapatsportként az egyik leginkább közösségformálóbb játékról van szó.
Már az öltözőben elkezdődik „A Csapat” kialakulása, ami folytatódik a pályán. Egymás ellen, egymással, de mindig közösen hajtják végre a gyakorlatokat, miközben nem
csak saját magára, hanem a társára is támaszkodhat a sportoló. A gyerekek egy mérkőzés alatt együtt élik meg a sikert, a kudarcot. Együtt utaznak, ahol megbeszélik
élményeiket. Nyáron minimum egy hetet együtt edzőtáboroznak, ahol a leginkább összeforr a csapat.
Az iskolában sokkal jobban beilleszkednek az osztályba, elismerést vívhatnak ki társaiknál, s a jégkorong „pörgőssége” miatt kiegyensúlyozottabb tanulásra képesek.
Sokkal fejlettebb lesz, nem sportoló társaiknál, a felelősségérzetük.
A jégkorong egészséget és élvezetet nyújt, miközben egy széles életkori spektrumhoz tartozó mindkét nemet képviselő közösség számára nyújt alkalmat egyfajta társas
sportolásra, kikapcsolódásra.

Gazdasági szempontból nem csupán munkahelyteremtésről van szó. Mert a program segítségével több edzőt foglalkoztathat egy egyesület. De a támogatás miatt, a
szülőknek olcsóbb lehet ez a sport, egyre többen és többen engedhetik meg maguknak, hogy gyermeküket elvigyék jégkorongozni, felszerelést vehetnek nekik,
edzőtáborba küldhetik őket.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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5 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)

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése
                                                            

Új? Végzettség Adózás
módja

Havi
munka
óra

Kif.
hó   

Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (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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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

0 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 2012. és 2015. közötti időszakban:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

9

fedett jégpálya építése

1033
Budapest
Testvérhegyi lejtő-Gölöncsér utca által ahtárolt ter
HRSZ 20306 20306 247 050 000 Ft

247 050 000 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

74 115 000 Ft 172 935 000 Ft 247 050 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

74 115 000 Ft 172 935 000 Ft 247 050 000 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f.

2012-10-01 2013-03-18 2013-04-08

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:
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Kérjük mutassa be, és indokolja a beruházás szükségességét:

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem
Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad

69 27 3

14 7 1

13 8 1

10 5 1

7 1 1

0 0 0

0 0 0

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U10

U12

U14

U16

U18

U20

U23

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

12

Nyakvédő U8-U10 3 4 000 Ft 12 000  Ft

Kapus nyakvédő U8-U10 1 10 000 Ft 10 000  Ft

Kapus ütő U8-U10 2 2 000 Ft 4 000  Ft

Nyakvédő U12-14 1 4 000 Ft 4 000  Ft

Jégeralsó U12-14 1 12 000 Ft 12 000  Ft

Edzőmez U12-14 2 4 900 Ft 9 800  Ft

Kapus nyakvédő U12-14 1 10 000 Ft 10 000  Ft

Nyakvédő U16 2 3 900 Ft 7 800  Ft

Edzőmez U16 2 4 900 Ft 9 800  Ft

Kapus nyakvédő U16 1 10 000 Ft 10 000  Ft

Kapus korcsolya U16 1 10 000 Ft 10 000  Ft

nyakvédő U18 2 5 000 Ft 10 000  Ft

Edzőmez U18 3 4 900 Ft 14 700  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Kalap utca - U korosztályok edzése 18 000 Ft 35 10 350 6 300 000  Ft

Jégpalota - U - korosztályok edzése 32 000 Ft 30 10 300 9 600 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

1 2 3 4

160 10 109 000 Ft 26 487  Ft 1 354 870  Ft

160 10 109 000 Ft 26 487  Ft 1 354 870  Ft

160 10 109 000 Ft 26 487  Ft 1 354 870  Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

124 100  Ft

0  Ft

3 000 000 Ft

8 500 000 Ft

8 500 000 Ft

9 0 Ft

15 900 000  Ft

2 300 000 Ft

4 064 610  Ft

0 Ft

26 388 710 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

Évad
Megnevezés                                        

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség     

Évad Sportszakember
beosztása

Képesítés Fogl.
kor.

Adózás
módja

H.ó. Kif. Hó Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:
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Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft)

2 638 871 Ft 23 749 839 Ft 26 388 710 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 638 871 Ft 23 749 839 Ft 26 388 710 Ft

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

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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14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

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 (Ft)

Tanácsadói
szolgálta-
tások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen     

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (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

699 412 Ft

1 800 000 Ft

100 588 Ft

200 000 Ft

180 000 Ft

1 000 000 Ft

3 980 000 Ft

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

2 026 918 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

0 Ft 0 Ft 0 Ft

5 281 578 Ft 0 Ft 0 Ft

725 340 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 006 918 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

Évad Közreműködő által végzett feladat
leírása                                                                                                                        

Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Összegzés:

2012/13

Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:
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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.)

3 4 33.3  %

2 2 0  %

1 1 0  %

0 0 0  %

108000 115000 6.5  %

1 1 0  %

0 0 0  %

150 200 33.3  %

0 0 0  %

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.)

33 40 21.2  %

54 60 11.1  %

11 13 18.2  %

11 13 18.2  %

11 13 18.2  %

11 13 18.2  %

11 13 18.2  %

0  %

0  %

0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány fő

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma fő

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

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév
%-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U10 Fő

U12 Fő

U14 Fő

U16 Fő

U18 Fő

U20 Fő

U23 Fő

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.)

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

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

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U10 helyezés

U12 helyezés

U14 helyezés

U16 helyezés

U18 helyezés

U20 helyezés

U23 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:
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Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

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: Veresegyháza  (helység), 2012  (év) 08  (hó) 28  (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

 

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

16 / 22 2012.08.28. 10:23



Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

Alulírott Péter András Róbert (hivatalos képviselő neve), 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.   kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;

7.  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 támogatásból kizárás hatálya alatt, és

a.   a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2
éve működik és;

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.

8.   hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

9.  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  a  MÁK  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;

10.  kijelentem,  hogy  a  Kérelmező  megfelel  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  15.  §-ában
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

11.  tudomásul  veszem,  hogy  a  kérelem adatai  nyilvánosságra  hozhatók,  (név,  támogatás  típusa,  célja,  valamint  a  támogatás  összege a  NEFMI,  a
Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

12. 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;

13.  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;

14.  amennyiben a 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

ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy
cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy
cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap

ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,
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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.

15.    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;

16.    tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;

17.    hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatában szereplő adatokat a szövetség nyilvántartsa, kezelje és jogszabályban meghatározott harmadik személynek
ellenőrzés céljából átadja.

Kelt: Veresegyháza  (helység), 2012  (év) 08  (hó) 28  (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

 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.

 Nyilatkozatok

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

Kelt: Veresegyháza  (helység), 2012  (év) 08  (hó) 28  (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 45 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 13 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

178 216 578 Ft 74 115 000 Ft 252 331 578 Ft

178 216 578 Ft 74 115 000 Ft 252 331 578 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

24 475 179 Ft 2 638 871 Ft 27 114 050 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 006 918 Ft 0 Ft 6 006 918 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

202 691 757 Ft 76 753 871 Ft 279 445 628 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:
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Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

0 Ft 0 Ft 0 Ft

178 216 578 Ft 74 115 000 Ft 252 331 578 Ft

178 216 578 Ft 74 115 000 Ft 252 331 578 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

24 475 179 Ft 2 638 871 Ft 27 114 050 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 006 918 Ft 0 Ft 6 006 918 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

202 691 757 Ft 76 753 871 Ft 279 445 628 Ft

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:
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Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0010/2012

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és
rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek

a pályahitelesítés díja

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:
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