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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORT EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HC SE
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 5 3 2 1 2 6 - 2 - 0 8

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 9 0 2 7 Győr(helység)

Nagy Sándor József(út, utca) Műlyégpálya(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 9 0 2 7 Győr(helység)

Nagy Sándor József(út, utca) Műlyégpálya(házszám)

96338546Telefon: 98338546Fax:

Hivatalos honlap: info@jegpalya.t-online.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Szarvas Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06309027210Mobiltelefonszám: info@jegpalya.t-online.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Barta Veronika

06309027210Mobiltelefonszám: bartaveronika@gmail.comE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

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/SFPHP02-0012/2012

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti használat
(óra)

Használat
célja

1996-05-22

2011-09-01

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 0.1 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 3.4 MFt 9.8 MFt

0 MFt 20.37 MFt 45.53 MFt

0 MFt 0 MFt 2.4 MFt

0  MFt 23.87  MFt 57.73  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 2.236 MFt 12.12 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 4.2 MFt 12.2 MFt

0 MFt 7.45 MFt 19 MFt

0 MFt 8 MFt 11 MFt

0  MFt 21.89  MFt 54.32  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

0 MFt 23 MFt 54. MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0012/2012

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/SFPHP02-0012/2012

 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

Győr: lendületben a sportág!

A Győri ETO HC jelenleg a város tulajdonát képező fedett műjégpályát tudja igénybe venni. A 2011/12-es sikeres TAO-s pályázatnak köszönhetően sportolóink létszáma
megduplázódott. A legkisebb korosztályokban (U8, U10) összesen 60 gyermek látogatja edzéseinket, az összes sportolói létszám 116 fő. Jövőre U8, U10, U12, U14 és U16
versenyeztetését tervezzük. Győr városa 2010-ben felújította a szociális kiszolgáló létesítményt a műjégpálya mellett, így jégkorongozóink és a közönségkorcsolyázásra
kilátogató évi 50.000 fő is színvonalas épületben, kitűnő körülmények között öltözhet.
A hatalmas létszámfejlődés következtében, és távlati terveink megvalósulása esetén a meglévő jégfelület kevés lesz a győri jégsport számára. Lehetetlen ennyi
korosztálynak elegendő jégidőt biztosítani úgy, hogy a közönség számára is megmaradjon a lehetőség a jeges sportolásra (mindemellett délelőttönként óvodás, iskolás
csoportok kedvezményesen vehetik igénybe létesítményünket). Ezért az idei pályázati célok között egy kisebb méretű pálya megvalósítása is szerepel. A pályázat pozitív
elbírálásával lehetőségünk nyílna a győri jégkorongsport további fejlesztésére úgy, hogy közben a nagyközönség számára is a megszokott jégidőt tudnánk biztosítani.
Emellett elkerülhetetlen lesz a meglévő pályánk palánkjának cseréje, mert az elhasználódott, és néhány helyen már balesetveszélyes.
A Győri ETO HC anyagi helyzete rendezett, tartozása nincs, gazdálkodásunk pozitív eredményt mutat. Minden sportolónk fizet tagdíjat, mely a pályázat önrészét biztosítja.
A pályázati forrás nem meglévő működésünket, hanem további fejlődésünket biztosítja.
A 2012/13-as idényben terveink szerint további 50-80 fővel bővül sportolóink létszáma. Ezt nagyban megkönnyíti a TAO-s pályázat keretében idén lehívott 5,1 milliós
felszerelés támogatás. Sportolóink új felszerelést kaptak az egyesülettől, a használt felszerelésekkel pedig a kezdőket támogattuk, így könnyebben tudtuk bővíteni a
gyermekek létszámát, hiszen az elsőre riasztó 80-100.000 Forintos beruházástól meg tudtuk kímélni a szülőket.
A 2011/12-es idényben hatalmas fejlődésen ment át az egyesület. Sportolóink országszerte és nemzetközi porondon is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Soha ennyi
gyermek nem jégkorongozott Győrben ezelőtt! Jólesik leírni ezt a mondatot, és biztosak vagyunk benne, hogy a terveinket szem előtt tartva, lépésről-lépésre haladva,
Győrben olyan bázisát tudjuk kiépíteni a jégkorongsportnak, amely a későbbiekben tartópillére lesz a Magyar Jégkorong Válogatottnak. Természetesen nem csak a profi
sportolók kinevelése a célunk, hanem a gyermekek sportolásra, mozgásra bírása, emelve ezzel országunk egészségi szintjét, teljesítő képességét.

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

Győri ETO HC – Kisméretű jégpálya beruházása

Ingatlan beruházás indokoltsága, célja, szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése:

Utánpótláskorú csapataink számára megfelelő mennyiségű edzés lehetőség biztosítása érdekében mindenképpen szükségünk van egy második jégfelületre.

Az utánpótláskorú sportolóink száma megduplázódott a tavalyi TAO-s pályázatnak köszönhetően. A meglévő kapacitásunkkal nem tudunk megfelelő jégidőt biztosítani
számukra. A következő szezonban hasonló mértékű létszámbővüléssel számolunk.

A szövetség által kiírt bajnokság mérkőzés napjai hétvégékre esnek, ami egybeesik az általunk kiírt közönségkorcsolyázási időpontokkal. Győrben erős hagyománya van a
hétvégi családi korcsolyázásnak, amely bevételi forrásaink egyik alapja.

Célunk, hogy az új jégfelületnek köszönhetően utánpótláskorú csapataink a fejlődésükhöz elegendő időt tölthessenek jégen, a korosztályos bajnokságokban
elindulhassanak, miközben Győr polgárainak is lehetőséget tudjunk felkínálni a sportolásra. Mindezt úgy szeretnénk megvalósítani, hogy közben a jeges szezont 8-9
hónapra nyújtjuk.

Sikeres pályázat esetén a beruházást 2012 szeptember elejéig kivitelezzük, hogy az új szezonnak két pályával futhassunk neki.

Győri ETO HC – Meglévő jégpálya palánkcsere beruházása

Ingatlan beruházás indokoltsága, célja, szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése:

A meglévő palánkunkat 1999-ben vásároltuk, a Budapesti Sportcsarnoktól a sajnálatos tűzeset után, mely már akkor is több éve használatban volt.

Az utóbbi években olyan mértékű károsodások érték, melynek kijavítása már-már megoldhatatlan, illetve nem gazdaságos.

Több helyen leszakadtak a plexi falakat támasztó elemek, és többször előfordult, hogy elemek estek le róla. Ez szerencsétlen esetben akár balesetveszélyes is lehet.

A korongvezető elem több helyen nagyban károsult, így balesetveszélyes. Elakadhat benne a botok vége, megakad benne a korong, így folyamatos játékra alkalmatlan.

A palánk cseréje a fenti okok miatt évek óta szükségszerű, és megvalósulása esetén hosszú évekre megoldaná a biztonságos sportolás lehetőségét.

A pályázat elfogadása esetén a kivitelezést 2012. szeptember 1-ig, a téli szezon kezdetéig elvégezzük a mellékelt árajánlat és kivitelezési terv alapján.
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Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A projekt időtartama megegyezik jelen kérelmi időszak időtartamával.

A személyi jellegű kifizetések időtartama:
A 2011/12-es idényben két új edzővel növekedett szakmai stábunk, amit a 2012/13-as szezonban további kettővel szeretnénk emelni. Alkalmazásuk és bejelentésük
várható ideje 2012. augusztus 1-től határozatlan időre történik majd. Szeretnénk edzői gárdánknak rendezett körülményeket nyújtani, hogy motiváltan, lojálisan és
zavartalanul végezhessék munkájukat.
A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje:
A kispálya kivitelezését és a palánkcserét szeretnénk 2012. szeptember 1-ig befejezni, hogy az új szezonban az akadálytalan munkát ezek birtokában kezdhessük meg.
Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan
A sporteszközök, sportfelszerelések tervezett beszerzési ideje 2012 szeptembere.
Személyszállítási költségeink folyamatosan, havonta jelentkeznek, hiszen sportolóinkat meccsekre, tornákra rendszeresen el kell juttatnunk 2012. szeptemberétől
kezdődően.
Nevezési költségeink tervezett kifizetési ideje 2012. augusztus.
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje folyamatos havi feladat 2012. augusztusától.
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje folyamatos havi feladat, hiszen nyáron in-line edzések helyszíne a műanyag borítású pálya, míg
szeptembertől májusig jeges edzéseket tartunk.
Edzőtáborozás tervezett ideje 2012. augusztusának utolsó hete.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A Győri ETO HC egyesület sportágfejlesztési elképzelései 2012-15

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.

AZ ÚJ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Egyesületünkben a jégkorongozás színvonalának emelése érdekében a legfontosabb célkitűzéseink:
1. Környezetünkben a jégkorongozás, mint örömszerzési forma biztosítása, a játékosok, a nézők, és a szurkolók számára egyaránt. Egyesületünk minden érdeklődő
számára lehetőséget biztosít a sportolásra, egy gyermeket sem utasítunk, tanácsolunk el.
2. A jégkorongozás tömegbázisának szélesítése, 5 év alatt az igazolt játékosok számának megtöbbszörözése. A 2011/12-es szezonban megkétszereztük igazolt sportolóink
létszámát, és az idei terveink is ehhez hasonlóan merészek.
3. A nők aktív bevonása a magyar jégkorongozás vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése. Nem kevés női játékossal büszkélkedhetünk. Emellett
érdemes ellátogatni Győrbe, és megnézni, hogy egy hazai rendezésű tornán milyen aktív szerepet vállalnak a sportolók szülei. Sikerült olyan hangulatot teremtenünk, hogy
a hétvégi meccsek, kupák alkalmával a családok együtt jönnek ki a pályára szurkolni, és együtt tesznek a sportág sikeréért.
4. Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása. Győrben nehéz helyzetből indultunk.
Bartalis József vezetőedzőnk nélkül talán már jégkorongsport sem létezne a városban, az ő kitartásának, és a pályázatban rejlő új lehetőségeknek köszönhetően új
alapokra helyezzük a jégkorongozást Győrben. Hosszú távú víziónk, hogy a mostani U8-U10-es játékosainkra építkezve győri jégkorongozókból álló profi csapatot építsünk.
Felfelé építkezünk, és évről évre több csapatot nevezünk több korosztályban. (A 2012/2013-as szezonban két új korosztályban indítunk saját csapatot.)
5. Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása. A megfelelő jégidő elérésének érdekében további pálya építése, palánkcsere szerepel idei terveinkben.
Konkrét terveink, Céljaink:
1. Felnőtt csapattal kapcsolatos terveink, hogy mielőbb összerakhassunk egyet saját játékosokból. Idegen játékosokból összevásárolt felnőtt csapatra anyagi lehetőségünk
nincsen, de értelmét sem látjuk. Saját bázisra építünk rövid és hosszú távon is. Győr városának gyermekállománya alkalmas egy felnőtt jégkorongcsapat csapat
kinevelésére. Szeretnénk azonban felnőtt meccset a városba hozni, hogy a jégkorong szépségét megismertethessük Győr polgáraival.
2. Utánpótlás-neveléssel összefüggő fejlesztési elképzeléseink szerint, szeretnénk korosztályonként egy-egy felelős edzőt alkalmazni, aki az egész éves munkát irányítja.
Ezzel biztosítani tudnánk a gyermekek folyamatos fejlődését, a profivá válás alapjait lerakva. Természetesen továbbra is cél, hogy egyetlen mozogni kívánó gyermeket se
tanácsoljunk el ettől a sporttól, sőt, olyanokat is megmozgassunk, akik más sportokban nem tudtak érvényesülni.
2.1. A sportágunk fejlődésének alapeleme a kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése. A tavalyi évben megdupláztuk az U8-U10-es korosztály
létszámát, így ma 60 sportoló látogatja rendszeresen edzéseinket ezekben a korosztályokban. Idén ezt a létszámot 100 főre szeretnénk duzzasztani, mert ez a korosztály
az alapja a későbbi felnőtt csapatnak.
2.2. Utánpótlás csapataink számára minden augusztusban edzőtábort szervezünk, hogy a szezon rajtjára megfelelő edzettségi állapotba kerüljenek. Hazai és nemzetközi
tornák szervezésével biztosítjuk a versenyzési lehetőséget, a 2011/2012-es szezonban is rendre két csapattal szerepeltünk a hazai rendezésű tornákon. A versenyhelyzet a
legjobb motiváló eszköz minden gyermek számára.
3. Létesítményhelyzet javítása városunkban mindenképpen szükséges. Győr fekvésének köszönhetően összekötő kapocs lehet a nyugati és a hazai ligák között. Könnyen
elérhető az osztrák és a szlovák csapatok számára, így az elvégzendő létesítményfejlesztő beruházások által megnövelt kapacitások könnyen leköthetők. Győr méretéből,
fejlettségéből, elhelyezkedéséből adódóan a magyar jégkorongsport meghatározó városává válhat és kell, hogy váljon.
4. Fejlesztési programunk elemei azt a célt szolgálják, hogy a Győri ETO HC berkein belül sportoló gyermekek életútja, fejlődése tervezhető, kivitelezhető és ellenőrizhető
legyen.
4.1. A rendszeresen ellenőrzött, szervezett munka alapjainak megteremtése ehhez elengedhetetlen. Csapatonkénti felelős edző kinevezése, az edzésprogram megtervezése
korosztályra, személyre szabottan. Az edzések végrehajtása, minden sportolónak az adottságaihoz képesti maximum elérése a fejlődési különbségek figyelembevételével,
mind-mind szakmailag tervezhető és kivitelezhető feladat kell, hogy legyen.
4.2. Egy informatikus-szülő segítségével szoftvert fejlesztettünk, melyben minden sportoló regisztrálásra kerül név, kor, méret, ütőfogás, stb. adatok alapján. A rendszeres
felmérések eredményei rögzítésre kerülnek, bármikor lehívhatóak, rendszerezhetőek, elemezhetőek. Mondatni profi rendszerben biztosított a fejlődés lekövetése.
4.3. Egységes száraz és jeges tesztrendszer bevezetése idei fontos feladataink egyike. Száraz edzés nélkül sportolóink fejlődése nem biztosított. Ennek létesítményi-,
személyi feltételei vannak, ezek megteremtése idei feladatunk. A megfelelő személy kiválasztása már folyamatban van, a létesítményi feltétel megteremtését a Győri ETO
FC-vel való együttműködésre alapozzuk.
4.4. A tesztek alapján a „kell” és „van” értékek meghatározása, ”honnan – hova – hogyan” kell eljutni. A szoftveres rendszer segítségével, a személyi- és létesítményi
feltételek megteremtése után ki kell jelölnünk az utat, amin járni szeretnénk, azt pontos mérésekkel lekövetnünk, szükség esetén korrigálnunk kell. Mondhatni
professzionális szintre kell emelnünk utánpótlás nevelésünket, hogy a jégkorongsport számára értékes sportolókat nevelhessünk. Fontos megemlíteni, hogy mindig az
egészséget és a sportszerűség szellemét előtérbe helyezve kívánunk eljárni.
4.5. A korcsolyázás oktatását az óvodákban és az általános iskola alsó tagozatában kell elkezdenünk. Ez évek óta sikeresen zajlik Győrben, de szeretnénk tovább lépni, és
elérni azt, hogy minden óvodás korú - de legkésőbb alsó tagozatos - gyermek tanuljon meg korcsolyázni. Legyen az óvodákban és iskolákban minden gyermek számára
elérhető, ill. biztosított lehetőség a korcsolyázás, annak szakszerű oktatása edzőink segítségével.
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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

Bizakodva nézünk a jövőbe

A sportfejlesztési program kitűnő lehetőség minden egyesület számára, hogy az igazán fontos fejlesztéseket végrehajthassa, és hogy felkészüljön a működésre a program
utáni időszakra.
Társadalmilag az első év után is érzékelhető, hogy megmozdult valami a látványsportokban. Bármerre járunk az országban, látható nyomai vannak a fejlődésnek. Soha
ennyi pénz nem volt az utánpótlás nevelésre, fejlesztésre a jégkorongban és a látványsportokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a programot meglovagolva
minőségi lépést tehetünk előre.

Egyértelműen látszik, hogy aki a programot jól használja ki, az komoly létesítményfejlesztéseket hajthat végre. A megvalósult létesítmények otthont adhatnak nívós
sporteseményeknek, rendezvényeknek, melyek közvetetten forgalmat generálnak a környék gazdasági szereplői számára is (szállodák, üzletek, személyszállítás) Az ebből
származó adóbevétel a későbbiekben kárpótolhatja a magyar államot a most kieső adóforintokért. A fejlődés megindulása könnyebbé teszi a privát befektetők bevonását is
a támogatási rendszerbe, ami a későbbi profi sport alapja.

Társadalmi hatásként kiemelném a sportolói létszám jelentős növekedését. A sport nem csak egészséges életmódot jelent, hanem tanítást a küzdelemre, a megérdemelt
siker örömének kiélvezésére, és a kudarc feldolgozására. A sport életformává válik, jó körülmények esetén örökre rabul ejti, mozgásra ösztönzi a fiatal sportolókat,
eközben bevonja annak családját, ismerőseit, és számukra is örömet, boldogságot, nyújt a közösséghez tartozás élményén keresztül. Gyermekeink motiváltabbak,
céltudatosabbak lesznek, kitartást és küzdelmet tanulnak, céljaikat könnyebben elérik, mint a sporttól távol maradó társaik.
A program végrehajtása révén realizálódó előnyök már rövidtávon megmutatkoznak a barátságosabb és funkcionálisabb infrastruktúrán, a sportolói létszámon, és az
erősebb anyagi bázison keresztül. Hosszú távon pedig életképes táptalajt jelent a Magyarország sportéletének felemelkedésében.
A sportfejlesztési program tervezésénél hosszútávú célokat kell megjelölni, a létesítmények tervezésekor pedig a fenntarthatóságot szükséges kiemelten kezelni. Egy
jégcsarnok esetében a fenntartási költségek köztudottan magasak, kizárólag azok tartós finanszírozhatósága esetén érdemes a fejlesztést elkezdeni. Terveinket ezek
figyelembevételével alakítottuk ki, hogy a kockázatokat minimalizáljuk. A sportolói bázis szélesedésével a lehetséges támogatói kör is növekszik, így a TAO támogatások
jövőbeni csökkenése esetén már rendelkezésre állhat más forrás is a működési költségek biztosítására.

Bizakodva tekintünk a 2012/13-as szezonra, és biztosak vagyunk benne, hogy a tavalyi évben indult program révén sikerektől lesz hangos a győri jégkorong sport.
Egyesületünk arra törekszik, hogy a kormány által nyújtott lehetőséget megragadva széles körben sportolási lehetőséget nyújtsunk a városban, miközben szeretnénk minél
több élsportolót kinevelni országunknak. Mértékkel és értékek megteremtése mentén haladunk, elérhető álmaink megvalósításán dolgozunk. Kívánjuk, hogy ez sok más
városban is így legyen, mert mi már egy kicsit megéreztük ennek a kellemes „fertőzésnek” az ízét, és szeretnénk, ha mások is velünk jönnének ezen az úton.

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/SFPHP02-0012/2012

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

Palánk építése

9027
Győr
Kiskútliget
5570/1 5570/1 21 000 000 Ft

Műlyégpálya II. ütem bővítés

Ir. szám
Győr
NagySándor József út
Házszám 5570/1 75 746 610 Ft

96 746 610 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

29 023 983 Ft 67 722 627 Ft 96 746 610 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

29 023 983 Ft 67 722 627 Ft 96 746 610 Ft

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

Kérjük mutassa be, és indokolja a beruházás szükségességét:

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0012/2012

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.

2012-07-15 2012-09-01 2012-09-01

2012-07-01 2012-09-01 2012-09-01

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

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

36 15 2

24 0 2

30 0 1

13 0 1

5 0 1

0 0 0

0 0 0

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0012/2012

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

Kapura háló 4 35 000 Ft 140 000  Ft

Stopperóra 4 12 000 Ft 48 000  Ft

Fekete korong 100 600 Ft 60 000  Ft

Kék korong 100 600 Ft 60 000  Ft

Kapu nagy 2 60 000 Ft 120 000  Ft

Kapu Szm 4 30 000 Ft 120 000  Ft

Kapu kicsi 2 15 000 Ft 30 000  Ft

Agilitás létra 14 15 000 Ft 210 000  Ft

Balance board 10 35 000 Ft 350 000  Ft

Bólyák 100 2 800 Ft 280 000  Ft

Fém gátak 30 10 000 Ft 300 000  Ft

Lőpad 15 20 000 Ft 300 000  Ft

Taktikai tábla 5 15 000 Ft 75 000  Ft

Védőfelszerelés U8/U10 60 180 000 Ft 10 800 000  Ft

Védőfelszerelés U12/U14 44 240 000 Ft 10 560 000  Ft

Védőfelszerelés U16 12 280 000 Ft 3 360 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Műjégpálya Győr 11 000 Ft 40 12 480 5 280 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

1 2 3 4

40 12 380 000 Ft 0  Ft 4 560 000  Ft

40 12 380 000 Ft 0  Ft 4 560 000  Ft

60 12 420 000 Ft 0  Ft 5 040 000  Ft

60 12 420 000 Ft 0  Ft 5 040 000  Ft

60 12 420 000 Ft 0  Ft 5 040 000  Ft

40 12 380 000 Ft 0  Ft 4 560 000  Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0012/2012

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)
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

26 813 000  Ft

0  Ft

6 960 000 Ft

8 0 Ft

8 2 750 000 Ft

9 0 Ft

5 280 000  Ft

20 650 000 Ft

28 800 000  Ft

0 Ft

91 253 000 Ft 0 Ft 0 Ft

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

9 125 300 Ft 82 127 700 Ft 91 253 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

9 125 300 Ft 82 127 700 Ft 91 253 000 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:

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/SFPHP02-0012/2012

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

 

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

11 / 21 2012.08.28. 13:20



Közreműködői költségek

1 642 002 Ft

1 353 997 Ft

2 995 999 Ft

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

1 543 902 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 051 741 Ft 0 Ft 0 Ft

2 488 161 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 539 902 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0012/2012

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 5 66.7  %

2 4 100.0  %

2 4 100.0  %

2 3 50.0  %

275000 290000 5.5  %

1 2 100.0  %

510 722 41.6  %

50000 55000 10.0  %

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.)

60 95 58.3  %

24 28 16.7  %

30 34 13.3  %

12 15 25.0  %

5 8 60.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0012/2012

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 3 0.0  %

0 3 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

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/SFPHP02-0012/2012

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

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPHP02-0012/2012

Alulírott Szarvas Zoltán (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: Győr  (helység), 2012  (év) 08  (hó) 28  (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPHP02-0012/2012

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

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 10 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

69 774 368 Ft 29 023 983 Ft 98 798 351 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

84 615 861 Ft 9 125 300 Ft 93 741 161 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 539 902 Ft 0 Ft 4 539 902 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

154 390 229 Ft 38 149 283 Ft 192 539 512 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
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Ügyiratszám : be/SFPHP02-0012/2012

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:

 

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...
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Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

0 Ft 0 Ft 0 Ft

69 774 368 Ft 29 023 983 Ft 98 798 351 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

84 615 861 Ft 9 125 300 Ft 93 741 161 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 539 902 Ft 0 Ft 4 539 902 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

154 390 229 Ft 38 149 283 Ft 192 539 512 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/SFPHP02-0012/2012

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:

 

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