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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: Szekszárdi FITT 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 0 0 1 6 5 9 - 1 - 1 7

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 7 1 0 0 Szekszárd(helység)

Béla tér(út, utca) 6.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 7 1 0 0 Szekszárd(helység)

Keselyűsi u.(út, utca) 3. (házszám)

74315733Telefon: 74510161Fax:

Hivatalos honlap: csillag.balazs@sportcsarnokszekszard.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Sándor Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

209673735Mobiltelefonszám: tamas.sandor@index.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Sáfrány Zsolt

202524227Mobiltelefonszám: gemencisolymok@gmail.comE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Városi Sport és Szabadidő KözpontSzekszárd Város Önkormányzata Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft12

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/SFPHP05-0054/2012

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

2009-12-19

2009-12-19

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.

0.1 MFt 0 MFt 1 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0.5 MFt

0 MFt 0 MFt 17.9 MFt

0 MFt 0 MFt 2.8 MFt

0.1  MFt 0  MFt 22.2  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 0 MFt 4 MFt

0 MFt 0 MFt 2.4 MFt

0 MFt 0 MFt 6.7 MFt

0 MFt 0 MFt 8.6 MFt

0.1 MFt 0 MFt 0.5 MFt

0.1  MFt 0  MFt 22.2  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

0 MFt 0 MFt 19.9 MFt

0.1 MFt 0 MFt 2.3 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0054/2012

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/SFPHP05-0054/2012

 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
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Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Tolna megyében, Szekszárdon a jégkorongozás hagyománya a régmúltra nyúlik vissza. A gyökereket a természeti adottságokban kell keresni. Kisebb tavak, Duna holtágak
tagolják a tájat, télen tálcán nyújtva a lehetőséget a jégkorongozásra. Szekszárd és környéke fiataljai régóta élnek is ezzel a lehetőséggel. Misem bizonyítja ezt jobban,
minthogy a szekszárdi szezonális műjégpálya 4 évvel ezelőtti megnyitásával egyidejűleg kiírásra került az első amatőr jégkorong bajnokság is. A megmérettetés azóta is
minden évben megrendezésre kerül, a 2011/2012-es szezonban 8 csapat, 60 amatőr játékos részvételével.
A régi elhatározás megvalósulni látszik, 2012-től Szekszárdon szervezett (egyesületi) keretek között folytatható a jégkorongozás.
A sportág szervezése a 90-es évek közepéig nyúlik vissza, a szekszárdi műjégpályán a 2010/2011-es szezon óta tartunk szervezetten edzéseket, elsősorban utánpótlás
korú játékosok részére. Az eddig elvégzett munka eredménye, hogy kb. 40 gyermek járt télen folyamatosan az edzésekre. A szupermini, mini korosztály (szekszárdi
egyesület hiányában) bajai színekben szerepel immár második évben az országos bajnokságban. Az előkészítő, kölyök, serdülő korosztály barátságos mérkőzéseket játszott
(pl. Pécs hasonló korú csapata ellen), illetve házibajnokság keretein belül tesztelhette tudását. Az ifi korú játékosok indultak a Szekszárd Városi amatőr bajnokságban,
felnőtt mezőnyben.
Célunk, hogy a sportág gyökeret eresszen Tolna megyében, Szekszárdon. Ennek érdekében azon dolgozunk, hogy a sportágat minél szélesebb körben (elsősorban az
óvodás és iskolás korú gyermekek körében) megismertessük, népszerűsítsük. Az edzésekhez, versenyeztetéshez szükséges feltételeket megteremtsük, javítsuk. A
sportágat a meghatározó szervezetek (MJSZ, Szekszárd Város Önkormányzata, a jégpálya üzemeltetője, jégkorong egyesületek, sajtó, stb.), személyek felé hatékonyan
képviseljük.
Célunk, hogy az edzéseken az utánpótlás korosztály teljes spektruma részt vegyen; évről évre minél szélesebb kör ismerje, szeresse meg a sportágat, minél többen
vegyenek részt az edzéseken; minden utánpótlás korosztályban csapatot indítsunk az MJSZ által koordinált versenyrendszerben; növeljük a játékosokkal foglalkozó képzett
szakemberek számát; a felszínre kerülő kiemelkedő tehetségű sportolókat irányítsuk a sportág fellegváraiba (Budapest, Székesfehérvár, Dunaújváros).
A piramis elvnek megfelelően a toborzást természetesen az óvodások, kisiskolások körében tervezünk. De fontosnak tartjuk, hogy minden korosztályban edzési-, játék
lehetőséget kapjanak az érdeklődő gyerekek. Profi játékos (hosszú évek múlva) vélhetően abból a kissrácból lesz, aki szuperminiként, miniként kezdi ezt a sportot. Rövid
távon (1 – 4 év) azonban elsődleges célunk a sportág minél szélesebb körű megismertetése, elismertségének növelése. Ez százmilliós infrastrukturális beruházás nélkül is
elérhető cél. Természetesen a hosszú távú elképzelések között ezek a forrásigényes célok is szerepelnek (pl. jégcsarnok építés, főállású szakedző alkalmazása).
Céljaink megvalósítását Szekszárdi székhellyel tervezzük, de a jelenlegi játékosállomány is mutatja, hogy városunk kb. 30 km-es körzetéből könnyen elérhetőek
programjaink (játékosaink vannak Tolnáról, Faddról, Paksról, Bonyhádról, Kakasdról, Szálkáról). Rövid távú (1-4 év) terveink szerint a szupermini, mini csapatainkat az
országos bajnokságban, előkészítőtől U23-as korosztályig játékosainkat a regionális bajnokságban tervezzük versenyeztetni. Helyi céljaink mellett fontosnak tartjuk a régió
(dél-Dunántúl) fejlődését is. Jelenleg is komoly erőfeszítéseket teszünk a regionális bajnokság megszervezése érdekében és a jövőben is fontos szerepet kívánunk betölteni
a sportág regionális fejlesztésében, együttműködve a már működő (Pécs, Baja, Kiskőrös) és a jövőben létrejövő műhelyekkel.
Munkánk szempontjából kiemelkedő fontossággal bír, hogy a sportág meghonosodását Szekszárd Város vezetése is támogatja, ösztönzi. Ezzel a bátorítással és már az
induláskor tapasztalható társadalmi, vállalkozói támogatással céljaink elérése kézzelfogható közelségbe került.

Támogatással érintett időszak sportfejlesztési programja

A 2012/2013-as szezonban fő céljaink:

1. A jégkorong edzések megtartásához szükséges alapvető feltételek megteremtése (jégpálya-, tornaterem bérlés, edzők alkalmazása).

2. A versenyeztetéshez szükséges alapvető feltételek megteremtése (utazások megszervezése, helyi rendezésű mérkőzés költségeinek előteremtése).

3. Az utánpótlás korú játékosok létszámának növelése.
Mint korábban említettük, a szupermini, mini korosztályú játékosaink bajai színekben versenyeznek, a bajai csapat gerincét alkotják.
A következő szezonban önálló mini csapattal kívánunk indulni, a szezon végére célunk, hogy önálló szupermini és mini csapattal rendelkezzünk, ezt elsősorban új tagok
toborzásával kívánjuk elérni. Várhatóan lesznek Bajáról „haza” igazolások, de nem célunk a bajai csapat működőképességének veszélyeztetése.
Folyamatos „nyílt” edzésekkel minden korosztályban lehetővé kívánjuk tenni az edzésekbe való bekapcsolódást, az arra éretteknek a versenyekbe való bekapcsolódást.

4. Fontosnak tartjuk a gyerekekkel foglalkozó helyi „edzők” szakmai továbbképzését. A szezon végére el kívánjuk érni, hogy legalább 3 fő rendelkezzen LTP asszisztensi, 2
fő pedig „B” liszenszes edzői képesítéssel. Az edzőképzésbe be kívánunk vonni arra fogékony, jelenleg utánpótláskorú (U23) játékosokat is. Emellett a helyi szeretnénk,
hogy a helyi játékosokból legalább 2 fő bírói képesítést is szerezzen.

5. Elsősorban a társasági adó nyújtotta lehetőséget és a helyi vállalkozók támogatási szándékát kihasználva meg kívánjuk teremteni a csapatok játékához szükséges
felszerelés bázist, valamint a jeges és száraz edzések megtartásához szükséges eszközbázist.

6. Minden lehetőséget meg kívánunk ragadni a sportág helyi ismertségének, népszerűségének növelése érdekében (sajtó megjelenések, színvonalas honlap, bemutatók
szervezése).

A program indokoltsága

1. Az edzések, valamint a saját rendezésű tornák megtartásának alapvető feltétele a megfelelő mennyiségű jégidő bérlése. A költségek tervezésénél figyelembe vettük az
MJSZ által kiadott ajánlásokat (korosztályonkénti heti jégidő). A jégfelület megfelelő felosztásával a 2012/2013-as szezonban több korosztály (szupermini-mini, ek-kölyök-
serdülő, ifi-U23) számára összevont edzéseket tervezünk (ezt a létszám és a gyerekek játéktudása ebben a szezonban várhatóan lehetővé teszi). A jég nélküli időszakra
tornaterem, illetve sportpálya bérlése szükséges.

2. A 2012/2013-as szezonban kívánjuk játékosainkat első ízben saját színeinkben indítani az MJSZ által felügyelt versenyrendszerekben. Az első szezonban be kell szerezni
a játékosok számára a megfelelő mezeket, edzőmezeket. Be kell szerezni továbbá 3 csapat számára 1-1 db kapusfelszerelést. Minden korosztály számára be kívánunk
szerezni továbbá alacsony árfekvésű védőfelszereléseket (főként fejvédő, könyökvédő, sípcsontvédő) annak érdekében, hogy az új belépők számára az alapvető, súlyos
sérüléseket megelőző védőfelszereléseket már az első edzésen biztosítani tudjuk. Saját, jobb minőségű felszerelés megvásárlására ösztönözni kívánjuk a már rendszeresen
edzésre járók szüleit, azonban toborzáskor a drága felszerelés szükségessége elriaszthatja az érdeklődőket.
Ezek a költségek leginkább az első szezont terhelik. A költségek tervezéskor figyelembe vettük meglévő felszereléseinket.

3. Az elmúlt időszakban a gyerekek számára az edzéseket a városi bajnokságban játszó, arra hajlandó felnőtt játékosok tartották, szabadidejükben, bérezés nélkül. Ez
hosszú távon így nem várható el senkitől. Szükséges az edzők részére díjazás kifizetése, de emellett szükséges az edzők szakmai továbbképzése is.
A megfelelő szakmai iránymutatás érdekében a jeges idényben tervezzük vendég szakedzők rendszeres meghívását is, melynek költségeit szintén beterveztük.

4. Szükségesnek tartjuk az elvégzett munka publikálását, a szurkolók, a közönség számára történő bemutatását, melynek egyik fontos eszköze napjainkban egy
színvonalas honlap, melynek költsége tervünkben szintén szerepel.

5. A sportszakmai munka mellett fontos a teljes projekt menedzselése, hogy pályázataink, írásos anyagaink megalapozottak, színvonalasak legyenek, a beszerzések
alkalmával megtaláljuk a számunkra legkedvezőbb ajánlatot, a szervezésben ne legyen fennakadás és az adminisztrációnk is áttekinthető legyen. Ezen munka ellenértékét
szerepeltettük a közreműködői költségek között.

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

A 2012/2013 szezonban nem tervezünk ingatlan beruházást.
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Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A 2012/2013-as szezonban nincs beruházási projektünk.

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

Sportfejlesztési programunkat a szakszövetség stratégiáját figyelembe véve készítettük el.
Technikai feltételeinket figyelembe véve rövid távú céljaink (összhangban a szakszövetség stratégiájával) :
1. A jégkorongozás tömegbázisának növelése, elsősorban az utánpótlás korú versenyzők körében.
2. Be kívánjuk vonni a nőket is a játékba. Minden korosztályban vannak igazolt női versenyzőink. Hosszú távú cél egy önálló női csapat létrahozása.
3. Részt kívánunk venni az edző és játékvezető képzési programban.
4. Meg kívánjuk teremteni térségünkben a jégkorongozás infrastrukturális hátterét, rövid távon a megfelelő eszközök, felszerelések biztosításával, hosszú távon
létesítmény beruházással.

A támogatási időszak sportfejlesztési programját a fenti célok elérése érdekében állítottuk össze.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése

1. A mai világban óriási veszély leselkedik a céltalan fiatalokra. A csellengők könnyen elkallódnak, csapódnak kétes bandákhoz, találnak utat az alkoholhoz, droghoz. A
problémára a jól ismert megoldás a gyerekek lekötése, cél felmutatása. Aki minden nap edzéstől fáradtan tér haza azzal a gondolattal, hogy holnap azt a helyzetet is
belövi, amit ma még kihagyott, az nagy valószínűséggel elkerüli a fenti csapdákat. Nem mellékesen „Ép testben ép lélek”, tehát egy jó edzés után vélhetően a tanulás is
jobban megy.
Véleményem szerint a jégkorong sportág szekszárdi meghonosításának ez a legnagyobb társadalmi haszna, de az sem elhanyagolható, hogy a nagy számok törvénye
szerint biztosan fog majd kikerülni válogatott játékos is Tolnából, akire a városa, a megyéje és remélhetőleg az ország is büszke lesz.
A haszon beszedéséhez befektetés szükséges. Rövid távon forintális haszonról nem beszélhetünk, de azt gondolom, hogy a tíz milliós nagyságrendű beruházással sok életút
állítható megfelelő pályára, melynek későbbi haszna mindenképpen száz milliós nagyságrendben mérhető.

2. A jégkorong sport szekszárdi beindítása egy újabb lehetőséget biztosít a sportolásra azon fiatalok számára, akik még nem találták meg a számukra vonzó sportágat.
Tapasztalatunk szerint aki belekóstol, azt a sportág magával ragadja, aki egyszer kipróbálja, azt általában viszontlátjuk edzéseken. Egy új sportág beindításával újabb
gyerekek vehetők rá a sportolásra egy kis időre kimozdítva őket a számítógépek elől.

3. A jégkorongozás nem veszélytelen sportág, de a sérülésveszélyt minimálisra lehet csökkenteni a védőfelszerelések használatával. Az alapvető védőfelszereléseket
mindenkinek biztosítani kell már az első edzésen az esetleges sérülések elkerülése érdekében.

4. Mivel a jégpálya városunkban szezonális, ezért a „holt” időben a gyerekek elcsábulhatnak más sportágak felé. Ennek elkerülése, valamint a megfelelő fizikai állapot
fenntartása, a „szárazon” is fejleszthető képességek trenírozása érdekében törekedni kell a gyerekek jeges szezonon kívüli foglalkoztatására is.

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/SFPHP05-0054/2012

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

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (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

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0054/2012

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.

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

5 0 1

7 1 1

7 1 1

7 1 1

0 8 1

0 2 1

0 2 1

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0054/2012

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

edzőmez U10-16 34 4 000 Ft 136 000  Ft

fejvédő U10-16 16 15 000 Ft 240 000  Ft

kapus fejvédő U10 U14 2 30 000 Ft 60 000  Ft

kapus mellvédő U10 1 35 000 Ft 35 000  Ft

kapus mellvédő U14 1 45 000 Ft 45 000  Ft

kapus nadrág U10 1 35 000 Ft 35 000  Ft

kapus nadrág U14 1 40 000 Ft 40 000  Ft

kapus nyakvédő U10 U14 2 10 000 Ft 20 000  Ft

kapus ütő U10 U14 2 15 000 Ft 30 000  Ft

kesztyű U12 U14 U16 16 9 000 Ft 144 000  Ft

könyökvédő U12 U14 U16 16 8 000 Ft 128 000  Ft

lábszárvédő U12 U14 U16 16 10 000 Ft 160 000  Ft

lepkés kesztyű U10 1 30 000 Ft 30 000  Ft

lepkés kesztyű U14 1 30 000 Ft 30 000  Ft

mellvédő U10-16 24 12 000 Ft 288 000  Ft

mez U10-16 34 9 000 Ft 306 000  Ft

nadrág U12 3 15 000 Ft 45 000  Ft

nadrág U14 8 10 000 Ft 80 000  Ft

nyakvédő U10-16 25 4 000 Ft 100 000  Ft

green biscuit 4 2 225 Ft 8 900  Ft

ütő U10-16 24 8 000 Ft 192 000  Ft

korong 20 500 Ft 10 000  Ft

nadrág 8 9 000 Ft 72 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

jégpálya 25 000 Ft 6 3 18 450 000  Ft

egyéb sportlétesítmény 25 000 Ft 1 6 6 150 000  Ft

jégpálya 25 000 Ft 6 3 18 450 000  Ft

egyéb sportlétesítmény 25 000 Ft 1 6 6 150 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

1 2 3 4

16 12 120 000 Ft 29 160  Ft 1 789 920  Ft

16 12 150 000 Ft 36 450  Ft 2 237 400  Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0054/2012

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

2 234 900  Ft

0  Ft

760 000 Ft

8 0 Ft

8 0 Ft

9 0 Ft

1 200 000  Ft

0 Ft

4 027 320  Ft

0 Ft

8 222 220 Ft 0 Ft 0 Ft

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

822 222 Ft 7 399 998 Ft 8 222 220 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

822 222 Ft 7 399 998 Ft 8 222 220 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/SFPHP05-0054/2012

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

152 577 Ft

152 577 Ft

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

76 289 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

228 866 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

228 866 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0054/2012

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.)

1 4 300.0  %

0 0 0.0  %

0 2 0.0  %

0 2 0.0  %

0 135000 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

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.)

5 15 200.0  %

8 10 25.0  %

8 10 25.0  %

8 10 25.0  %

8 10 25.0  %

2 2 0.0  %

2 2 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0054/2012

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 10 0.0  %

0 6 0.0  %

0 6 0.0  %

0 6 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

50 150 200.0  %

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/SFPHP05-0054/2012

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

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPHP05-0054/2012

Alulírott Sándor Tamás (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: Szekszárd  (helység), 2012  (év) 08  (hó) 28  (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPHP05-0054/2012

 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

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

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 3 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-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

7 628 864 Ft 822 222 Ft 8 451 086 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

228 866 Ft 0 Ft 228 866 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

7 628 864 Ft 822 222 Ft 8 451 086 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/SFPHP05-0054/2012

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

7 628 864 Ft 822 222 Ft 8 451 086 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

228 866 Ft 0 Ft 228 866 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

7 628 864 Ft 822 222 Ft 8 451 086 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/SFPHP05-0054/2012

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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