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Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012
1

Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

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

1 8 2 1 4 5 9 0-1-0 7

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(út, utca)

8 0 0 0

(helység)
(házszám)

Börgöndi u.

Székesfehérvár
14

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

Telefon:
Hivatalos honlap:

8 0 0 0

(helység)
(házszám)

Börgöndi u.

Fax:

06-22-538-773

E-mail:

www.jegkorongakademia.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Fekti István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Kuratóriumi tag

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

06703122647

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám:

Székesfehérvár
14

06-22-538-791
fekti.istvan@upcmail.hu

fekti.istvan@upcmail.hu

Lőcsei Tamás
E-mail cím:

06304367802

tamas.locsei@hu.pwc.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok Székesfehérvári Megyei Jogú Város Alba
Önkormányzata
Volán S.C. Jégkorong Szakosztály
75
Alba Volán Sportcsarnok

Alba Volán Zrt.

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

Alba Volán S.C. Jégkorong Szakosztály
15
2011-04-08

2011-04-08

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában
valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a
kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

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

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

11.532 MFt

20.16 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

186.107 MFt

250 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

8.25 MFt

7.5 MFt

Összegzés:

0 MFt

összesen:

205.89 MFt

277.66 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

40.448 MFt

90 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

39.17 MFt

70 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

30.124 MFt

15 MFt

Összegzés:

0 MFt

összesen:

109.74 MFt

175 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2010
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2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

186.107 MFt

250 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

39.17 MFt

70 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet
hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell
ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az
egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A magyar jégkorong meghatározó klubja utánpótlás-nevelési rendszerét a munkáját 2010. április elsején Székesfehérváron megkezdő Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong
Akadémia látja el, ami a gyereksport kiemelkedő helyi bázisa. Alapítványunk hosszú távú együttműködési szerződést köt az Alba Volán SC-vel, mellyel a versenyeztetési
jogot az alapítvány gyakorolja 2011. augusztus 1.-től.
Az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia megalapításának elsődleges célja a minőségi jégkorong-képzés minél magasabb szintű bevezetése volt. A képzés keretein belül
az akadémia biztosítja mindazokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a játékosok kizárólag a tanulásra és a jégkorongra összpontosítsanak. Az ország különböző
pontjairól érkező játékosoknak beiskolázási lehetőséget, újonnan felújított kollégiumban elhelyezést, étkezést, valamint – kiváló edzésfeltételek mellett – hazai és
nemzetközi versenyeztetést biztosítunk. Az első évben 14 játékosnak adott otthont az akadémia kollégiumi szárnya, ahol a fiatalok rendkívül szabályozott és ellenőrzött
napi és házirend mellett élik hétköznapjaikat.
A képzési rendszerben jelenlévő játékosok magas létszáma és képzettségi szintje egyúttal garancia az optimális fejlődésre. Komoly motivációt jelent fiataljainknak a felső
és alsóházi csapatokba kerülés, az edzőinknek sokszor okoz fejtörést a különböző korosztályok „A” és „B” csapatainak összeállítása. Az állandó versengés komoly harcra
ösztönöz, amelynek számos pozitív hatását tapasztaltuk már az első évben is.
Mivel már óvodás illetve első osztályos koruk óta foglalkoznak a gyerekekkel, minden évben „feltöltődik” az utánpótlás. A kapcsolattartás kiválóan működik a tanév
folyamán az iskolák és az akadémia között, rendszeres ellenőrzésekkel követjük nyomon a fiatalok tanulmányi előmenetelét és viselkedését.
A jégkorong Székesfehérváron annyira népszerű, hogy a legtöbb gyerek magától jelentkezik, illetve a szülei hozzák le a jégpályára. Az önkormányzat az óvodás és
kisiskolás gyerekeknek a délelőtti órákban jéghez szoktatást, korcsolyaoktatást biztosít, amelyet a klub edzői tartanak. Az utánpótlás csapatokban a kiugróan tehetséges
játékosokat keressük.
Korosztályos versenyeztetés célja a minőségi játékosok kinevelése, a nagy számok törvénye alapján (hány „indulóból” alakul ki egy korosztályos csapat) így is minden
esélye megvan a klub csapatainak, hogy a különböző korosztályokban maguk mögé utasítsák a konkurens csapatokat.
Létesítmény feltételek
A korosztályos csapatok jeges edzéseinek, bajnoki és felkészülési mérkőzéseinek az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok ad otthont. Ebben a létesítményben készült el 2010.
augusztusára az akadémia edzőterme, ahol a legmodernebb eszközök állnak a játékosok és edzőik rendelkezésére a sokoldalú felkészítés érdekében, aminek további
fejlesztése a közeljövő feladata. Pályánk zsúfoltsága és a mai modern jégkorong magas szintű elvárásainak megfelelően akadémistáink a felkészülés minden szakaszában
sokórás szárazmunkát végeznek, melynek helyszínéül a sportklub és a különböző iskolai tornatermek adnak otthont.
Az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok teljes kapacitáskihasználtsággal működik, az új edzőpálya – „B-pálya” – építése sürgető és időszerű. A jégcsarnok a növekvő igényeknek
és követelményeknek megfelelően állandó változásban van, a tavalyi évhez hasonlóan idén is tovább folytatódott az öltöző rekonstrukció, melynek keretén belül egy új
öltöző került átadásra 2011. augusztusában. A pálya zsúfoltságát jellemzi a hazai mérkőzések – EBEL csapat, farmcsapat, teljes utánpótlás vertikum bajnoki mérkőzései –
sokrétűsége és nagy száma. Jellemzően 5-6, kirívó esetekben akár heti 10-11 mérkőzésnek adtunk otthont a szeptembertől áprilisig tartó szezonban.
A délelőtti órákban óvodák, általános és középiskolák lelkes tanulóinak hada veszi birtokba a csarnokot, a hétvégék állandó és rendkívüli népszerűségnek örvendő
programja a közönségkorcsolya. A kialakult helyzetnek köszönhetően komoly nehézséget okoz a megfelelő edzésmennyiség biztosítása versenyidőszakban utánpótlás
csapataink számára, a legextrémebb időpontokban (reggel 6 óra, este 9 órai kezdés) is kénytelenek edzeni. Problémáink megoldását a jelenlegi jégcsarnok mellett felépülő
és párhuzamosan üzemelő edzőpálya jelenthetné. Az ikerpálya rendkívül gazdaságosan üzemeltethető, mivel a 2 évvel ezelőtti új gépészet kialakítása ennek megfelelően
történt.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

-

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A jelenlegi 240-250 fős játékosállomány a jelenlegi feltételek között ideálisnak tekinthető – amíg egy pályával rendelkezünk sajnos nincs is esélyünk a bővítésre.
Ugyanakkor a bázis szélesítéséről nem mondtunk le, az alsóbb korosztályokban összességében jelentősen kívánjuk növelni a létszámot.
Nem kívánunk (tudunk) az edzések számán változtatni – teljesen telített az az egy pályánk ami rendelkezésre áll, nem is tudunk mindig edzéseket tartani, ha sorozatosan
itthon játszanak a korosztályok.
Jövő évre tervezünk egy U20-as EBEL-csapat indítását (valószínűleg kritérium is lesz), míg a két serdülő csapatunk eggyé olvad, de az előkészítő és a kölyökcsapatok
megmaradnak a mostani páros rendszerben, amit a 40-45 fős létszám indokol.
Az U20-as EBEL csapat indítása „kényszerítheti” a környékbeli nagycsapatokat (osztrák, szlovén vagy zágrábi egyesületek), hogy az EBEL mintájára közösen indítsunk egy
nemzetközi bajnokságot, hiszen a 16-17-18 éves fiatalok még nem elég érettek ahhoz, hogy az U20-as bajnokságba induljanak, mégis kell nekik a megfelelő kihívás. Ez a
bajnokság még csak tervben létezik, de bárhogyan is alakul, ez a bajnokság lehetne a híd az utánpótlás és a felnőtt csapatunk között. Továbbra is nemzetközi tornákon
szeretnénk részt venni, jelenleg nem gondolkozunk edzőtáborokba.
Az elnökség által elfogadott fizetési sapka idén került bevezetésre, ez azt jelenti, hogy mindenki megszerzett licensz szerint kapja a fizetését – így nem szükséges a
bérezés változtatása, de ettől függetlenül lehet, hogy lesznek minimális eltérések pozitív és negatív irányba is. Az edzői stábot szeretnénk bővíteni a rengeteg csapat és a
versenyeztetés miatt, a másik ok pedig a szisztematikus képzés további folytatása ami megköveteli az edzőszám 1-2 fővel való növelését.
Továbbra is szeretnénk a fogyó tárgyi eszközök folyamatos utánpótlását finanszírozni a pályázaton keresztül, a tavalyi évben ez nagyon nagy segítség volt.
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A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Stratégiai célok és prioritások
A következő öt évben a gyereklétszám fokozatosan 250-300 fősre kívánjuk növelni.
A következő öt évben a hazai versenynaptárat várhatóan 10-15 nemzetközi összecsapással tesszük színvonalasabbá.
A következő öt évben a már felépült „B-pályánkon” biztosítjuk a még professzionálisabb munkát, biztosítva ezzel a korosztályoknak élettanilag legmegfelelőbb jégidőket.
Az akadémián foglalkoztatott edzőket folyamatos tovább kívánjuk képezni, ösztönözve őket a minél magasabb szintű edzői képesítés megszerzésére.
Az akadémián orvos csapatot vonunk be a munkába, az életkornak megfelelő – kizárólag doppingmentes – táplálékkiegészítők fogyasztása legális teljesítményfokozás
céljából.
Célok elérése, megvalósítás
A klub jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak – van mire építkezni. A következő években ezt a rendszert szeretnénk
tökéletesíteni és kiteljesíteni.
Öt év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a
régiót meghatározó településit, iskoláit bevonva. Nyitunk a még fiatalabb korosztályok felé is, és tovább folytatjuk az óvodákkal való együttműködést.
A kiválasztott gyerekeknél – illetve a későbbi fejlődésüket nyomon követendő rendszeres – élettani vizsgálatokat végzünk, hogy valóban csak azokat a gyerekeket állítsuk a
hivatásos sportolói pályára, akik rendelkeznek az alapadottságokkal.
Mindezek mellett amennyiben bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, a szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a városi iskolákkal közös
programot dolgozunk ki, hogy a jégkorong is a mindennapos testnevelés része legyen.
A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének kulcsa a megfelelő szakemberek megtartása, az új edzőtehetségek megtalálása, anyagi megbecsülésük növelése és
továbbképzésük.
A székesfehérvári jégkorongozók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér
kialakítása.
A célok eléréséhez és a tervek megvalósításához elengedhetetlen a nagyon magas színvonalon megszervezett, hatékony háttér. Ehhez mindenképpen stabilizálni kell a
pénzügyi hátteret, meg kell teremteni a bevételek és kiadások egyensúlyát, folytatni kell a megkezdett nemzetközi kapcsolatépítést.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány hazánk első jégkorong akadémiája. Az elmúlt években a klub szervezettségben is a hazai jégkorongélet egyik modellértékű
szervezetévé nőtte ki magát. Az utánpótlás-nevelési rendszerben foglalkoztatott közel 200 gyerek, a bevont oktatási intézmények száma, a határokon átnyúló
kapcsolatépítés és tehetségmenedzselés európai szintű.
Az eddigi önálló erőfeszítések azonban nagyjából elérték a felső határokat. További – külső – források bevonására van szükség, hogy
• A nemzetközi jégkorong életben kivívott helyét megőrizze a klub, illetve nemzetközi szinten minél magasabb babérokra törhessen.
• A sportágfejlesztési koncepciókhoz illeszkedve a magyar jégkorong utánpótlás fellegvárává szeretnénk válni, mely a többi alakulóban lévő jégkorong akadémiának
egyfajta mintául szolgálhasson.
A program fenntarthatóságát elsősorban a következő összetevők biztosítják
• A nagyszámú gyerek és a színvonalas képzés mint szolgáltatás komoly tagdíj (képzési) bevételt eredményezhet a klub számára.
• A városvezetés is átérzi és értékeli a munkánkat, nem hagyja veszni az értékeket.
• A sikerek, a rendezett körülmények és a székesfehérvári fiatalok beépítése a szurkolóinknak és a városi érdekeltségű vállalatok számára is vonzó lesz, ami
jegyvásárlásban és szponzorációban is megnyilvánul majd.
A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet megoldatlansága hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépnünk komoly veszélybe kerülnek az elért eredmények.
Klubunknak eltökélt szándéka, hogy a nemzetközi porondon Magyarországot magas színvonalon képviselje, büszkévé téve a magyar sport szerelmeseit, valamint, hogy
határokon belül népszerűbbé, még inkább szerethetőbbé tegye a sportágat. A kimagasló nemzetközi szereplés része az országmarketingnek, a sikerek a nemzeti
azonoságtudatnak.
Székesfehérvár városmarketingjének fontos elemét jelenti jégkorongcsapatunk/akadémiánk. Szerethető játékosaink, tiszteletre méltó eredményeink, egész Európában
ismertté tették nevünket, egyben Székesfehérvár város nevét. Erre építhet a város saját kommunikációjában, hiszen Székesfehérvárt jogosan nevezhetjük „sportvárosnak”,
ahol a sport kiemelt szerepet kap, a sportolók és szakemberek megbecsültek.
A városban rendezett nemzetközi tornákkal elősegítik a turizmus fellendülését, és Magyarország adottságainak kihangsúlyozását.
A határon túli sportkapcsolataink, még ha apró is, de fontos építőkövei a nemzetpolitikának. Az Erdélyben és Szlovákiában élő tehetséges magyar fiúk számára fontos –
egész életre szóló – karrierépítési lehetőséget kínálunk.
A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk el, hiszen nem szeretnénk emiatt tehetséges gyerekeket elveszíteni.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012
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)
Támogatási
időszak

6

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)

Éjszakai felügyelő

160

11

125 000 Ft

33 750 Ft

1 746 250 Ft

Felügyelő

80

11

58 000 Ft

15 660 Ft

810 260 Ft

Korrepetitor

40

9

140 000 Ft

37 800 Ft

1 600 200 Ft

Korrepetitor

40

9

110 000 Ft

29 700 Ft

1 257 300 Ft

Korrepetitor

40

9

125 000 Ft

33 750 Ft

1 428 750 Ft

Könyvviteli ügyintéző

160

12

200 000 Ft

46 510 Ft

2 958 120 Ft

197 170 Ft

9 800 880 Ft

Összegzés:

520

61

758 000 Ft

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

4 900 440 Ft

4 900 440 Ft

9 800 880 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 900 440 Ft

4 900 440 Ft

9 800 880 Ft

Összegzés:
összesen:

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

Pozíció megnevezése

Indoklás

Könyvviteli ügyintéző
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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Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012
7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Támogatási
időszak

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)

Laptop

250 000 Ft

Erősítő gép

4 500 000 Ft

Összegzés:

4 750 000 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

1 425 000 Ft

3 325 000 Ft

4 750 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 425 000 Ft

3 325 000 Ft

4 750 000 Ft

Összegzés:
összesen:

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

0 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem
Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012
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
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

U10

62

0

6

U12

47

0

2

U14

43

0

2

U16

25

0

1

U18

33

0

1

U20

0

0

0

U23

35

0

1

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

2012.08.28. 10:44

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

Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kapus korcsolya 1

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Kapus korcsolya 2

6

52 000 Ft

312 000 Ft

Kapusbot 1

30

35 000 Ft

1 050 000 Ft

Kapusbot 2

20

30 000 Ft

600 000 Ft

Kapusbot 3

12

25 000 Ft

300 000 Ft

Kapusbot 4

32

20 000 Ft

640 000 Ft

Játékos bot 1

150

60 000 Ft

9 000 000 Ft

Játékos bot 2

100

50 000 Ft

5 000 000 Ft

Játékos bot 3

95

25 000 Ft

2 375 000 Ft

Játékos bot 4

10

20 000 Ft

200 000 Ft

Játékos korcsolya 1

10

120 000 Ft

1 200 000 Ft

Játékos korcsolya 2

10

100 000 Ft

1 000 000 Ft

Lepkés kesztyű 1

1

60 000 Ft

60 000 Ft

Lepkés kesztyű 2

5

40 000 Ft

200 000 Ft

Botos kesztyű 1

1

60 000 Ft

60 000 Ft

Botos kesztyű 2

5

30 000 Ft

150 000 Ft

Kapus mellvédő 1

1

55 000 Ft

55 000 Ft

Kapus mellvédő 2

4

45 000 Ft

180 000 Ft

Kapus nadrág 1

1

45 000 Ft

45 000 Ft

Kapus nadrág 2

5

40 000 Ft

200 000 Ft

Kapus lábvédő 1

1

135 000 Ft

135 000 Ft

Kapus lábvédő 2

3

85 000 Ft

255 000 Ft

Játékos fejvédőrács v. plexi

10

55 000 Ft

550 000 Ft

Mez 1

55

12 000 Ft

660 000 Ft

Mez 2

65

10 000 Ft

650 000 Ft

Játékos védő nadrág

10

45 000 Ft

450 000 Ft

Játékos mellvédő

10

30 000 Ft

300 000 Ft

Edzőmez 1

90

4 900 Ft

441 000 Ft

Edzőmez 2

50

5 000 Ft

250 000 Ft

Sportszár

265

4 000 Ft

1 060 000 Ft

Lábszárvédő

5

40 000 Ft

200 000 Ft

Könyökvédő

5

30 000 Ft

150 000 Ft

Szerelészsák

5

25 000 Ft

125 000 Ft

Kesztyű

10

45 000 Ft

450 000 Ft

Nadrághuzat

25

3 500 Ft

87 500 Ft

Gyógyszerek

1

350 000 Ft

350 000 Ft

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Kategória

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

8 / 21

Korosztály Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Igénybevett órák Éves költség
száma / évad

Jégcsarnok

27 940 Ft

41

12

492

13 746 480 Ft

Jégcsarnok

27 940 Ft

41

12

492

13 746 480 Ft

Jégcsarnok

27 940 Ft

42

12

504

14 081 760 Ft

Jégcsarnok

27 940 Ft

42

12

504

14 081 760 Ft

Jégcsarnok

27 940 Ft

42

12

504

14 081 760 Ft

Jégcsarnok

27 940 Ft

42

12

504

14 081 760 Ft
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Évad

Sportszakember
beosztása

1

Képesítés

2
Fogl.
kor.

Adózás
módja

3

H.ó.

4

Kif. Hó

Bruttó juttatások Munkáltatói
(Ft/hó)
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

160

12

609 000 Ft

128 310 Ft

8 847 720 Ft

160

12

609 000 Ft

128 310 Ft

8 847 720 Ft

160

12

750 000 Ft

156 510 Ft

10 878 120 Ft

160

12

345 000 Ft

75 510 Ft

5 046 120 Ft

160

12

261 000 Ft

58 710 Ft

3 836 520 Ft

160

12

360 000 Ft

78 510 Ft

5 262 120 Ft

160

12

320 000 Ft

70 510 Ft

4 686 120 Ft

160

12

402 000 Ft

86 910 Ft

5 866 920 Ft

160

12

235 000 Ft

47 000 Ft

3 384 000 Ft

160

12

235 000 Ft

47 000 Ft

3 384 000 Ft

160

12

235 000 Ft

47 000 Ft

3 384 000 Ft

160

12

235 000 Ft

47 000 Ft

3 384 000 Ft

160

12

300 000 Ft

66 510 Ft

4 398 120 Ft

160

12

261 000 Ft

58 710 Ft

3 836 520 Ft

160

12

300 000 Ft

66 510 Ft

4 398 120 Ft

160

12

235 000 Ft

47 000 Ft

3 384 000 Ft

160

9

1 085 000 Ft

223 510 Ft

11 776 590 Ft

160

10

93 000 Ft

25 110 Ft

1 181 100 Ft

160

11

500 000 Ft

106 510 Ft

6 671 610 Ft

160

11

140 000 Ft

34 510 Ft

1 919 610 Ft
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2012/13

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

28 490 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

350 000 Ft

Személyszállítási költségek

18 000 000 Ft

8

Nevezési költségek

0 Ft

8

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

9

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

83 820 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

12 660 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

104 373 030 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

6 000 000 Ft

2013/14

2014/15

Összegzés:

253 693 530 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

25 369 353 Ft

228 324 177 Ft

253 693 530 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

25 369 353 Ft

228 324 177 Ft

253 693 530 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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Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012
14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi
költségei
(Ft)

Oktatók
várható
utazási és
szállás
költségei (Ft)

Képzésben
Egyéb folyó
résztvevők várható költségek
utazási és szállás
(Ft)
költségei (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek,
különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési
projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a
képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
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Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat
leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

98 009 Ft

66 500 Ft

4 566 484 Ft
Összegzés:

4 730 993 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően
fordítandó összeg:

2012/13

2 437 178 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
Jogcím

2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

148 498 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

100 758 Ft

0 Ft

0 Ft

6 918 915 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 168 171 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés:
összesen:
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Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Teljes szakember állomány

fő

17

25

47.1 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

6

13

116.7 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

fő

3

3

0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

9

25

177.8 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

390000

563000

44.4 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0 %

Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma

fő

0 %

OUTPUT INDIKÁTOROK

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév
%-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U10

Fő

U12

Fő

0 %
0 %

U14

Fő

33

30

-9.1 %

U16

Fő

30

30

0 %

U18

Fő

25

25

0 %

U20

Fő

0 %

U23

Fő

0 %

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK
Korosztályos eredményesség változása:

0 %

U10

helyezés

U12

helyezés

U14

helyezés

1

1

0 %

U16

helyezés

1

1

0 %

U18

helyezés

1

1

0 %

U20

helyezés

0 %

U23

helyezés

0 %

Nézőszám

Fő

0 %

0 %

Egyéb indikátor:

0 %
0 %
0 %

14 / 21

2012.08.28. 10:44

15 / 21

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

Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012

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: Székesfehérvár

(helység), 2012 (év) 08

(hó) 28

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.

2012.08.28. 10:44

16 / 21

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

Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012

Alulírott Fekti István (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 ingatlannyilvántartásba 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,

2012.08.28. 10:44

17 / 21

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

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: Székesfehérvár

(helység), 2012 (év) 08

(hó) 28

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.

2012.08.28. 10:44

18 / 21

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

Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012
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: Székesfehérvár

(helység), 2012 (év) 08

(hó) 28

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

40 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

12 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

5 048 938 Ft

4 900 440 Ft

9 949 378 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

3 425 758 Ft

1 425 000 Ft

4 850 758 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

235 243 092 Ft

25 369 353 Ft

260 612 445 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

7 168 171 Ft

0 Ft

7 168 171 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

243 717 788 Ft

31 694 793 Ft

275 412 581 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
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Projekt költségvetése a 3 évadra összesen
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

5 048 938 Ft

4 900 440 Ft

9 949 378 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

3 425 758 Ft

1 425 000 Ft

4 850 758 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

235 243 092 Ft

25 369 353 Ft

260 612 445 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

7 168 171 Ft

0 Ft

7 168 171 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

243 717 788 Ft

31 694 793 Ft

275 412 581 Ft

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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Ügyiratszám : be/SFP-0029/2012
Versenyeztetés költségei
Jogcím

2012/13

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

0 Ft

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

2013/14

2014/15

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

2012.08.28. 10:44

