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Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában
hiánypótolt
Kérelem száma: KE00270/2013/MJSZ
Érkezett:
Ügyiratszám: KE00270/2013/MJSZ-3
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A kérelmező adatai

Általános
A kérelmező szervezet teljes neve:
A kérelmező szervezet rövidített neve:
Gazdálkodási formakód:
Adószám:
Sportszervezet jogállása:
Megalakulás időpontja:
Tevékenység megkezdésének időpontja:

Egri Vitézek Hockey Club
Egri Vitézek HC
521
18590032-1-10
Amatőr sportszervezet
2006.10.02.
2007.01.02.

Kapcsolat
Székhely:

3300 Eger, Fadrusz János út 26.b

Levelezési cím:

Telefon:
Fax:

06306226232

E-mail:
Hivatalos honlap:

Képviselő
Képviselő neve:
E-mail:
Telefon:

3300 Eger, Fadrusz János út
26.b
szabo.eniko@abacussport.hu
www.egrivitezek.hu

Kapcsolattartó
Somogyi Zoltán
sosmogyizoltan@gmail.com
06203657420

Kapcsolattartó neve: Somogyi Zoltán
E-mail:
sosomogyizoltan@gmail.com
Telefon:
20-36-574-20

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve
Egri Jégcsarnok Északi Sporttelep
ForFit terem
Andornaktálya
Általános Iskola
tornaterme
Ideiglenes jégpálya
Eger

Tulajdonos

Tulajdonos neve

Eger Városi
Önkormányzat
Gazdasági társaság ForFit Team Kft.
Önkormányzat

Üzemeltető

Üzemeltető neve

Átlagos
heti
használat

Használat célja

Gazdasági társaság EVAT Zrt.

10 óra

Gazdasági társaság ForFit Team Kft.

2 óra

felkészülés és
versenyeztetés
felkészülés

Önkormányzat

Andornaktálya
Önkormányzata

Önkormányzat

Andornaktálya
Önkormányzata

2 óra

felkészülés

Önkormányzat

Eger Városi
Önkormányzat

Önkormányzat

Eger Városi
Önkormányzat

2 óra

felkészülés

Vagyoni helyzet
Bevételek
Bevétel Típus
1-Szponzori bevétel
2-Tagdíj
3-Reklám és marketing
tevékenységből származó
bevétel
4-Társasági adóból
származó támogatás
5-Más nemzetközi
forrásból származó
támogatás
6-Jegybevétel
7-Európai Uniós
támogatás
8-Egyéb támogatás
9-Bankhitel/kölcsön
10-Állami - Önkormányzati
támogatás

2010. évi tényadatok
0 Ft
620 000 Ft

2011. évi tényadatok
0 Ft
135 000 Ft

2012. évi tényadatok
180 000 Ft
600 000 Ft

2013. évi tervadatok
500 000 Ft
1 575 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

200 000 Ft

0 Ft

4 000 000 Ft

8 639 010 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

20 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

300 000 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

80 000 000 Ft
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Összesen

920 000 Ft

4 135 000 Ft

9 419 010 Ft

102 275 000 Ft

Kiadások
Kiadás Típus
1-Működési költségel
(rezsi)
2-Személyi jellegű
ráfordítások
3-Ingatlan bérleti díj
9-Egyéb, máshová nem
sorolható kiadások
4-Anyagköltség
Összesen

2010. évi tényadatok

2011. évi tényadatok

2012. évi tényadatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 063 420 Ft

6 500 000 Ft

0 Ft

100 000 Ft

2 100 000 Ft

4 251 000 Ft

0 Ft

60 000 Ft

0 Ft

1 500 000 Ft

400 000 Ft
400 000 Ft

1 400 000 Ft
1 560 000 Ft

0 Ft
5 163 420 Ft

0 Ft
12 251 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport
U10
U10
U12
U12
U14
U16
U16
U18
U20

Nem

Státusz

Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Férfi
Nő
Férfi
Férfi

Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr

Kérelem adatai

Kérelem száma:
Sportág:
Érintett támogatási időszak(ok):

2013. évi tervadatok

KE00270/2013/MJSZ
Jégkorong
2013/14

A kérelemben érintett jogcímek
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Létszám
11 Fő
3 Fő
8 Fő
1 Fő
5 Fő
3 Fő
1 Fő
2 Fő
1 Fő
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A sportfejlesztési program szöveges ismertetése
1. Ismertesse a 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):
Az Egri Vitézek Hockey Club elsődleges célja a Magyar Jégkorong Szövetség hosszú távú céljaival összhangban elsősorban a magyar
jégkorongsport tömegbázisának szélesítése, az igazolt játékosok számának megduplázása. A toborzás mellett a játékosok megfelelő
minőségű felszerelésének biztosítása és a magas színvonalú oktatás is kiemelt céljaink közé tartozik. Ezen célok eléréséhez
elengedhetetlen a sportág infrastrukturális hátterének kialakítása, folyamatos biztosítása.
A társasági adótámogatás eszközrendszerén keresztül jelentős összegű forrás bevonását tervezzük a fenti célok elérése érdekében. A
támogatás mellett igyekszünk megteremteni a fejlesztések pénzügyi hátterét, fenntartva az önerő és a hosszú távú fenntarthatóságot
biztosító bevételek, helyi lehetőségek kínálta opciókat.
A 2013/14-es támogatási szezonra végre révbe ért évek óta dédelgetett álmunk, tervünk, és az önkormányzat valamint egy térségi
beruházó közreműködésével idén megvalósulhat Egerben egy korszerű, a nemzetközi igényeknek is megfelelő könnyűszerkezetes
jégcsarnok felépítése. A megfelelő működés és használhatóság érdekében beszerzünk egy jégkarbantartó gépet is és a jégpályát
modern sportpalánkkal fogjuk körbevenni. Az ingatlanfejlesztés és tárgyi eszköz beruházás jogcímekre kérelmünket a
KE00205/2013/MJSZ számon nyújtjuk be.
Utánpótlás költségek tekintetében a játékosok felszereléseit kívánjuk beszerezni, illetve a szülők válláról levenni a felszerelés beszerzés
jelentős anyagi terheinek egy részét. Így biztosítható többek között az is, hogy a gyermekek rendelkezzenek az elengedhetetlen
felszerelésekkel (pl. védő felszerelések) és ráadásul megfelelő minőségű felszerelésben léphessenek a jégre, mely a balesetek
elkerülése érdekében kiemelt fontosságú. A kiegészítő felszerelésekkel, eszközökkel a játékosok technikai képzettségét, erőnlétét
kívánjuk fejleszteni.
Az elméleti oktatáshoz, egyesület által ellátandó adminisztratív feladatokhoz, versenyeztetéshez és a pályázattal kapcsolatos
teendőkhöz elengedhetetlen a számítástechnikai eszközök beszerzése.
Az edzői bérekkel a megfelelő szakembergárda megtartása, eddigi önzetlen munkájuk elismerése a célunk.
Pályabérleti díjak keretében fedezzük a kiegészítő görhokis, valamint edzőtermi erőnléti és készségfejlesztő edzések helyszíneinek
költségeit is.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:
Egyesületünk nehéz helyzetben volt az elmúlt évben, sajnos rajtunk kívül álló okok miatt, csak a tél második felére készült el az
önkormányzat által kialakított alkalmi jégpálya, így addig nem tudtunk tagjainknak jeges edzéseket tartani. Ezt a hiányosságot görhoki
edzéssel pótoltuk átmenetileg.
Szerencsére így sem volt eredménytelen a munkánk, hiszen amint elkészült az ideiglenes jégfelület és edzeni tudtak gyermekeink, egyre
jobb eredményeket értek el a tornákon.
A jég nélküli időszakban többen elhagyták egyesületünket, így a lecsökkent létszám és a megváltozott körülmények miatt módosítottuk
2012/13-as pályázatunkat, csökkentésre került az utánpótlásra fordítható támogatási keret. Mindezek mellett is sikerült egyben tartani a
csapat nagy részét és helytállni a tornákon, ezzel is bizonyítva, hogy igenis szükség van egy saját egri jégcsarnokra!
A jégcsarnok kialakításával a térségben felnövő gyerekek sportnak, azon belül a jégkorongnak történő megnyerése kiemelt célunk, így
teremtve helyben megvalósítható alternatívát a város és a környék fiataljainak a kikapcsolódásra, sportolásra, szabadidejük értelmes
eltöltésére. A fejlesztések a jövőbeni bevételek által biztosíthatják a működés közép- és hosszú távú feltételeit is.
A támogatásból megvalósuló beszerzések, fejlesztések biztosítani fogják tömegbázisunk szélesítését. A projekthez szükséges önerő
tekintetében az önkormányzat és a városvezetés – a fenti célok illetve fejlődési lehetőségek fontosságának elismeréseként – jelentős
anyagi támogatást nyújt az egyesületnek.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni
ütemezését):
Jelen kérelemben nem nyújtunk be építési beruházást.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:
Sportfejlesztési programunkat 2013. július 1- és 2014. június 30. közötti időszakban kívánjuk megvalósítani.
Az utánpótlás-nevelés jogcímre érkező támogatásokat az igények felmerülésének megfelelően használjuk fel a felszerelések, kiegészítő
eszközök tekintetében. A bérleti díjakat, edzői béreket időarányosan, folyamatosan hívjuk le.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):
Középtávú tervünk Egerben a korcsolyázó sportkultúra kialakítása, a benne résztvevők számának növelése. Szeretnénk 1-2 éven belül
elérni, hogy a városi jégpályát 5-6 ezer ember látogassa rendszeresen rekreációs sport céljából. A rendszeres látogatóknak
köszönhetően komoly bevételre tehet szert a jégpálya a belépőjegyekből, mely hozzájárul a fenntartási költségekhez.
A jégpálya kialakításával Egerben is megvalósulhat a tanrendbe épített korcsolyaoktatás.
Célunk a jégpályával biztosítva felépíteni egy 80-100 fős gyermeklétszámú klubbot, melyben a csapatok mini, előkészítő, kölyök, később
serdülő korosztályos bajnoki rendszerben indulnak és versenyeznek.
Ezzel a létszámmal és szponzoraink segítségével hosszútávon garantált az egyesület működése, a szövetségi stratégiában
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megfogalmazott célok elérése.
A TAO támogatás hatására, minden gyerekünk, a jeges edzésekhez szükséges teljes védőfelszerelésben sportol. A kinőtt és
elhasználódott felszereléseket kicseréltük, a szükséges ütőket, korcsolyákat beszereztük. A száraz edzéseinkhez szükséges
edzéseszközök nagy részét szintén beszereztük, (passzmaster, gyakorló kapuk ponyvával, green biscuit-utcai korongok, faütők,
görkorcsolyák, koordinációs létrák, bójarendszerek) ez nagymértékben javította az edzéseink hatékonyságát.
Minis csapatunk ebben a szezonban 10 tornán vett és vesz még részt. Az eddigi 4-5 mini tornáink számához képest megdupláztuk a
versenyévad mérkőzéseinek számát. Az idősebb korosztályok versenyzői a Kazincbarcikai Ördögök csapatánál kölcsönjátékosként
indultak el a regionális bajnokság küzdelmeiben. A sportolói létszám növekedése lehetővé teszi, hogy szeptemberi toborzással ismét
emelni tudtuk sportolóink számát és így önálló csapattal elindulhassunk a regionális bajnokság küzdelmeiben és nem kell sportolóinknak
kölcsönjátékosként szerepelnie. Az idén Eger önkormányzata 3 hónapra bérelt egy mobil 600m2-s műjégpályát, ahol megrendeztünk
egy 4 csapatos mini tornát február 9.-én és február 22.-én péntek délután egy mini házi bajnokságot is az utánpótlás korú sportolóinknak.
Itt a nagyobbak is 3-3 ellen játszottak mérkőzéseket.
A támogatás segítségével, a szokásos nyári, miskolci edzőtáborunkat 5 napról tavaly 6 naposra növeltük, az ideit 7 naposra tervezzük.
Ez már az ötödik nyári jeges és száraz edzőtáborunk lesz az idén a Miskolci Jégcsarnokban. Van olyan 9 éves gyerekünk, aki mind az öt
táborban részt vett, az elsőn 4,5 évesen tanulta a sportági alapokat. A 2012-s táborban a teljes sportolói és edzői létszám jelen volt és
még 12 nyíregyházi jégkorongozót is vendégül láttunk táborunkban. Így közel 40 gyereknek napi 2 x1 óra jeges edzésen és 2x55 perces
száraz edzésen oktattuk a jégkorong sport alapjait. A 2013 nyári táborunkba 30 egri, 16 nyíregyházi, 4 kazincbarcikai és 6 miskolci
gyermek jelentkezett. A megnövekedett létszám indokolta, hogy növekedjen a jeges edzések száma (napi 2 helyett 3 órát bérelünk jeget)
és 5 játékos + 1 kapus edző vesz részt a programban. A TAO-s támogatás minden téren segítette egyesületünk továbbfejlődését. A
lehetőségeink növekedésével tovább szeretnénk növelni a sportolói létszámot és edzőink szakmai továbbképzését is szeretnénk
folytatni.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok
időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:
A fedett jégpálya működésével lehetővé válik mind az egriek, mind a környékbeliek számára szabadidejük kellemes, hasznos eltöltése.
Közösségben, megfelelő körülmények között sportolhatnak akár hobbi, akár komolyabb céllal is. A gyermekek fizikai és szellemi
fejlődéséhez pozitívan járul hozzá a sport, különösképpen a csapatsport, mely szociális érzékenységüket, beilleszkedési képességüket
és viselkedésüket is jó irányba tereli.
Az utánpótlás-nevelés keretében beszerzésre kerülő eszközök, felszerelések nagy terhet veszek le a családok válláról, így azon
gyermekek is a jégkorong közelébe kerülhetnek, akik szociális hátterük miatt ezt korábban nem engedhették meg.
A jégkorong népszerűsítése és sportolóink felkészítése szempontjából is kiemelten fontosnak tartjuk az utánpótlás tornák szervezését.
Az átlátható, fenntartható, hatékony működés és gazdálkodás is egyesületünk célja. Ennek érdekében meg kívánjuk erősíteni az
egyesület működésének gazdasági és adminisztratív hátterét.
A sportfejlesztési program megvalósítása különösen fontos olyan elmaradott és hátrányos helyzetű térségben, mint Eger vidéke, ahol az
aktív korú lakosság körében a gazdasági, társadalmi folyamatok hatásaként nagy mértékű a munkanélküliség, ebből adódóan a
családok nehéz szociális körülmények között élnek.
Az egyesület és általa a sportág fejlesztésével, tömegbázisának növelésével az eddigi finanszírozási források vélhetően kiegészülnek a
stratégiai célok mentén fejlődő sportágban lehetőséget látó vállalkozók, befektetők támogatásával, valamint nem feledkezhetünk meg a
program, a térség szempontjából kiemelkedő fontosságú munkahelyteremtő hatásáról sem.
Az egyesület térségi státuszának megerősödése és az infrastrukturális körülmények nagymértékű javulása magával vonja a mérkőzések
látogatottságának növekedését, ezáltal a szponzoráció mértéke is nagyobb arányú lehet az egyesület költségvetésében.
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Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak

Korosztály

Megbízás
időtartama

Ráfordítás adatai
Munkakör: vezető edző
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Képesítés: Felsőfokú szakirányú
Beosztás: Vezetőedző
Ekhos kifizetés: Igen
Megbízás jellege: Havi

2013/14 U10

Munkáltatói
járulékok

Juttatás

10 hónap

Összesen

Évadra jutó
ráfordítás

58 000 Ft

11 600 Ft

696 000 Ft

58 000 Ft

11 600 Ft

696 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak
2013/14
Összesen

Összesen
Támogatás összesen
696 000 Ft
626 400 Ft
696 000 Ft
626 400 Ft

Önrész összesen
69 600 Ft
69 600 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Időszak

Korosztály

2013/14

U10

2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14

U10
U10
U10
U10
U10

Megnevezés
Ruházat (verseny és edző mez, csapat
melegítő, aláöltöző, szuszpenzor)
ütő, korcsolya
védőfelszerelés
gyakorló kapu ponyvával
csúszópad
lőpad

Mennyiség

Egységár

Összesen

14 szett

15 000 Ft

210 000 Ft

14 szett
14 szett
2 darab
1 darab
1 darab

30 000 Ft
30 000 Ft
70 000 Ft
35 000 Ft
25 000 Ft

420 000 Ft
420 000 Ft
140 000 Ft
35 000 Ft
25 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak
2013/14
Összesen

Összesen
Támogatás összesen
1 250 000 Ft
1 125 000 Ft
1 250 000 Ft
1 125 000 Ft

Önrész összesen
125 000 Ft
125 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai
Időszak
2013/14
2013/14
2013/14

Korosztály
U10
U10
U10

Létesítmény neve
Andornaktálya Általános Iskola tornaterme
Ideiglenes jégpálya Eger
Miskolci jégpálya edzőtáborhoz

Időszak szerinti összesítés

Időszak
2013/14
Összesen

Összesen
Támogatás összesen
2 415 000 Ft
2 173 500 Ft
2 415 000 Ft
2 173 500 Ft

Önrész összesen
241 500 Ft
241 500 Ft

Személyszállítási költségek
Időszak
2013/14
Összesen

Költség
300 000 Ft
300 000 Ft

Bérleti díj
5 000 Ft/óra
22 000 Ft/óra
25 000 Ft/óra

Igénybevétel
120 óra/év
70 óra/év
11 óra/év

Éves költség
600 000 Ft
1 540 000 Ft
275 000 Ft
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Időszak szerinti összesítés

Időszak
2013/14
Összesen

Összesen
Támogatás összesen
300 000 Ft
270 000 Ft
300 000 Ft
270 000 Ft

Önrész összesen
30 000 Ft
30 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek
Időszak
2013/14

Költség
300 000 Ft
300 000 Ft

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak
2013/14
Összesen

Összesen
Támogatás összesen
300 000 Ft
270 000 Ft
300 000 Ft
270 000 Ft

Önrész összesen
30 000 Ft
30 000 Ft

Szállás és étkezés költsége
Időszak
2013/14

Költség
294 500 Ft
294 500 Ft

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak
2013/14
Összesen

Összesen
Támogatás összesen
294 500 Ft
265 050 Ft
294 500 Ft
265 050 Ft

Önrész összesen
29 450 Ft
29 450 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet)
Időszak
2013/14

Költség
290 000 Ft
290 000 Ft

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak
2013/14
Összesen

Összesen
Támogatás összesen
290 000 Ft
261 000 Ft
290 000 Ft
261 000 Ft

Önrész összesen
29 000 Ft
29 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak

Támogatás
intenzitás

2013/14
Összesen

90 %

Támogatás
összesen
5 129 445 Ft
5 129 445 Ft

Támogatás
szakmai része
4 975 563 Ft
4 975 563 Ft

NSI 1%
51 294 Ft
51 294 Ft

Közreműködői
díj
102 588 Ft
102 588 Ft

Önerő
569 939 Ft
569 939 Ft

Szakmai
ráfordítás
összesen
5 545 502 Ft
5 545 502 Ft

Ráfordítás
összesen
5 699 384 Ft
5 699 384 Ft
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Közreműködői költségek indoklása
Egyesületünk megbízási szerződést kötött az Abacus Sport Consult Kft-vel a pályázati anyag elkészítésére és a teljes támogatási
időszak alatt a pályázattal kapcsolatos teendők kezelésére, részletesen az alábbiakra:
- sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése;
- egyesület tájékoztatása a pályázattal, támogatás leszerződésével, felhasználásával kapcsolatban;
- közreműködés Támogatási szerződések elkészítésében, Támogatási Igazolás Kérelmek elkészítése, benyújtása;
- Támogatók tájékoztatása a teendőkkel kapcsolatban (NAV, átutalás, stb.)
- támogatott program megvalósításával kapcsolatos koordináció, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítése;
- felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos teendők, jelentések elkészítése;
- negyedéves előrehaladási jelentések készítése;
- esetleges hiánypótlások kezelése;
- szükség esetén a pályázat módosítási ill. hosszabbítási kérelmének elkészítése, benyújtása.
A közreműködői díj kifizetéséhez igénybe kívánjuk venni a pályázat nyújtotta 2%-os keretet.
Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 102 588 Ft
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Indikátorok
Output indikátorok

Indikátor megnevezése

Kiindulási
érték

Célérték

Változás

Megjegyzés

Szakemberek átlagfizetése

150000 Ft

150000 Ft

0%

Teljes szakember állomány

4 fő

4 fő

0%

a csökkentett támogatási keret miatt
bérfejlesztés nem valósul meg
Szakemberek létszáma nem változott,
viszont magasabb képesítést
szereztek meg.

Licence-szel rendelkező edzők
száma
OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma
Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
száma
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény
Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma
Nézőszám

3 fő

4 fő

33,33%

2 fő

3 fő

50%

1 fő

2 fő

100%

0 darab

1 darab

0%

0 m2

50 m2

0%

3 fő

20 fő

566,66%

0 fő

50 fő

0%

Eredmény indikátorok
Korosztály Kiindulási
érték

Célérték

Változás

Megjegyzés
jelenleg 2 db U8 korosztályú
sportolónk van, de ők U10-esekkel
együtt versenyeznek

U8

0 fő

10 fő

0%

U10
U12
U14
U16
U18
U20
Felnőtt

14 fő
9 fő
5 fő
4 fő
2 fő
1 fő
0 fő

16 fő
20 fő
7 fő
6 fő
4 fő
3 fő
0 fő

14,28%
122,22%
40%
50%
100%
200%
0%

Hatás indikátorok

Korosztály
U8
U10
U12
U14
U16
U18
U20
Felnőtt

Kiindulási
érték
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés

Célérték

Megjegyzés

1 helyezés
1 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés

U12es korosztályig nincs helyezés
U12es korosztályig nincs helyezés

Oldalszám: 10

A projekt költségvetésének összesítése
A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás
ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás
Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása
Képzési feladatok
támogatása
Versenyeztetés költségei
Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai
ráfordítás
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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 129 445 Ft

4 975 563 Ft

51 294 Ft

102 588 Ft

569 939 Ft

5 545 502 Ft

5 699 384 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
5 129 445 Ft

0 Ft
4 975 563 Ft

0 Ft
51 294 Ft

0 Ft
102 588 Ft

0 Ft
569 939 Ft

0 Ft
5 545 502 Ft

0 Ft
5 699 384 Ft

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

Közreműködői
díj

NSI 1%

Önerő

Ráfordítás
összesen
0 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás
ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás
Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása
Képzési feladatok
támogatása
Versenyeztetés költségei
Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai
ráfordítás
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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 129 445 Ft

4 975 563 Ft

51 294 Ft

102 588 Ft

569 939 Ft

5 545 502 Ft

5 699 384 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
5 129 445 Ft

0 Ft
4 975 563 Ft

0 Ft
51 294 Ft

0 Ft
102 588 Ft

0 Ft
569 939 Ft

0 Ft
5 545 502 Ft

0 Ft
5 699 384 Ft

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

Közreműködői
díj

NSI 1%

Önerő

Ráfordítás
összesen
0 Ft
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Nyilatkozat
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 végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési 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 vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött
közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével –
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 az országos jelleggel működő diák-, vagy 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 az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség 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 2011. évi CXCV. törvényben
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. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a
jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. 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 jóváhagyást végző -, illetve
az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz
beruházással, fejlesztéssel.
16. 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;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban
foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

