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A kérelmező adatai

Általános
Lélegzet Gyermek és Ifjúságvédelmi
Képességfejlesztő Alapítvány
LGI

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

Amatőr sportszervezet

Kapcsolat
Székhely:
Telefon:
Fax:

3000 Hatvan, Váci Mihály ut, 15.

Levelezési cím:
E-mail:
Hivatalos honlap:

,

Képviselő

Kapcsolattartó

Képviselő neve:
E-mail:
Telefon:

Kapcsolattartó neve: Szőke Attila
E-mail:
Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
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
Összesen

2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok
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Kiadások
Kiadás Típus
1-Működési költségel
(rezsi)
2-Személyi jellegű
ráfordítások

2011. évi tényadatok

2012. évi tényadatok

2013. évi tényadatok
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2015. évi tervadatok
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3-Ingatlan bérleti díj
9-Egyéb, máshová
nem sorolható
kiadások
4-Anyagköltség
Összesen
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Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport

Nem

Státusz

Létszám

Kérelem adatai

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

KE06268/2015/MJSZ
Jégkorong
2015/16

A kérelemben érintett jogcímek
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Képzéssel összefüggő feladatok támogatása
- Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Kérelem adatlap 2015.06.23.

Oldalszám: 4

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):
Hatvanban 2011-től működik egy 30X18 -as méretű jégpálya, november 15.-től március 15.-ig. A pálya nagy népszerűségnek örvend a
gyerekek és a lakosság körében, látogatottsága folyamatosan növekszik. A 2014-15-ös szezonban 22500 korcsolyázó vette igénybe a
jégpályát.
A jégkorong 2013-2014-es szezonban kezdődött, Szőke Attila a Jászberényi Fókák vezetőedzője kezdte tanítani a gyerekeket .
A sportágat 20-25 fővel kezdtük szombat-vasárnap reggeli edzésekkel. Edzéseink hatására Ónody Csenge miniben és Karsai Ferenc
szuper miniben erősítette a Jászberényi csapatot.
A 2014-15-ös szezonban már önállóan indultunk a mini C kupákon , és a jászberényi csapatban szuper miniben 1 fő ,miniben 1 fő ,
előkészítőben 5 fő játszott.
A hatvani csapat közvetlen utánpótlást jelenthet a nagy pályával rendelkező klubok számára, hiszen Jászberény 25 km-re, Budapest 40
km re található.
Második alkalommal rendeztük a Totyogó jégkorong fesztivált 3 hatvani, 2 jászberényi és a Kazincbarcikai gyerekek részvételével (80
fő).
A kupán részt vett Csúszka és felnőtt játékosok népszerűsítették a sportágat. Az emléklapokat Horváth Richárd Hatvan város
polgármestere adta át, aki elismerését fejezte ki és támogatásáról biztosította a gyerekeket.
A sportág népszerűsége folyamatosan növekszik, ,melynek bizonyítéka hogy a jégkorong képzéshez csatlakozott a Szent István
általános iskola akik a BOSCH gyárhoz tartoznak. A későbbi támogatás miatt fontos lehet. Ebben a szezonban 32 első-második
osztályos gyerek járt rendszeresen jégkorong oktatásra .
A 2015-16-os évben újabb két elsős osztály csatlakozik a programunkhoz és velük indulunk a szuper mini és mini bajnokságokon.
Célunk a szakosztály alapjainak erősítése, edzői stáb stabilizálása és a folyamatos edzések biztosítása. Az elnyert támogatásból
biztosítjuk az osztályok védőfelszerelését és versenyeztetését.
A jeges időszakban a környező települések Zagyvaszántó,Petőfibánya és Boldog iskolái is járnak korcsolyázni illetve a következő
szezonban aktívan bevonjuk őket a jégkorong életébe. A mini korosztályból kilépő gyerekeinket a Jászberényi Fókák csapatához
irányítjuk.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:
A jelenlegi 30X18 -as sátorral fedett jégpályánk novembertől-márciusig biztosít biztonságos edzés lehetőséget. A város tervei között
szerepel egy szabványméretű jégpálya kialakítása mivel jelenleg egy multifunkciós sportcsarnok beruházás zajlik ezért erre a 2017-es
évben nyílik lehetőség.
Addig is a tervek között szerepel a jégpálya a jelenlegi piac területére történő áthelyezése, ahol méretben egy nagyobb pálya és a
hosszabb üzemeltetés is lehetővé válik.
Jelenlegi elképzelésünk szerint szeptembertől a Jászberényben megnyíló jégpályán hetente két edzésen vennénk részt.
Szakembereink a következő szezontól.
Szőke Attila edző
Szőke Simon edző
Szőke Attila Norbert kapus edző
2015-ben 4 mini tornán vettünk rész Debrecenben és Budapesten.
Tovább erősítjük pozíciónkat a város sportéletében, megszerveztük a környező települések jégkorongoktatását a városban a Szent
István általános iskolára építhetjük utánpótlás bázisunkat.
A jégpályát minden óvoda szervezetten látogatja és a következő évtől részt vesznek a rendszeres jégkorong oktatásban.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni
ütemezését):
Alapítványunk a 2015-16-os évben szeretné bővíteni a város jégfelületét. A jövőre való tekintettel tervezzük egy 18X60 méteres pálya
megvásárlását mely biztosíthatná egy időben a korcsolya oktatást és a jégkorong edzéseket is. A pálya panel rendszeréből adódóan
tovább bővíthető a következő évben szabvány méretű jégpályává és addig is alkalmas mini szuper mini mérkőzések lejátszására.
A pálya bruttó költsége 54 500 000 .- FT
A pálya feletti sátor, biztosítja az akár 7 hónapig is tartó üzemet alumínium vázzal .
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4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:
A 2015-16 os szezonban a már meglévő mini csapatunkkal és a szuper mini csapattal bővül az indítható csapataink száma.
Az óvodákból jövő és a BOSCH általános iskolájába érkező gyerekeink mindig biztosítják a folyamatos utánpótlást.
Terveink között szerepel a városban felnövő gyerekek megtartása és egy U 12-es korosztály indítása, közösen másik sportegyesülettel.
Augusztus 6.-tól 12.-ig jeges edzőtábort és napközis képesség fejlesztő tábort és heti 3 edzést szervezünk a gyerekeknek.
Szeptembertől heti 2 száraz edzés egy jeges edzés és egy kupán való részvétel a cél az U8-U12-es csapatnak.
A hazai pálya megnyitása (a pályázat elbírálásától függően október vagy november) heti három jeges edzés és havi egy tornán való
részvétel, korosztályonként.
A terveink között szerepel két mini csapat indítása, hiszen a létszámunk lehetővé teszi . A környező települések vezetőivel folytatott
előzetes megbeszélésen felmerült a kistérségi önálló csapat indítása.
Májusban két főt delegálunk az LTP tanfolyamra hogy a jelenleg az OKJ-s képzést végző edzőinknek tudjanak segíteni.
Az igazolt létszámunkat a duplájára kívánjuk bővíteni.
Mivel a városban szervezetten működik a gyerekek korcsolyáztatása (22500 látogató) mi ezt kívánjuk segíteni az állandó edzői
jelenléttel.
Tervezünk városi Mikulás kupát az iskolák, óvodák részvételével,szerelés biztosítása mellett.
Korosztályonként saját torna szervezése.
A 3.Totyogó fesztivál tovább bővítése.
Április végéig jeges és szárazedzések tartása és a kupákon való részvétellel próbáljuk pótolni a hazai jég hiányát.

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):
Alapítványunk elnöke elkötelezett híve a sportnak, és komoly segítséget nyújt az anyagi források előteremtéséhez.
Gyakorlatilag a két éve korcsolyaoktatásnak indult tanfolyamból, mára kinevelődött egy szuper mini A tudású játékosunk (Karsai Ferenc
2009), C kategóriában az U8-U10 és kis segítséggel U 12-ben is indítható alapítvánnyá váltunk. Célunk egy kistérségi jégkorong bázis
létrehozása Hatvan központtal. Szeretnénk további kis pályákat működtetni,pl Heves városában.
A kistérségi jégkorong Zagyvaszántó, Boldog, Petőfibánya és Jászfényszaru településekkel megvalósíthatóvá válik. A gyerekek eddig is
részt vettek a korcsolyaoktatásban a települések biztosították bejárásukat, most a nagyobb pálya megvalósulásával, lehetővé tesszük a
jégkorong sportba történő bevonásukat is.
A környező iskolák belépésével lehetővé válik egy területi bajnokság, illetve egy nagyszabású gyerek jégkorong fesztivál rendezése.
Jelenlegi 23 fős taglétszámunk amely 17 fő Hatvani Gigászok csapatába igazolt játékos, 6 fő pedig a Jászberényi fókák csapatához lett
igazolva. A 2015-16-os szezonra 16 fő igazolásra előkészített gyermekünk van, így az összes játékos létszámunk duplájára nő.
A városban jelenleg nagy beruházások zajlanak melyek, befejezése után a 2017-18-as szezonban nyílik lehetőség egy fedett
jégcsarnok építésére.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok
időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:
Az alapítványunk több mint 10 éve működik. Utánpótlás versenyzőket juttatott európai és világversenyekre.
Elnökünk elkötelezett híve a sportnak egy komoly orvostechnikai műszergyártó cég vetője, és nagyon jó kapcsolatot ápol a város
vezetőivel.
A program fontos hogy a gyerekek egészséges életmódra történő nevelésen kívül a kistérségben, esetlegesen szerényebb körülmények
között élő gyerekeket is be tudjuk vonni a sportágba.
Hatvan város a kiemelkedően jó elhelyezkedésével , komoly utánpótlása lehet akár a jászberényi akár a budapesti csapatoknak.
Utánpótlás szempontjából nagyon fontos hogy 17 percre található Gyöngyös városa 37 000 lakossal és kis pályával. Az itt pallérozódó
gyerekeknek komoly segítséget tudunk nyújtani fejlődésükben, a sportág megszerettetésében. A két város közelsége lehetővé teszi a
rendszeres együtt edzést illetve szakmai felügyeletet.
A felnövő gyerekek a nagy pálya elkészültéig folytathatják pályafutásukat Jászberényben vagy Budapesten.
A hatvani jégcsarnok megépülése után komoly gyerek bázissal rendelkező egyesületté válhatunk.
Meggyőződésem hogy a környező települések és a város jó megközelíthetősége lehetővé teszi egy jégcsarnok fenntartását és komoly
utánpótlás bázis kiépítését.
Az államtitkári tájékoztatónak megfelelően a hátrányos helyzetű és a súlyosan hátrányos helyzetű gyerekek sportolását és egészséges
életmódra történő nevelését is biztosítani tudjuk. A városi futballklubbal kialakított kooperációnak köszönhetően megvalósítjuk a
sportágak közti átjárhatóságot, ezáltal elősegítjük a gyermekek sport iránti elkötelezettségét.
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Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Időszak
2015/16

2015/16

2015/16

Beruházás adatai

Mennyiség

Megnevezés: köszörűgép
Típus: Egyéb
Indoklás: Jelenleg a jégpályán nem található köszörű gép.
Megnevezés: Jégkorong kapu nagy
Típus: Egyéb
Indoklás: Jelenleg nincs szabvány kapunk.
Megnevezés: Kapura háló
Típus: Egyéb
Indoklás: Nem rendelkezünk hálóval.

Tervezett felújítási,
beruházási érték

Egységár

1 db

1 700 000 Ft

1 700 000 Ft

2 db

60 000 Ft

120 000 Ft

2 db

35 000 Ft

70 000 Ft

Összesen

1 890 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Összesen

Támogatás
szakmai része

0 Ft

Közreműködői
díj

1%

0 Ft

0 Ft

Szakmai
ráfordítás
összesen
0 Ft

Önerő

0 Ft

0 Ft

Ráfordítás
összesen
0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak

Jogcím

Összesen

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

0 Ft

0 Ft

Közreműködői
díj

1%
0 Ft

Önerő

0 Ft

0 Ft

Szakmai
ráfordítás
összesen
0 Ft

Ráfordítás
összesen

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak

Korosztály

2015/16 U8, U10

2015/16 U8, U10

Ráfordítás adatai
Munkakör: edző
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Képesítés: Középfokú szakirányú
Beosztás: Edző
Ekhos kifizetés: Nem
Megbízás jellege: Havi
Munkakör: kapus edző
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Képesítés: Középfokú szakirányú
Beosztás: Kapusedző
Ekhos kifizetés: Nem
Megbízás jellege: Havi

Megbízás
időtartama

Juttatás

Munkáltatói
járulékok

Évadra jutó
ráfordítás

12 hónap

160 000 Ft

45 600 Ft

2 467 200 Ft

12 hónap

160 000 Ft

45 600 Ft

2 467 200 Ft

320 000 Ft

91 200 Ft

4 934 400 Ft

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak
2015/16
Összesen

Összesen
Támogatás összesen
4 934 400 Ft
4 440 960 Ft
4 934 400 Ft
4 440 960 Ft

Önrész összesen
493 440 Ft
493 440 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek
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Időszak
2015/16

Költség
452 000 Ft
452 000 Ft

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak
2015/16
Összesen

Összesen
Támogatás összesen
452 000 Ft
406 800 Ft
452 000 Ft
406 800 Ft

Önrész összesen
45 200 Ft
45 200 Ft

Szállás és étkezés költsége
Időszak
2015/16

Költség
1 196 000 Ft
1 196 000 Ft

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak
2015/16
Összesen

Összesen
Támogatás összesen
1 196 000 Ft
1 076 400 Ft
1 196 000 Ft
1 076 400 Ft

Önrész összesen
119 600 Ft
119 600 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet)
Időszak
2015/16

Költség
1 406 000 Ft
1 406 000 Ft

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak
2015/16
Összesen

Összesen
Támogatás összesen
1 406 000 Ft
1 265 400 Ft
1 406 000 Ft
1 265 400 Ft

Önrész összesen
140 600 Ft
140 600 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak

Támogatás
intenzitás

2015/16
Összesen

90 %

Támogatás
összesen
7 389 064 Ft
7 389 064 Ft

Támogatás
szakmai része
7 167 393 Ft
7 167 393 Ft

1%
73 890 Ft
73 890 Ft

Közreműködői
díj
147 781 Ft
147 781 Ft

Önerő
821 008 Ft
821 008 Ft

Szakmai
ráfordítás
összesen
7 988 401 Ft
7 988 401 Ft

Ráfordítás
összesen
8 210 072 Ft
8 210 072 Ft

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása
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Időszak

Oktatók
várható
személyi
költségei

Megnevezés

Képzésben
Oktatók
résztvevők
várható utazási várható
várható
utazási Egyéb
és szállás
költségek
és
szállás
költségei
költségei

Amortizáció

Tanácsaadói
szolgáltatások

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

OKJ-s
2015/16 edzőképzés
0 Ft
0 Ft
60 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
300 000 Ft
Típus:
Szakképzés
Indoklás: A TF -en induló kétéves edzőképzésre szeretném beíratni:-Szőke Attila Norbert -Szőke Simon Gergő LTP-t végzett évek óta
a jégkorongsportba tevékenykedő edzőket.
OKJ-s
2015/16 edzőképzés
0 Ft
0 Ft
60 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
300 000 Ft
Típus:
Szakképzés
Összesen
0 Ft
0 Ft
120 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Összesen

Támogatás
szakmai része

0 Ft

Közreműködői
díj

1%

0 Ft

0 Ft

Önerő

0 Ft

0 Ft

Szakmai
ráfordítás
összesen
0 Ft

Ráfordítás
összesen
0 Ft

Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad

2015/16
2015/16
Összesen

Korosztály

Nevezési díj

U8
U10

0 Ft
0 Ft
0 Ft

Bírói,
játékvezetői
díjak és
kapcsolódó
költségek
66 000 Ft
66 000 Ft
132 000 Ft

Tagsági díj

a
Versenyengedél (Át)igazolásból
szakszövetség
yek,
részére
játékengedélyek
befizetésre
díja
kerülő díjak
0 Ft
20 000 Ft
0 Ft
0 Ft
20 000 Ft
0 Ft
0 Ft
40 000 Ft
0 Ft

Pályahitelesítés
díja

5 000 Ft
5 000 Ft
10 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás
intenzitás

2015/16
Összesen

90 %

Támogatás
összesen
168 345 Ft
168 345 Ft

Támogatás
szakmai része
163 296 Ft
163 296 Ft

1%
1 683 Ft
1 683 Ft

Közreműködői
díj
3 366 Ft
3 366 Ft

Önerő
18 705 Ft
18 705 Ft

Szakmai
ráfordítás
összesen
182 001 Ft
182 001 Ft

Ráfordítás
összesen
187 050 Ft
187 050 Ft

Kérelem adatlap 2015.06.23.
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Közreműködői költségek indoklása
Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 151 147 Ft

Kérelem adatlap 2015.06.23.
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Indikátorok
Output indikátorok

Indikátor megnevezése
Nézőszám
Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma
Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
száma
OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma
Licence-szel rendelkező edzők
száma
Teljes szakember állomány
Szakemberek átlagfizetése

Kiindulási
érték
0 fő

Célérték

Változás

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

0 m2

0 m2

0%

0 darab

0 darab

0%

0 fő

0 fő

0%

3 fő

3 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

3 fő
156000 Ft

3 fő
156000 Ft

0%
0%

Megjegyzés

ezen felül LTP asszisztens.

Eredmény indikátorok
Korosztály Kiindulási
érték
U8
4 fő

Célérték

Változás

Megjegyzés

20 fő

400%

jelenleg igazolt ,16 fő előkészített.
3 fő igazolt, 12 fő igazolásra
előkészített játékos
4 fő jelenleg igazolt ,5 fő
átigazolásra vár, 7 fő előkészített

U10

3 fő

15 fő

400%

U12

4 fő

16 fő

300%

U14
U16
U18
U20
Felnőtt
VUP
korosztály

0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő

0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő

0%
0%
0%
0%
0%

0 fő

0 fő

0%

Hatás indikátorok

Korosztály
U8
U10
U12
U14
U16
U18
U20
Felnőtt
VUP
korosztály

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

0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

Célérték

Megjegyzés

Kérelem adatlap 2015.06.23.
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A projekt költségvetésének összesítése
A projekt költségvetése a 2015/16. 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

7 389 064 Ft

7 167 393 Ft

73 890 Ft

147 781 Ft

821 008 Ft

7 988 401 Ft

8 210 072 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

168 345 Ft
7 557 409 Ft

163 296 Ft
7 330 689 Ft

1 683 Ft
75 573 Ft

3 366 Ft
151 147 Ft

18 705 Ft
839 713 Ft

182 001 Ft
8 170 402 Ft

187 050 Ft
8 397 122 Ft

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

Közreműködői
díj

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

7 389 064 Ft

7 167 393 Ft

73 890 Ft

147 781 Ft

821 008 Ft

7 988 401 Ft

8 210 072 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

168 345 Ft
7 557 409 Ft

163 296 Ft
7 330 689 Ft

1 683 Ft
75 573 Ft

3 366 Ft
151 147 Ft

18 705 Ft
839 713 Ft

182 001 Ft
8 170 402 Ft

187 050 Ft
8 397 122 Ft

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

Közreműködői
díj

1%

Önerő

Ráfordítás
összesen
0 Ft

Kérelem adatlap 2015.06.23.
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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. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és 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

Kérelem adatlap 2015.06.23.
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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.
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.

Kérelem adatlap 2015.06.23.
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Nyilatkozat
Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról
Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:
1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum
5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön
adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban,
akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.
A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.

Kérelem adatlap 2015.06.23.

