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A kérelmező adatai
 

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Kérelmező kapcsolatai

Vagyoni helyzet
 

Általános
A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: PTSE
Gazdálkodási formakód: 529
Adószám: 19890586-1-11
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1953.03.01.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1953.03.01.

Kapcsolat

Székhely: 2800 Tatabánya, Köztársaság u.
Jubileumi Sportpark Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Köztársaság

út, Jubileumi Sportpark
Telefon: 34/311-151 E-mail: info@ptse.hu
Fax: 34/311-151 Hivatalos honlap: www.ptse.hu

Képviselő Kapcsolattartó
Képviselő neve: Németh Péter Kapcsolattartó neve: Németh Petra
E-mail: info@ptse.hu E-mail: info@ptse.hu
Telefon: 70/3965527 Telefon: 30-68-042-00

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve
Átlagos

heti
használat

Használat célja

Városi Műjégpálya Önkormányzat
Tatabánya Megyei
Jogú Város
Önkorményzata

Gazdasági társaság Gold Fitt kft. 74 óra felkészülés és
versenyeztetés

Csákányospuszta
Turistaház Önkormányzat

Tatabánya Megyei
ogú Város
Önkormányzata

Sportszervezet
Petőfi Tömeg és
Szabadidősport
Egyesület

Változó felkészülés

A kérelmezővel
kapcsolatban álló
szervezet neve

Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája

Tatabányai
Diákkorcsolyázó Egyesület

2800 Tatabánya
Paletta lkp. 1.3/1

A két szervezet elnöke 2013 02 02-én együttműködési megállapodást írt alá.
Kölcsönös előnyök alapján segítséget nyújtanak egymásnak Tatabánya város
jégsportjának fejlesztésébe .A sportolók kiválasztásában és átigazolásában segítik
egymás munkáját.Felkérés alapján részt vesznek egymás sport rendezvényeinek
szervezésében. A műjégpálya és görkorcsoly pálya  sportlétesítmények
fejlesztésében együtt működnek.

Gold Fitt kft. 2800 Tatabánya
Vágóhíd u 13.

A műjégpálya üzemeltetőjéve több évtizede  a téli időszakban napi kapcsolatban
van egyesületünk. A vállalkozás nagyban segítve pályázatunkat már az előkészítés
és beruházási munkálataiban a tervezés fézisánban is aktívan részt vesz. Jégpálya
építési és üzemeltetési gyakorlata több évtizedes múltra tekint vissza. Műszaki,
szervezeti felkészültsége alapján a pálya befedési munkálatainak elvégzésére is
alkalmas lehet.Vezetője 2007-től  egyesületünk elnökségi tagja.
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    Bevételek

    Kiadások

    Tárgyi eszköz állomány

 
Összes igazolt sportolói létszám

 

Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2-Tagdíj 35 000 Ft 68 400 Ft 75 000 Ft 0 Ft 0 Ft
3-Reklám és
marketing
tevékenységből
származó bevétel

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4-Társasági adóból
származó támogatás 0 Ft 3 033 000 Ft 178 151 300 Ft 0 Ft 0 Ft

5-Más nemzetközi
forrásból származó
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7-Európai Uniós
támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

8-Egyéb támogatás 8 825 000 Ft 3 562 000 Ft 3 800 000 Ft 0 Ft 0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
10-Állami -
Önkormányzati
támogatás

1 834 000 Ft 3 144 000 Ft 2 400 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 10 694 000 Ft 9 807 400 Ft 184 426 300 Ft 0 Ft 0 Ft

Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok
1-Működési költségel
(rezsi) 710 000 Ft 754 000 Ft 760 000 Ft 0 Ft 0 Ft

2-Személyi jellegű
ráfordítások 1 854 000 Ft 3 544 000 Ft 3 650 000 Ft 0 Ft 0 Ft

3-Ingatlan bérleti díj 681 000 Ft 710 000 Ft 750 000 Ft 0 Ft 0 Ft
9-Egyéb, máshová
nem sorolható
kiadások

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4-Anyagköltség 6 774 000 Ft 4 799 400 Ft 179 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft
Összesen 10 019 000 Ft 9 807 400 Ft 184 360 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Időszak Megnevezés Érték
2010. évi tényadatok (Ft) 388 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft) 388 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft) 242 000 Ft
Összesen 1 018 000 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám
U8 Férfi Amatőr 2 Fő
U10 Férfi Amatőr 4 Fő
U10 Nő Amatőr 5 Fő
U12 Férfi Amatőr 7 Fő
U12 Nő Amatőr 4 Fő
U14 Férfi Amatőr 7 Fő
U16 Férfi Amatőr 1 Fő
U16 Nő Amatőr 1 Fő
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Kérelem adatai
 

A kérelemben érintett jogcímek
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Kérelem száma: KE06378/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16



1.

2.

3.

4.
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A sportfejlesztési program szöveges ismertetése
 

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):

 
Jelenleg az egyesület a tatabányai jégpályán (november-február), a táti jégpályán (október, március) és a tatabányai atlétikai
komplexumban (Grossics Gyula Stadion, száraz edzések, augusztus-szeptember; április-június) végzi az utánpótlás korú sportolók
képzését. Szezon elején 0 szupermini (U8), 2 mini (U10), és 9 előkészítő (U12) korú játékos volt az egyesületben, utóbbiak a Táti
Tigrisekkel közös csapatban indultak a korosztályos bajnokságban, ők Tatabányán edzettek. (Egy gyermek eligazolt, kettő abbahagyta a
sportot az előző szezonhoz képest). A szezon közepén az előkészítő csapathoz érkezett egy játékos, és távozott egy, mindketten
tatabányai illetőségűek.
Az U8-as csapat jelenleg 11 főt számlál, 10 fő február hónap folyamán lett leigazolva, február elején kezdte el a sportot, egy játékos már
a tavalyi évben is jégkorongozott, de szezon elején nem jelent meg, így regisztrációja a többiekkel együtt történt meg. Az idei szezonban
a csapat 3 tornán (fordulóban, mindhárom március hónapban) vett részt. A 11 játékos közül 7 az U10-es (mini) korosztályban résztvevő
csapatban is szerepelt, játszott tornán. Két fő „kiöregszik” a jövőre, így 9 játékos marad a következő szezonra.
Az U10-es csapat jelenleg 7 főt számlál, közülük 1 játékos a Táti csapatban is részt vett előkészítő (U12) mérkőzésen. 5 játékos február
hónapban lett leigazolva, akkor kezdték a sportot. A csapat februárban 1, márciusban 2 U10-es tornán (fordulóban) vett részt, jelenleg
áprilisban 1 torna van tervezve nekik. Mivel a csapat nem teljes létszámú, így az alacsonyabb korosztályú játékosok is részt vettek a
tornákon, a szabályokkal összhangban. 5 játékos öregszik ki a korosztályból, 2 játékos jön fel alacsonyabb korosztályból a következő
szezonra.
A játékosok felszerelését a központi támogatásból fedezte az egyesület, illetve a korábbi játékosok által használt, kinőtt felszereléseket
használják a gyerekek, természetesen nagyobb méretű felszerelések is kerültek beszerzésre pótolván a hiányzókat.
Az újonnan igazolt játékosok (főként az U8-as korosztályban) az egyesület által szervezett iskolás-óvodás korcsolyaoktatásból kerültek
be a rendszerbe.
Az egyesület (a táti csapatban játszó U12-es játékosokkal együtt) jelenleg 27 játékost számlál.

 
Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

 
A jégpálya fedésénél szakmai cél elsősorban az állandó jeges edzés és mérkőzéslehetőség biztosítása a tatabányai jégkorong számára,
a jelenlegi heti 3 edzés (5 óra) helyett akár heti 5 edzés (10 óra) [a három említett korosztály számára összesen értendőek a számok],
emellett a szezon is hosszabb lehetne (jelenleg november és február között van jég, az is változó minőséggel). A bizonytalan időjárás
nagymértékben hátráltatja a szakmai előrehaladást, illetve a játékosok fejlődését, a permanens lehetőségek biztosítanák a megfelelő
minőségű és mennyiségű munkalehetőséget a gyerekek számára. A szezon meghosszabbodna (szeptember/október-március/április),
amely elősegítené a gyermekek adekvát képzését, valamint csökkentené hátrányukat a „rendes” (fedett jégpályával rendelkező)
csapatokkal szemben.

 
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):

 
A következő szezonban is folytatni kívánjuk a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) által is támogatott LTP és LTAD rendszerek alapján
történő képzést, ennek érdekében bővíteni kívánjuk mind U8-as, mind U10-es korosztályaink játékos létszámát annak érdekében, hogy a
tatabányai jégkorong tömegbázisa még inkább kiszélesedjen. A korábbi tervekkel ellentétben (előző támogatási év) a szezonban sikerült
az U8-as csapaton felül U10-es csapatot is indítani, a következő szezonban célunk, hogy mindkét korosztályban legalább egy csapatunk
részt vegyen a szövetség által rendezett tornákon. U12-es játékosaink terveink szerint a következő szezonban is a Táti Tigrisek
csapatával közösen szerepelnek az U12-es bajnokságban.
A jeges képzés (alap (U8-U10) és bővített (U12) képzési blokk ’Géczi’) keretében a szezonban megkezdődött a játékosok atlétikus
alapképzése is (a korábbiak mellett pl.: görkorcsolya, inline, …), különös figyelemmel az emberi egyedfejlődés szenzitív időszakaira; ezt
a programot a továbbiakban is folytatni kívánjuk.

 
A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

 
.
2015 / 16
Az U8, U10, U12 korosztályok játékos állományának fejlesztése. Tovább kell javítani a kapcsolatot a TátiTigrisekkel. El kell érni, hogy a
tatabányai pályán is végezzünk közös edzéseket. Feltehetően a csarnoképítése miatt edzéseink jó részét Budapesten Táton Győrbe kell
végeznünk.
Tovább kell folytatni az óvodások heti két alkalommal történő "edzését" Cél a korcsolyázás megszerettetése, ügyesebb gyerekek
kiválasztása és bevonása az alapfokú edzésekben. A három edző foglalkoztatása továbbra is szükséges.
Az U8, U10, U12, korosztályok versenyeztetése és a vegyes csoportból kinőtt sportolóink számára felnőtt amatőr csapatok felé történő
írányítása.
A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében további támogatók és
szponzorok megnyerése, akik a TAO tv. forrásán kívül támogatják szakosztályunkat és munkánkat.
5.
6.
Kérelem adatlap 2015.04.29.
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További tárgyalásokat kell folytatni az önkormányzat illetékeseivel a hockey tagozat létrehozásaban a Sárberki vagy a Jókai Általános
Iskolában.
A megelőző évek tapasztalatai és kialakult kapcsolatrendszere, financiális háttere lehetővé teszik, hogy a tatabányai jégcsarnok az
utánpótlás képzés hosszútávon működőképes alapja lehessen.

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

 
A Magyar Jégkorong Szövetséggel szorosan együttműködünk, szakmai tanácsaikat kérjük és elfogadjuk munkánk során.
A szövetség rövid és hosszútávú célkitűzéseit igyekszünk magunkévá tenni. Ennek szellemében nagy hangsúlyt fordítunk a gyermekek,
az utánpótlás megfelelő szakmai felkészítésére, illetve korszerűsítjük meglévő, elavult jégpályánkat. Rendszeres korcsolya oktatást
tartunk óvodások részére ezzel U8 as csapatunk közvetlen utánpótlásá kiválasztáis lehrtőségét kívánjuk biztosítani.. A modernizált
jégpálya kiteljesítené
utánpótlás képzésünket. Emellett próbáljuk a jégkorong sportot minden eszközünkkel népszerűsíteni, szélesebb réteg számára
elérhetővé tenni.U12-es csapatunk a Táti tigrisekkel szerepelt a korosztályos bajnokságban. Törekvésünk az,hogy önálló korosztályos
csapatokat tudjunk a jégre küldeni.Az elmúlt szezonban 3 szakember foglalkozott a gyerekekkel közülük egyiküknek a hazai eléhető
legmagasabb végzettsége van.A jővőben is kiemelt helyen szerepel szakembereink képzése, megbecsülése. Gondot fordítottunk -
három fő beiskolázásával - a versenybírói szekember képzésre is.Továbbra is alpvető célunk az egyesület utánpótlás nevelést erősíteni
biztosítani stabilitását szükséges anyagi források biztosításával.

 
A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok
időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

 
Annak ellenére, hogy a városban 30 éve üzemel műjégpálya a jégkorong sportág megrekedt az amatőr "öregfiúk" szinten. A TAO
pályázati lehetőség és egyesületünk szervező munkája eredményeképpen sikerült pozitív elmozdulást elérni. Elmondható, hogy a
sportág népszerűsége a sportolói körökön kívül a meghatározó vezetői és gazdaság vezetői körökben is kedvezően változott. Képesek
vagyunk olyan forrásokat feltárni, amivel a pálya befedését korszerűsítését TAO segítségével megoldjuk. A szakmai munkához
szükséges anyagi források is bővíthetők. Az elmúlt három TAO-s évben 3 - 8,4 millióFt-ra tudtuk növelni a támogatásokból befolyt
bevételeinket. A pálya üzemeltetője az önkormányzat jelentős támogatásával saját bevételeinek hozzáadásával apálya működését
biztosítani tudja. Az elmúlt időben saját műszaki és anyagi lehetőségeit is igénybe véve jelentős korszerűsítéseket hajtott végre,
elsősorban a hűtő és kiszolgáló gépészet területén és új palánk felszerelésében. Az felsorolt működési forrásaink fenntarthatóak
egyesület pénzügyi helyzete stabil. A város gazdasági ereje növekszik a foglalkoztatottság is más területekhez képest kedvezően alakul.
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Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
 

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
 

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak szerinti összesítés

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak szerinti összesítés

Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Megbízás
időtartama Juttatás Munkáltatói

járulékok
Évadra jutó
ráfordítás

2015/16 U10

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

11 hónap 200 000 Ft 24 000 Ft 2 464 000 Ft

2015/16 U8

Munkakör: segédedző
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Képesítés: Középfokú
Beosztás: Edző
Ekhos kifizetés: Nem
Megbízás jellege: Havi

6 hónap 72 000 Ft 15 000 Ft 522 000 Ft

2015/16 U8

Munkakör: segéd edző
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Képesítés: Középfokú
Beosztás: Edző
Ekhos kifizetés: Nem
Megbízás jellege: Havi

6 hónap 72 000 Ft 15 000 Ft 522 000 Ft

2015/16

Munkakör: projekt menedzser
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Képesítés: Felsőfokú szakirányú
Beosztás: Projekt menedzser
Ekhos kifizetés: Nem
Megbízás jellege: Havi

6 hónap 200 000 Ft 24 000 Ft 1 344 000 Ft

Összesen 544 000 Ft 78 000 Ft 4 852 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2015/16 4 852 000 Ft 4 366 800 Ft 485 200 Ft

Összesen 4 852 000 Ft 4 366 800 Ft 485 200 Ft

Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen
2015/16 U8 ütő 6 darab 15 000 Ft 90 000 Ft
2015/16 U8 medicin labda 1 kg 6 darab 8 000 Ft 48 000 Ft
2015/16 U8 ballanca board 2 szett 40 000 Ft 80 000 Ft
2015/16 U8 fekete korong 50 darab 600 Ft 30 000 Ft
2015/16 U8 piros korong 10 darab 600 Ft 6 000 Ft
2015/16 U8 kék korong 10 darab 600 Ft 6 000 Ft
2015/16 U8 floorball labda 5 darab 1 000 Ft 5 000 Ft
2015/16 U8 floorball ütő 12 darab 4 000 Ft 48 000 Ft
2015/16 U8 formaruha 16 darab 16 000 Ft 256 000 Ft
2015/16 U10 ütő 11 darab 10 000 Ft 110 000 Ft
2015/16 U8 pászka 10 darab 2 000 Ft 20 000 Ft

Összesen 699 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2015/16 699 000 Ft 629 100 Ft 69 900 Ft

Összesen 699 000 Ft 629 100 Ft 69 900 Ft
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Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak szerinti összesítés

Személyszállítási költségek

Időszak szerinti összesítés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak szerinti összesítés

Szállás és étkezés költsége

Időszak szerinti összesítés

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség
2015/16 U10 Tatabányai Műjégpálya, Táti edzőtábor 15 000 Ft/óra 70 óra/év 1 050 000 Ft

Összesen 1 050 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2015/16 1 050 000 Ft 945 000 Ft 105 000 Ft

Összesen 1 050 000 Ft 945 000 Ft 105 000 Ft

Időszak Költség
2015/16 800 000 Ft

Összesen 800 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2015/16 800 000 Ft 720 000 Ft 80 000 Ft

Összesen 800 000 Ft 720 000 Ft 80 000 Ft

Időszak Költség
2015/16 60 000 Ft

Összesen 60 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2015/16 60 000 Ft 54 000 Ft 6 000 Ft

Összesen 60 000 Ft 54 000 Ft 6 000 Ft

Időszak Költség
2015/16 100 000 Ft

Összesen 100 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2015/16 100 000 Ft 90 000 Ft 10 000 Ft

Összesen 100 000 Ft 90 000 Ft 10 000 Ft
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Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2015/16 90 % 6 993 730 Ft 6 783 919 Ft 69 937 Ft 139 874 Ft 777 082 Ft 7 561 001 Ft 7 770 812 Ft
Összesen 6 993 730 Ft 6 783 919 Ft 69 937 Ft 139 874 Ft 777 082 Ft 7 561 001 Ft 7 770 812 Ft
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Közreműködői költségek indoklása
 

A projekt megvalósítását 2015 június 15-e és 2016 március 31 között tervezzük. Az elnyert támogatást a projekt megvalósítása során
jelentkező feladatok megvalósításával összefüggő kiadások finanszírozására fordítjuk, úgymint:
- jégkorongcsapat "fenntartása", felszerelés, szakember gárda
- a projekt során a tervezéssel és engedélyezéssel összefüggő és a kiviteli tervezés során keletkező költségek
- a megvalósítás során a projekt menedzsment fenntartása
- a lebonyolítást felügyeletét végzők költségei
- adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek elvégzésének kiadásai.
- gazdálkodás adminisztrációjának megerősítése, mérlegképes könyvelő és könyvvizsgáló    foglalkoztatása

 
    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 139 874 Ft
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Indikátorok
 

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

Szakemberek átlagfizetése 175000 Ft 200000 Ft 14,28%
Teljes szakember állomány 4 fő 4 fő 0%
Licence-szel rendelkező edzők
száma 1 fő 1 fő 0%

OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma 2 fő 2 fő 0%

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
száma

2 fő 2 fő 0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma 0 darab 0 darab 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény 0 m2 0 m2 0%

Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma 0 fő 0 fő 0%

Nézőszám 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

U8 0 fő 11 fő 0%
U10 2 fő 7 fő 250%
U12 9 fő 27 fő 200%
U14 0 fő 0 fő 0%
U16 0 fő 0 fő 0%
U18 0 fő 0 fő 0%
U20 0 fő 0 fő 0%

Felnőtt 0 fő 0 fő 0%
VUP

korosztály 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Megjegyzés

U8 0 helyezés 7 helyezés
U10 0 helyezés 7 helyezés
U12 0 helyezés 10 helyezés
U14 0 helyezés 0 helyezés
U16 0 helyezés 0 helyezés
U18 0 helyezés 0 helyezés
U20 0 helyezés 0 helyezés

Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés
VUP

korosztály 0 helyezés 0 helyezés
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A projekt költségvetésének összesítése
 

A projekt költségvetése a 2015/16. évadra

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása 6 993 730 Ft 6 783 919 Ft 69 937 Ft 139 874 Ft 777 082 Ft 7 561 001 Ft 7 770 812 Ft

Képzési feladatok
támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Összesen 6 993 730 Ft 6 783 919 Ft 69 937 Ft 139 874 Ft 777 082 Ft 7 561 001 Ft 7 770 812 Ft

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása 6 993 730 Ft 6 783 919 Ft 69 937 Ft 139 874 Ft 777 082 Ft 7 561 001 Ft 7 770 812 Ft

Képzési feladatok
támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Összesen 6 993 730 Ft 6 783 919 Ft 69 937 Ft 139 874 Ft 777 082 Ft 7 561 001 Ft 7 770 812 Ft
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Nyilatkozat
 

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további
adatokat kérhet;
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;
kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a
támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
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;
kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
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 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;
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
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.

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;
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;
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;
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);
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;
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;
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;
amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

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,
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,
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 naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6
nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.
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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,
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,
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.

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;
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.
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Nyilatkozat
  

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról
 

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:
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.
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.
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