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A kérelmező adatai
 

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Vagyoni helyzet
 
    Bevételek

Általános
A kérelmező szervezet teljes neve: Eger Stars Sport Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: Eger Stars SE
Gazdálkodási formakód:
Adószám: 18511134-1-10
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2019.01.21.
Tevékenység megkezdésének időpontja:

Kapcsolat

Székhely: 3300 Eger, Vécsey Sándor utca 3. Levelezési cím: 3300 Eger, Vécsey Sándor utca
3.

Telefon: 06307554145 E-mail: egerstars@gmail.com
Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő Kapcsolattartó
Képviselő neve: Győri Sándor Kapcsolattartó neve: Győri Sándor
E-mail: zenitkandallo@gmail.com E-mail: zenitkandallo@gmail.com
Telefon: 06307554145 Telefon: 06307554145

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve
Átlagos

heti
használat

Használat célja

Egri Jégpálya Gazdasági társaság Négy Évszak
Sportiskola Kft. Gazdasági társaság

Négy
ÉvszakSportiskola
Kft.

Változó felkészülés és
versenyeztetés

Bevétel
Típus

2011. évi
tényadatok

2012. évi
tényadatok

2013. évi
tényadatok

2014. évi
tényadatok

2015. évi
tényadatok

2016. évi
tényadatok

2017. évi
tényadatok

2018. évi
tényadatok

2019. évi
tervadatok

1-Szponzori
bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 50 000 Ft
3-Reklám és
marketing
tevékenység
ből
származó
bevétel

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

4-Társasági
adóból
származó
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6 170 873 Ft

5-Más
nemzetközi
forrásból
származó
támogatás

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

6-
Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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    Kiadások

    Tárgyi eszköz állomány

 
Összes igazolt sportolói létszám

 

 
Kérelem adatai

 

7-Európai
Uniós
támogatás

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

8-Egyéb
támogatás 0 Ft 0 Ft 160 000 Ft 0 Ft 0 Ft 261 000 Ft 276 000 Ft 0 Ft 0 Ft

9-
Bankhitel/köl
csön

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

10-Állami -
Önkormányz
ati
támogatás

0 Ft 0 Ft 263 000 Ft 0 Ft 0 Ft 20 000 Ft 0 Ft 0 Ft 300 000 Ft

Összesen 0 Ft 0 Ft 423 000 Ft 0 Ft 0 Ft 281 000 Ft 276 000 Ft 0 Ft 6 520 873 Ft

Kiadás
Típus

2011. évi
tényadatok

2012. évi
tényadatok

2013. évi
tényadatok

2014. évi
tényadatok

2015. évi
tényadatok

2016. évi
tényadatok

2017. évi
tényadatok

2018. évi
tényadatok

2019. évi
tervadatok

1-Működési
költségel
(rezsi)

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

2-Személyi
jellegű
ráfordítások

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 548 260 Ft

3-Ingatlan
bérleti díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 916 000 Ft

9-Egyéb,
máshová
nem
sorolható
kiadások

0 Ft 0 Ft 422 000 Ft 652 000 Ft 391 000 Ft 110 000 Ft 474 000 Ft 320 000 Ft 540 000 Ft

4-
Anyagköltsé
g

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

Összesen 0 Ft 0 Ft 422 000 Ft 652 000 Ft 391 000 Ft 110 000 Ft 474 000 Ft 320 000 Ft 6 004 260 Ft

Időszak Megnevezés Érték
2018. évi tényadatok (Ft) Tárgyi Eszköz állomány 0 Ft
Összesen 0 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám
U8 Férfi Amatőr 10 Fő
U8 Nő Amatőr 6 Fő
U10 Férfi Amatőr 4 Fő
U12 Férfi Amatőr 2 Fő
U14 Férfi Amatőr 2 Fő

Kérelem száma: KE12230/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20
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A kérelemben érintett jogcímek
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei



1.

2.
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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):

 
Az Eger Stars Sport Egyesület (továbbiakban: ESSE) 2018-ban alakult, a jégkorong sportot szerető helyi lakosok kezdeményezésére,
hogy az egyesület által minden korosztály számára biztosítani tudják a jégkorongozás lehetőségét szervezett keretek között. Jogelődje a
putnoki székhelyű Gömöri Sport Egyesület volt - mely 2013-ban alakult.
 
Jelen kérelmünk a sportfejlesztési programunk 2019 / 2020 évi megvalósítási időszakra irányul.
 
Az Egyesületünk célja a 2019 és 2024 közötti években, hogy az egri fiatalok számára is végre elérhető alternatíva legyen a Jégkorong,
mint versenysport. Ismertté és közkedveltté kívánjuk tenni a jéghokit Egerben és vonzáskörzetében is.
Korábban városunkban volt már egy éveken át sikeresen működő kezdeményezés és hivatalos egyesület - Egri Vitézek néven, de
sajnos a több oldalról jelentkező problémák (mind jégpálya hiánya, mind személyi hanyagság) miatt gyakorlatilag megszűnt és majdnem
sikerült eltűnni a TAO térképéről is.
 
Az egyesület megszűntével maradt egy óriási űr (és igény a jóra, a játékra, a közösségre) az egri jégkorong életében, amit szeretnénk
ezzel az új, korábbi egyesülettől független új szervezettel betölteni.
 
Továbbá szeretnénk, ha idővel Eger is felkerülne a Magyar Jégkorong sport utánpótlásbázis térképére is.
A miskolci DVTK Jegesmedvék Jégkorong Klubbal való együttműködési szerződésünk folyamatban van, melynek értelmében
úgynevezett “szatellit” csapatuk leszünk. Ezáltal megfelelő szakmai támogatást, mentoredzőt, továbbképzéseket biztosítanak egri
egyesületünk részére.
 
Minél több gyerekkel kívánjuk megkedveltetni a jégkorongot, kialakítva egy megfelelő tömegbázist, melyből a tehetséges gyermekeket
kiválasztva eredményes utánpótláskorú, majd felnőtt játékosokat neveljünk ki, a korosztályos válogatottak és a miskolci DVTK
Jegesmedvék részére, mely egyesülettel együttműködési megállapodás keretében a korosztályos kiemelkedő képességű gyermekeket
átadjuk további fejlődésük reményében.
 
A fenti célok elérése érdekében szükséges a megfelelő minőségű infrastruktúra, sporteszköz felszereltség, melyek javításán
vezetőségünk tagjai folyamatosan fáradoznak. Továbbá elengedhetetlen megfelelő felkészültségű, képzettségű szakembergárda is, akik
a jövő nagyjait nevelik ki, kapcsolatot építenek ki és sportbarátságokat kötnek a környező országrészekben lévő települések –
jégkorongosaival is. Célkitűzésünk hogy minél több korosztályban tudjunk versenyeztetni gyerekeket. Ennek érdekében fejleszteni
tervezzük a szakmai képzést, javítani szeretnénk a létesítmény ellátottságot, és stabilizálnunk kell az utánpótlás csapataink financiális
hátterét.
 
Jelen Sportfejlesztési programunk utánpótlás nevelésre irányul. Infrastruktúra fejlesztésben nem kívánunk / tudunk jelenleg részt venni.
 
Utánpótlás nevelésünk során pedig rövidtávú célkitűzésünk, hogy mindenképpen megtartsuk, sőt növeljük is az utánpótláskorú játékosok
számát. Ehhez 3 alappillért határoztunk meg, amikhez ezen pályázat során szeretnénk anyagi hozzájárulást elnyerni:
1.4,5 hónap jégpályabérlés 2 korosztály számára heti 3 edzésben. Pontosítva 2019. november elejétől szeretnénk jeges edzéseket
tartani 2019. március végéig, a “karácsonyi” időszak kivételével (December közepétől az Új évig szünetet tartanánk a jégpálya
csúcsszezonja és az ünnepek miatt). U8 és U10 korosztály számára elkülönítetten heti 3 edzés hétfő és csütörtök este, illetve szombat
reggel 1-1 órákban.
 
U8 edzések: hétfő és csütörtök 17-18 óra és szombat 9-10 óra.
U10 edzések: hétfő és csütörtök 18-19 óra és szombat 10-11 óra.
 
Tehát egyesületi szinten összesen 6 óra edzés hetente, 4 és fél hónapon, azaz 18 héten át.
Összesen 18 hét x 6 edzés = 108 edzés alkalom. Mivel csapatunk nem rendelkezik saját jégfelülettel, ezért pályabérleti díjat kell
fizetnünk. Az általunk tervezett 1,5 hónapos „előszezon”-ban száraz edzéseket tervezünk tartani. A tornatermi edzések terembérletét
sikerül megoldanunk, így arra nem kívánunk pályázni.
 
2.Sporteszközfejlesztés a benchmarkt alapján szeretnénk 10 főre számított keretösszegből gazdálkodni.
3.Edzői bérek. Az eddigi és jövőbeni sokszor önkéntes edzői és vagy szervezői munka mellett szeretnénk 2 LTP képesítésű edzőt az U
8 és U 10 korosztályunk számára a tervezett 6 hónapban kifizetni.

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

 
Egyesületünk a 2018 / 2019-es szezonban (2018 december – 2019 február) a Négy Évszak Kft által biztosított egri sátorfedéses
jégpályán tartotta edzéseit, összesen heti 3 alkalommal. A következő, azaz 2019 / 2020-as szezonban is szeretnénk folytatni. Viszont a
minden korábbi, mindössze 3 hónapos egri téli jégpályaszezont szeretnénk mindenképpen meghosszabbítani minimum 2019 november
elejétől, 2020 március végéig, a korábban már említett 4,5 hónapra. Hiszen csak így tudunk lényegi fejlődést elérni és egyben tartani a
különböző korosztályú gyerekcsapatainkat. Eddigi tapasztalataink alapján tudjuk, hogy 3 hónapos rövid szezon esetén más sportágakat
választanak évközben a kis játékosaink.
 
Egyesületünk jelenleg 23 igazolt játékossal U8 – U14 korosztályú játékossal rendelkezik. Ezenkívül mintegy 15 fő “korisulis” gyerek, akik
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nem lettek igazolt jéghokisok, de gyakorlatilag ők is az egyesületünk részévé váltak és remélhetőleg a következő szezonban még többen
válnak jégkorongozóvá is belőlük.  A hokis edzéseinken, különösen a kezdeti időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a pálya egy
elkülönített részén a korcsolya oktatásra is, és a kicsit is megtanult és a jégkorongozás után érdeklődő gyerekekből “emeltünk át” sok
jelenlegi igazolt játékosunk. Ezt a jövőben is folytatni kívánjuk.
 
Az idei szezonban az U8 korosztállyal tudtunk tornákra nevezni. Sajnos az U10 korosztály létszáma nem tűnt idén még elegendőnek
ahhoz, hogy a tornaszerepléseket vállalni merjük. Jövő szezonban mindenképp indulunk már az U8-as mellett az U10-es tornákon is.
Hiszen biztosak vagyunk a jövőszezonbeli további toborzásokban, sőt szeretnénk az U12-es korosztályú gyerekeket is az U10-es
korosztálysokkal együtt edzeni, de az U12-es korúakat a Egri Ördögök U12-es csapatának “kölcsönadni”. Tehát a tornákon a Egri
csapattal szerepelnének, így ők sem maradnának ki meccsek adta megmérettetésekből, élményekből. Mindenesetre bízunk benne, hogy
a rákövetkező szezonban már U12-es korosztályú tornákon is, mint önálló egri csapat tudunk már szerepelni.
 
Bár nem tartozik a célcsoportunk közé, de szeretnék említést tenni, hogy idén Sarkadi Péter alelnök szervezésében végre elindult a
felnőtt amatőr jégkorong edzés is Egerben a késő esti órákban. Remélhetőleg a 2020 / 2021-es szezonban már elindulhatnak az egriek
egy felnőtt amatőr bajnokságban is. Továbbá terveink közt szerepel egy középiskolás diákok közötti, kispályás egri városi bajnokság
létrehozása is teljesen amatőr szinten, egyesületünk szakmai támogatásával, szervezésében. Ezáltal is bízunk benne, hogy még több
ember kedveli meg ezt a sportot helyi szinten is.
 
Ugyancsak szeretném megjegyezni, hogy jég híján elkezdtük március végétől a görkorcsolyás edzéseket. Ezt heti 2 alkalommal tartjuk
május végéig majd szeptember és októberben az egri Érsekkertben. Ennek fontos célja a mozgás mellett a csapatépítő és –megtartó
jellege a jeges szezonon kívül.

 
Építési  beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa  be  annak  a  2019/2020-as  támogatási  időszakban  megvalósítandó  programját  és  költségeit,  valamint  annak  időbeni
ütemezését):

 
A szezonban nem tervezünk építési beruházást.

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

 
Sportfejlesztési programunkban szereplő költségeket a 2019/2020-as szezon folyamán kívánjuk felhasználni, adottságainknak
megfelelően.
 
Az edzők  foglalkoztatását a jeges szezon indulása( 2019 november 15.) előtt tervezzük 2019.10.01-től. Legyen idejük a sportolóink
erőnléti felkésztésére. A szakmai munka megindulásával decemberben a TIG elkészítés, a támogatás feltöltése a priorizált feladat.
Januárra tervezzük az eszközbeszerzéseket. Természetesen, ha a szakmai munka megkívánja, ezt megelőzően is tudunk kapacitásokat
felszabadítani a beszerzések teljesítésére.

 
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 Szövetség 2016 novemberében kelt hosszútávú fejlesztési stratégiájához kapcsolódóan a ESSE vezetősége is
elhivatott az utánpótlás nevelés fejlesztése és egy olyan a jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása mellett a helyi és környező
települések lakosaiban, ami által a jégkorongsport elfogadottsága és szeretete növelhető.
 
Kiemelt célunk, hogy vonzóvá tegyük a jégkorongozást a helyi és környékbeli fiuk és lányok számára és már az óvodásokat és általános
iskola alsó tagozatos  tanulóit is próbáljuk a jégkorong és korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat és gyermekgondozókat
vontuk be.
 
Célunk, hogy ezt - a Magyarországon is szerencsére egyre növekvő és szerethető rajongótáborral bíró - sportágat országos szintre
emeljük Kazincbarcikán.  Célunk hosszú távú és úgy szeretnénk elérni, hogy mininél több saját nevelésű sportolót adjunk a sportágnak,
akiket már kisgyerekkorunk óta az egyesületünk nevelne. Ebből is látni hogy milyen kiemelt hangsúlyt fektetünk a fiatal tehetséges és
lelkes,sportot szerető, leendő sportolók felkutatására és folyamatos képzéseire. Maximálisan ki kívánjuk használni a Gyerehokizni.hu
program segítségét a toborzásokban.

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

 
Az Egri Jégpályán megrendezett mérkőzések, tornák pozitív médiát és véleményeket kaptak.
Tovább kívánjuk a jégkorong sportot népszerűsíteni városunkban. Ha sikeres utánpótlás csapatot működtetünk és a jelenlegi három
hónap helyet akár 5-6 hónapig van jég, akkor esélyünk nyílik arra, hogy minél több embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes
szórakozást és kikapcsolódást.
 
A TAO pályázat segítségével terveink szerint a szezon financiális feltételei megoldódnak. Egyesületünk további forrásokat remél a
Megyei Jogú Város Önkormányzatától, pártoló tagjaitól és helyi, térségi vállalkozóktól.
 
Jelenleg financiális veszélyt érzünk a jégbérlés során, ugyanis a jégpálya tulajdonossal az előrehaladott megbeszélések még nem jártak
a mai napig szerződéskötéssel. A jégidőnk biztosítása nagyban függ a TAO pályázatunk bírálatától, azonban az eddigi – jégpálya
üzemeltetővel történt - megbeszéléseink optimizmusra ad okot.
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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

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak szerinti összesítés

Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Megbízás
időtartama Juttatás Munkáltatói

járulékok
Évadra jutó
ráfordítás

2019/20 U8

Munkakör: LTP "1"
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Ebből új munkakörök száma: 1
Képesítés: Középfokú szakirányú
Beosztás: Edző
Ekhos kifizetés: Igen
Megbízás jellege: Havi

6 hónap 170 000 Ft 5 000 Ft 1 050 000 Ft

Létrehozás indoklása: Első támogatható szezonunk, szeretnénk a szakmai munka alapjait megteremteni.

2019/20 U10

Munkakör: LTP "2"
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Ebből új munkakörök száma: 1
Képesítés: Középfokú szakirányú
Beosztás: Edző
Ekhos kifizetés: Igen
Megbízás jellege: Havi

6 hónap 170 000 Ft 5 000 Ft 1 050 000 Ft

Létrehozás indoklása: A szakmai munka alapjait szeretnénk megteremteni
Összesen 340 000 Ft 10 000 Ft 2 100 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2019/20 2 100 000 Ft 1 890 000 Ft 210 000 Ft

Összesen 2 100 000 Ft 1 890 000 Ft 210 000 Ft

Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen

2019/20 U8 Benchmark alapján keretösszeg
meghatározása 1 csomag 600 000 Ft 600 000 Ft

Összesen 600 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2019/20 600 000 Ft 540 000 Ft 60 000 Ft

Összesen 600 000 Ft 540 000 Ft 60 000 Ft

Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség
2019/20 U8 Egri Jégpálya 30 000 Ft/óra 90 óra/év 2 700 000 Ft

Összesen 2 700 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2019/20 2 700 000 Ft 2 430 000 Ft 270 000 Ft

Összesen 2 700 000 Ft 2 430 000 Ft 270 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2019/20 90 % 4 994 861 Ft 4 845 016 Ft 49 948 Ft 99 897 Ft 554 985 Ft 5 400 001 Ft 5 549 846 Ft
Összesen 4 994 861 Ft 4 845 016 Ft 49 948 Ft 99 897 Ft 554 985 Ft 5 400 001 Ft 5 549 846 Ft
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Közreműködői költségek indoklása
 

Közreműködői költségek indoklása – szerződéssel szabályozott, elvégzendő feladatok:
•az  elkészítendő/elkészített  Sportfejlesztési  Program a támogatási  időszak teljes  életciklusának teljes  körű  menedzselésével  -
szempontrendszerének prioritásainak tartalmának, felépítésének számbavétele, meghatározása, valamint Megbízóval történő szóbeli
egyeztetése;
•támogatási kérelem összeállítása,
•folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és konzultáció a támogatási kérelem elbírálása alatt - hiánypótlás, esetleges jogorvoslati
kérelem egyeztetése, majd elkészítése.
•a támogatási igazolás kiállításában közreműködés,
•a pénzügyi elszámolás során kapcsolattartás elősegítése a támogatási folyamat egyéb érintettjeivel (pl.: támogató, sportigazgatási
szervezet, adóhatóság);
•a Támogatás szabályos felhasználásának dokumentálásában való folyamatos tanácsadás, valamennyi szükséges adatszolgáltatási,
jelentési és monitoring tevékenység ellátása.

 
    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 99 897 Ft
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Indikátorok
 

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

Szakemberek átlagfizetése 0 Ft 195000 Ft 0% havi bruttó 195 000.- 6 hónapon
keresztül

Teljes szakember állomány 0 fő 2 fő 0%
Az egyesület elnöke és alelnöke
jelenti most is a szakember hátteret,
azonban kimondottan társadalmi
munkában.

Licence-szel rendelkező edzők
száma 0 fő 0 fő 0%

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

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
száma

2 fő 2 fő 0% Legnagyobb sajnálatunkra a felsőfokú
végzettség nem szakirányú.

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 100 fő 0%
Szupermini és mini tornáinkra elvárt
nézőszám az elsőnek mondható
szezonunkban.

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

U8 16 fő 20 fő 25%
U10 4 fő 8 fő 100%
U12 2 fő 6 fő 200%
U14 2 fő 4 fő 100%
U16 0 fő 0 fő 0%
U18 0 fő 0 fő 0%
U20 0 fő 0 fő 0%

U12 3x3 0 fő 0 fő 0%
Női U25 0 fő 0 fő 0%
OB III. 0 fő 0 fő 0%

Tehetségg
ondozó
program

0 fő 0 fő 0%

OB II. 0 fő 0 fő 0%
U14 3x3 0 fő 0 fő 0%
U16 3x3 0 fő 0 fő 0%

EBJL 0 fő 0 fő 0%
EBYSL 0 fő 0 fő 0%
Szlovák

U20 1. liga 0 fő 0 fő 0%

DEBL 0 fő 0 fő 0%
OBIV/A 0 fő 0 fő 0%
OBIV/B 0 fő 0 fő 0%
OBIV/C 0 fő 0 fő 0%
EUHL 0 fő 0 fő 0%
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Korosztály Kiindulási
érték Célérték Megjegyzés

U8 0 helyezés 5 helyezés A tornákon való indulással megszerzett
helyezések száma.

U10 0 helyezés 5 helyezés A tornákon való indulással megszerzett
helyezések száma.

U12 0 helyezés 0 helyezés
U14 0 helyezés 0 helyezés
U16 0 helyezés 0 helyezés
U18 0 helyezés 0 helyezés
U20 0 helyezés 0 helyezés

U12 3x3 0 helyezés 0 helyezés
Női U25 0 helyezés 0 helyezés
OB III. 0 helyezés 0 helyezés

Tehetséggo
ndozó

program
0 helyezés 0 helyezés

OB II. 0 helyezés 0 helyezés
U14 3x3 0 helyezés 0 helyezés
U16 3x3 0 helyezés 0 helyezés

EBJL 0 helyezés 0 helyezés
EBYSL 0 helyezés 0 helyezés

Szlovák U20
1. liga 0 helyezés 0 helyezés

DEBL 0 helyezés 0 helyezés
OBIV/A 0 helyezés 0 helyezés
OBIV/B 0 helyezés 0 helyezés
OBIV/C 0 helyezés 0 helyezés
EUHL 0 helyezés 0 helyezés
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A projekt költségvetésének összesítése
 

A projekt költségvetése a 2019/20. 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 előfinanszírozott
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 4 994 861 Ft 4 845 016 Ft 49 948 Ft 99 897 Ft 554 985 Ft 5 400 001 Ft 5 549 846 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 4 994 861 Ft 4 845 016 Ft 49 948 Ft 99 897 Ft 554 985 Ft 5 400 001 Ft 5 549 846 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 előfinanszírozott
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 4 994 861 Ft 4 845 016 Ft 49 948 Ft 99 897 Ft 554 985 Ft 5 400 001 Ft 5 549 846 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 4 994 861 Ft 4 845 016 Ft 49 948 Ft 99 897 Ft 554 985 Ft 5 400 001 Ft 5 549 846 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;
Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz
beruházással, fejlesztéssel.
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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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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