Ügyiratszám : be/SFPHP01-2333/2014/MKSZ
1

Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Török Ignác Gimnázium Gödöllői Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

TIG DSK
Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

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

Diákolimpia

Adószám:

1 9 1 7 8 9 4 1 -1 -1 3

Bankszámlaszám:

1 1 7 4 2 0 4 9 -2 0 3 4 1 6 1 5 -0 0 0 0 0 0 0 0
(helység)

2 1 0 0

(házszám)

Petőfi Sándor út

Gödöllő
12

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

(helység)

2 1 0 0

(házszám)

Petőfi Sándor út

Telefon: 06204210385

Gödöllő
12

Fax: 06204210385

Hivatalos honlap: -

E-mail: gztibi@gmail.com

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Gőz Tibor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám: 06204210385

E-mail cím: gztibi@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Gőz Tibor

Mobiltelefonszám: 06204210385

E-mail cím: gztibi@gmail.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Török Ignác Gimnázium Tornaterme
Gödöllő Város Önkormányzata
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Gödöllő Város Önkormányzata

4

felkészülés és versenyeztetés

1991-02-10

1991-02-10

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

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy
utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett
versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer
valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi
versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2012

2013

2014

Önkormányzati támogatás

0 MFt

4 MFt

4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.9 MFt

3 MFt

3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

6.3 MFt

6 MFt

6 MFt

Egyéb támogatás

0.2 MFt

0.3 MFt

0.3 MFt

Összegzés:

7.4 MFt

összesen:

13.3 MFt

13.3 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

1 MFt

1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

5 MFt

5 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0.2 MFt

0.2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.1 MFt

0.2 MFt

0.2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0.4 MFt

0.2 MFt

0.2 MFt

Összegzés:

0.5 MFt

összesen:

6.6 MFt

6.6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

0.4 MFt

6.3 MFt

6.3 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

5 MFt

5 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2014/15-ös bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,
egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).
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A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A két kézilabda csapat edzései és mérkőzései a következő helyszíneken valósulnak meg: a Török Ignác Gimnázium tornaterme, valamint a gimnázium udvarán található szabadtéri, multifunkció
s
pálya, amelyet 2 évvel ezelőtt sikeresen megvalósított TAO-s pályázat eredményeként létesített az egyesület. A TAO-s pályázat követeztében a csapatok javuló infrastrukturális feltételek mellett
készülhetnek, azonban a feltételek továbbra sem ideálisak, így mindenképpen szükséges további fejlesztések megvalósítása.
A 2012/2013-as tanév kézilabda diákolimpián az V. korcsoportos fiú csapat az országos elődöntőbe jutott, sajnos az előző évben nem sikerült újra ez teljesítmény. Az egyesület hagyományaihoz
méltán tehát a csapatok hagyományosan részt vevői a diákolimpiáknak, illetve a döntőknek. Ennek a sikeres munkának a folytatása érdekében az egyesület a 2014/2015 –ös bajnoki évadban is
beadja sportfejlesztési programját.
Az egyesület keretében összesen 24 igazolt utánpótlás korú sportoló játszik, emellett nem igazolt játékosok is tagjai egyesületünknek. Ők a diákolimpián indulnak évek óta eredményesen,
amelyhez
nem szükséges, hogy igazolt játékosok legyenek, így azonban nem jelenhettek meg jelen pályázat keretében.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem releváns.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A sportfelszerelések és egyéb eszközök beszerzése két ütemben 2014 szeptemberében és 2015 januárjában történik meg az előzetes tervek szerint.
A szakember fizetése havonként, egyenlő ütemezésben kerül kiegyenlítésre.
A rendezvényszervezési költségek a kiírt Diákolimpia idejében kerül elszámolásra.
A projektben fejleszteni szeretnénk a tavaly elkészült multifunkciós pályát, labdafogó hálóval, és a hozzá tartozó oszlopokkal. Emellett a Diákolimpiát is szervezni fogunk, amelyhez
elengedhetetlen a hangosítás.
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 Diáksport Egyesület már az előző két évben is foglalkozott sportfejlesztési programmal. A 2012-es és 2013-as program sikeresnek bizonyult. A program része volt a pályafelújítás is, amelyet
mostanra jóvá is
hagytak, minden lehetőség adott a felújítás megkezdéséhez. Ez az Egyesület szempontjából nagyon fontos, hiszen a multi funkciós pálya lehetővé teszi az utánpótlás bázis hatékony fejlesztését.
Ugyanis a TIG DSE az utánpótlás nevelést tűzte ki első számú és legfontosabb céljául, ehhez azonban minden feltételt biztosítani kell. Éppen ezért a jelenlegi program keretein belül
megvásárlásra kerülne több olyan eszköz is, amely elengedhetetlen fontosságú a napi edzésekhez, sporteseményekhez. A mindennapi felkészüléshez szükség van különböző méretű labdákra,
amelyeket 2-es és 3as méretben vásárolna meg az egyesület. Az erőnléti edzésekhez
elengedhetetlenek a különböző nehézségű súlyzók, programunk ezt is tartalmazza. A versenyeken, sporteseményeken való megjelenéshez fontos, hogy a játékosok rendelkezésére álljanak az
azonos mezgarnitúrák és melegítők, ugyanakkor szükség van széldzsekikre és táskákra is. Ezek az alapvető felszerelések
szükségesek ahhoz, hogy az Egyesület hatékonyan tudjon dolgozni a sikerek elérése érdekében.
A játékosaink használt felszerelés elhasználódása miatt szeretnénk frissíteni az öltözékünket és a meccsfelszerelésünket is.
Összegezve tehát, a Török Ignácz Gimnázium Diáksport Egyesület számára a legfontosabb, hogy kiemelkedővé, tökéletessé tegye utánpótlás bázisát. Ehhez azonban a fent említett eszközök
megléte elengedhetetlen.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölése
A Török Ignác Gimnázium Diáksport Egyesület által végrehajtani kívánt sportfejlesztési program számos olyan hatást generál, amelyek pozitív hatásukból adódóan hosszú távon fenntartandóak.
Ki kell emelni elsősorban a gazdasági hatásokat, amelyek jelentősége azért is fontos, mert az egyesület fennmaradásához hatékony gazdasági folyamatok is szükségesek. A célkitűzés
eredményeképp a növekvő taglétszám azt indukálja, hogy ennek függvényében nő a bevétel, amelyből az egyesület gazdálkodhat. A sportág hazai és nemzetközi sikereinek hosszú távú
hatásaként kívánatos lenne, hogy az állam felismerve a sikereket nagyobb támogatásokat nyújtson a sikersportágnak. Gazdasági hatásként, közvetett eredményként ki kell emelni azt, hogy a
sportfejlesztési
program által növekszik a kereslet a sportszergyártók, egyéb sporthoz kötődő tevékenységek, szolgáltatók termékei iránt, amely az ő gazdasági növekedésüket segíti elő, amely pedig könnyen
éreztetheti pozitív hatását a sportág felé visszakanyarodva.
A társadalmi hatás is legalább annyira fontos, és szem előtt tartandó, hiszen a sportág népszerűségének növekedése növeli a sporttal foglalkozók számát. Ebből az következik, hogy a sportos
szemlélet és életmód nagyobb teret nyer. Ez azon túl, hogy növeli az általános egészségi állapotot, terheket is levehet az egészségügyi ellátásról, mert a fizikai tevékenységet végzők körében
bizonyos betegségek kialakulásának esélye drasztikusan csökkenthető. Itt kell ugyanakkor megemlíteni azt a kockázatot, ami abból ered, hogy manapság egyre jobban terjed a nem aktív
szabadidős tevékenységek népszerűsége, amely kiszoríthatja a sporttevékenységeket. Ezért nem csak az egyesületnek, hanem általában a sportnak is érdeke, hogy megfelelő
marketingtevékenységgel felhívja a passzív időtöltések kockázataira a figyelmet, és hangsúlyozza az egészséges életmód előnyeit. A növekvő bázislétszám következtében különböző
közösségek alakulhatnak ki, és a meglévők erősödhetnek, mert összekapcsolja a szülőket, gyermekeket, edzőket, és adott esetben a település vérkeringését is felpezsdítheti egy-egy közös
rendezvény, sportnap. Ez pedig már olyan további hatásokat indít el, ami esetlegesen bevonná az önkormányzatokat is. Ez a fajta szinergiahatás pedig egy olyan modellt tudna elősegíteni,
amely az ideális társadalmi rendszer feltételeit erősíti.
A kockázatok kezelése tehát legalább annyira fontos, mint a célkitűzések figyelembe vétele. Kockázat jelentkezhet akár a létesítménnyel kapcsolatban, a bérleti díjak változásában, vagy épp a
fenntartó váltásában. Ezek csökkentése megállapodásokkal, és a jó viszony kialakításával lehetséges, amely mindkét érintett fél feladata és kötelessége, valamint érdeke. Figyelembe kell venni
annak a kockázatát is, hogy az esetleges jogszabályi változások következtében a megszerezhető támogatások mértéke, és a potenciális támogatók köre is lecsökken. Ez rövidtávon
finanszírozási problémákat és eszközállomány romlást eredményezhet, de ennek kivédése megfelelő tervezéssel könnyedén orvosolható. A kockázatok esetében fontos, hogy maga az
egyesület felkészüljön azok várható hatásaira, következményeire, és a kezelés módjára is. Kiemelendő a kockázatok közül még az, hogy egyre jobban terjednek az olyan szabadidős
elfoglaltságok, amelyek nem járnak
fizikai megterheléssel. A TV és internet terjedésével egyre többen választják az otthon ülést, ahelyett, hogy társaikkal sportolnának, mozognának. Ennek megelőzése, vagy a már kialakult
helyzet
megváltoztatása úgy lehetséges, hogy egy megfelelően kommunikált előnyöket hangsúlyozó szemléletben adják át az információkat a potenciális utánpótlás bázisnak. A várt eredmény, hogy
ezen hatásokat figyelembe véve egy olyan komplex rendszer alakuljon ki, amely bizonyos automatizmusok segítségével megteremti a sport utánpótlását, a sportágban való életkor szerinti
végigkísérést, valamint olyan hatásmechanizmusokat teremt, amelyek segítségével általában fejlődik a sportág, és maga a sport összességében. Ehhez persze a sportegyesületen túl
fontos a többi szereplő pozitív attitűdjének megteremtése és fenntartása, mert a folyamatok többnyire közös pilléreken nyugvóak, és azok sikeres megvalósításához mindenképp
együttműködésre van szükség. Ennek várható hatása lehet az, hogy kialakul egy olyan kommunikációs rendszer, amely a sportág, a szülők, a gyermekek, és egyéb érintettek között olyan
csatornákat nyit meg, amely megkönnyíti az információáramlást.
A lehetőség tehát adott az előnyök kihasználására, az érintettek pozitív hozzáállásával érhetők el a legkiválóbb eredmények.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb
kategóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Név

Szül. Kategória Licensz Új? Adózás
idő
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő
táblázatban kell kitölteni!)
Évad

Megnevezés

Menny. egység

Menny.

Egységár

Összeg

Kategória

1

450 000 Ft

450 000 Ft

Informatikai eszközök

2014/15

Hangosítás (erősítő, hangfal, állvány, tároló láda)szett

2014/15

Labdafogó háló tartó állvány

db

1

660 000 Ft

660 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

Labdafogó háló ____________

pár

1

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

Összegzés:

2 310 000 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

707 865 Ft

1 651 685 Ft

2 359 550 Ft

707 865 Ft

1 651 685 Ft

2 359 550 Ft

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

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás tervezett
kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe
tervezett
helyezés
befejezése
tervezett
időpontja

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés:

0 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:
Tárgyi beruházások részletes indolkása
Évad

2014/15

Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

3

A multifunkciós pálya kiegészítéseként szükséges a labdafogó háló és hozzá a tartó állvány beszerzése, a
mérkőzések rendezéséhez pedig szükséges a hangosító rendszer

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

Igen

Igen

Nem
Nem

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

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2014/15-ös bajnoki évad
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

Nincs

U8

0

0

Nincs

U9

0

0

Nincs

U10

0

0

Nincs

U11

0

0

Nincs

U12

0

0

Nincs

U13

0

0

Nincs

U14

0

0

Nincs

Serdülő

13

13

Megyei

Ifjúsági

12

12

Megyei

Junior

0

0

Nincs

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

Bajnokság szintje (legmagasabb)
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Mennyiségi
egység

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

kézilabda cipő

db

25

50 800 Ft

1 270 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

kapusnadrág

db

2

17 000 Ft

34 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

kapusmez

db

2

17 000 Ft

34 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

labda

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

kézilabda mez (meccs)

db

23

12 700 Ft

292 100 Ft

Sporteszköz

2014/15

kézilabda nadrág (meccs)

db

23

10 000 Ft

230 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

szabadidő melegítő (alsó-felső)

db

25

38 000 Ft

950 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

súlyzó

db

40

4 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel (óra /
hó)

Hónapok száma az évadban
(hónap)

Igénybevett órák száma /
évad

Éves&nbspköltség

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Támogatási
időszak

2014/15

Név

Kategória

Majoros Gusztáv

Új?

edző

Adózás módja

Nem

EKHO

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

8

12

80 000 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

16 000 Ft

1 152 000 Ft

16 000

1 152 000

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad

Név

Szül. Idő

2

Licensz

Fogl. kor.

Ifjúsági

2014/15

Majoros Gusztáv

D

1966-07-18

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 210 100 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 152 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:

4 362 100 Ft

összesen:
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

448 314 Ft

4 034 830 Ft

4 483 144 Ft

448 314 Ft

4 034 830 Ft

4 483 144 Ft

Összegzés:
összesen:
1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
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A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható
típusa személyi költségei
(Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

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

2014/15
2014/15

Közreműködő által végzett feladat leírása

sportfejlesztési program elkészítése, szakmai beszámolók, elszámolások készítése
sportfejlesztési program elkészítése, szakmai beszámolók, elszámolások készítése

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem. díj

Tárgyi jellegű

33 033 Ft

33 033 Ft

Utánpótlás nevelés

80 696 Ft

80 696 Ft

Összegzés:

113 729 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2014/15

56 865 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

2014/15-ös bajnoki évad

0 Ft
49 550 Ft
121 044 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:

170 594 Ft
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Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni
szíveskedjenek.

Kelt: Gödöllő

(helység), 2014

(év) 06

(hó) 05

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírot t Gőz T ibor, mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem ﬁzetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság ﬁzetési könnyítést (részletﬁzetés, ﬁzetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár 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;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbe li 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 az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom.
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.
13. 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;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Gödöllő

(helység), 2014

(év) 06

(hó) 05

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban
szereplő adatairól).
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási
kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
(25 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek
Egyéb dokumentumok

Kelt: Gödöllő

(helység), 2014

(év) 06

(hó) 05

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK
Teljes szakember állomány

fő

1

1

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

1

1

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

1

1

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

80000

80000

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

300

300

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U7

Fő

0

0.0 %

U8

Fő

0

0.0 %

U9

Fő

0

0.0 %

U10

Fő

0

0.0 %

U11

Fő

0

0.0 %

U12

Fő

0

0.0 %

U13

Fő

10

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK
Korosztályos eredményesség változása:
U7

helyezés

0

0.0 %

U8

helyezés

0

0.0 %

U9

helyezés

0

0.0 %

U10

helyezés

0

0.0 %

U11

helyezés

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0.0 %

U13

helyezés

3

0.0 %

Nézőszám

Fő

100

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2333/2014/MKSZ
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

1 651 685 Ft

49 550 Ft

707 865 Ft

2 359 550 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

4 034 830 Ft

121 044 Ft

448 314 Ft

4 483 144 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 686 515 Ft

170 594 Ft

1 156 179 Ft

6 842 694 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Összegzés:

Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

1 651 685 Ft

49 550 Ft

707 865 Ft

2 359 550 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

4 034 830 Ft

121 044 Ft

448 314 Ft

4 483 144 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 686 515 Ft

170 594 Ft

1 156 179 Ft

6 842 694 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Összegzés:
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