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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

NKSE
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

521

Nem jogosult

1452
Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa:

Megye I. oszt.

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

- nincs -

Telefon:

Egyéb

Adószám:

1 9 9 4 6 9 5 5-1-1 4

Bankszámlaszám:

6 7 0 0 0 1 7 9-1 1 0 0 1 7 4 4-0 0 0 0 0 0 0 0

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

Sportszervezet

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:

(helység)

8 6 2 4

(házszám)

Hősök tere 1.
36-30-2555575

Balatonszárszó
1.

Honlap:

www.balatonszarszo.hu

(helység)

Balatonszárszó

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

8 6 2 4

(házszám)

Hősök tere 1.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Harmath Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

36-30-2555575

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám:

1.

harmathimre@vipmail.hu

Herold Marianna
E-mail cím:

36-70-3860000

heroldmarianna@gmail.com

A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, a lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .

2011

Bevétel

2012

2013

Önkormányzati támogatás

5.77 MFt

6.323 MFt

6.4 MFt

Állami támogatás

0.477 MFt

0.967 MFt

0.6 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.423 MFt

0.414 MFt

0.5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

2.23 MFt

10 MFt

Egyéb támogatás

0.668 MFt

0.728 MFt

0.57 MFt

Összegzés:

7.34 MFt

összesen:

10.66 MFt

18.07 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2011

Kiadás

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2.65 MFt

3.351 MFt

4.33 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

1.3 MFt

2.6 MFt

1.5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2.2 MFt

3 MFt

3.34 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1.189 MFt

1.661 MFt

8.9 MFt

Összegzés:

7.34 MFt

összesen:

10.61 MFt

18.07 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

2.1 MFt

2.5 MFt

3.44 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás
4

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2013/14 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása
Egyesületünk 1974 óta működik, mint nagyközségi sportegyesület. A labdarúgás viszont már az 1920-as években beindult. Jelenleg 4 működő szakosztályunk van:
szabadidő, asztalitenisz, karate, labdarúgó. Az utóbbi 3-ban versenyszerűen és hobbi szinten is sportolnak a jelentkezők. Mind a három szakosztályban jelentős az
utánpótláskorúak száma. Komoly nevelőmunka folyik szakképzett edzők vezetésével. Labdarúgásban megyei I. osztályban szerepel felnőtt csapatunk, és mondhatjuk,
hogy évek óta a megye egyik meghatározó csapataként tartják számon. Utánpótlás szinten ifjúsági (U-19) és serdülő (U-16) csapat szerepel a Somogy Megyei
bajnokságban. Bozsik egyesületi és intézményi keretek között U-7; U-9 és U-11 korosztályban vagyunk érdekeltek. 2012. október 1-től főfoglalkozású „D” liszenszes
edző irányítja az utánpótlás feladatokat, aki időközben sikeres „B” liszenszes oklevelet szerzett a megye által szervezett edzőképző tanfolyamon. Az elmúlt 2 évadban
a TAO pályázat adta lehetőség révén eszközöket, felszereléseket szerezünk be, és ebben az időszakban a képesítés is megvalósult. Eredményként könyveljük el, hogy
a szakmaiság sokkal jobban érvényesül, a képességek sokkal könnyebben fejleszthetők, a főállású szakedző 2013 tavaszától az U-7, U-9 U-11 korosztállyal heti két
alkalom, U-16 korosztállyal heti 3 alkalom, U-19 korosztállyal heti 3 alkalom foglalkozik mely eredményesnek bizonyul, ezért ezt tervezzük a következő évadban is.
Jövőben az egyesület az edző továbbképzését is tervezi. Az utánpótlás korosztály esetében jelentős az edző számára a pszichológiai, pedagógia, biológiai tényezők
ismerete, edzésekben és versenyeztetésben is minőségi előrelépést eredményez. Kondíció, koordináció felismerése és fejlesztése a gyakorlati tevékenység során
tudatos módon beépült. Az elmúlt két évadban sikerült 15 fővel növelni az utánpótlás korosztály létszámát. Fejlődésünket igazolja, hogy U-19-es csapatunk jelenleg 3.
helyen áll, mely előrelépés az előző bajnoksághoz viszonyítva. 2012/2013-as szezontól az Öregﬁúk csapatunk is a hivatalos SLASZ bajnokságban szerepel, így a bajnoki
rendszerben 4 csapatunk versenyez plusz a Bozsik Programba 3 korcsoport vesz részt.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése
2009/2010 években készült el a teljesen új öltözőnk, melyben hazai, vendég, bírós öltöző és szertár kapott helyet. Ezzel megoldódott a régóta húzódó öltöző
problémánk, hisz a régi, már elavult, idejét múlt és rossz műszaki állapotban van. Az épület felújításával a sportegyesület az utánpótlás nevelés feltételein kíván javítani
A régi öltözőt kb. 40 éve építették az akkori kornak megfelelő technológiával,melynek az állaga mára jelentősen leromlott. A tetőszerkezet a régi szokásoknak
megfelelően, natúr sajtolt cserépfedéssel, ellenlécezés és tetőfólia nélkül készült. A nyílászárók kétrétegű üvegezésű gerébtokos ablakok ill. tele hőszigeteletlen fa
pallótokos ajtók. A belső burkolatok töredezettek, több helyen csak simított beton és linóleum burkolat található, melyek korukból adódóan balesetveszélyesek. A
vakolat több helyen repedezett,málladozik. A pályázat adta lehetőséget kihasználva szeretnénk az épületet felújítani, mely beruházás által megvalósulna az utánpótlás
korosztály számára, a saját öltözőhelyiség, amellyel elkerülnénk a zsúfoltságot és kulturált, korszerű körülményeket biztosítanánk a ﬁatalok számára hazai szervezésű
utánpótlás eseményen (Bozsik nap, Familia KID kupa, 11 éves korcsoport, Amatőr kispályás torna, Pünkösd kupa) résztvevő 6-8 csapat számára. A tervezési program
alapján az épületben összenyitásra kerül a vendég öltöző és a szertár. Az így kialakuló többfunkciós helyiség alkalmassá válik- az öltöző funkció megtartása mellettkisebb megbeszélések,összejövetelek,edzések megtartására. Az átalakított öltöző alkalmas a meglévő öltöző épülettel együtt az utánpótlás korú tornák
lebonyolítására. Emellett edzés lehetőséget biztosít a környező kisebb- öltözővel nem rendelkező települések- junior korú ﬁataljainak. A tervezett épület az ingatlanon
oldalhatáron állónak megfelelő kialakítással épült, az övezeti előírásoknak megfelelően. A meglévő épület téglalap alakú tömeget formáz, földszintes kialakítású, fedett
terasszal,amely mérete folytán alkalmas esősebb időben is a nézők és sportolók elhelyezésére. Tetőszerkezete 30 fokos,hagyományos fa szerkezetű félnyeregtető.
Héjalása BRAMAC betoncserép fedés. Az épület külső falburkolata dörzsölt vékonyvakolat krém színben ill. a lábazaton antikolt téglaburkolat. A térburkolatokat szintén
téglakőből készítettük. Felújítás ütemezése: 2013. július 1-től – 2013. szeptember 15-ig, tehát a 2013/2014-es évadban már birtokba vehetik a ﬁatalok.
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve

A

Sportfejlesztés Program 2 tevékenységből áll: 1. Utánpótlás nevelési feladatok; 2. Tárgyi eszköz beruházás, felújítás. A tárgyi eszköz beruházás, felújítás időtartama,
ütemezése: 2013. július 1-től – 2013. szeptember 15-ig. Az utánpótlás nevelési feladatokkal kapcsolatos tevékenységek ütemterve: 2013.július 1-től- 2014. június 30-ig.
Mely feladaton belül, személyi jellegű kiﬁzetések (12 hónap), rendezvény költségek (2 alkalom), szállítási költségek ( 2x3 hónapban, 32 alkalom), sporteszköz (100 db) ,
sportfelszerelés ( 20 fő) beszerzése kerültek tervezésre.
A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)
Az eddigi 2 évben benyújtott Sportfejlesztési programunk célja azonos volt a 2013/2014 évadban tervezettel, miszerint maximálisan ﬁgyelembe vegyük az MLSZ
ajánlásait, az abban foglalt célokat beépítsük programjainkba, így: sportolási körülmények javítása, infrastruktúra javulása, eszközválaszték bővítése, minőségi
felszerelések biztosítása, a labdarúgás népszerűsítése, a résztvevők számának bővítése, szakmai képzés. A fejlesztési ﬁnanszírozás hátterét a TAO támogatások
nyújtották és nyújtják a jövőben is. A korábbi évekhez hasonlóan, ebben az évadban is törekedtünk arra, hogy tervezett céljaink elérhetőek és reálisak legyenek, hiszen
ez nyújt biztonságot és sikert a programvégrehajtás során, mely egyben a hosszú távú fenntartás alapja is.
Jelen programunk keretében a tervezzük, hogy az utánpótlás korosztályon belül U-7: 2 fő; U-9: 3 fő; U-11: 1 fő, U-16: 3 fő; U-19: 2 fő újabb igazolt játékossal bővül
egyesületünk labdarúgó szakosztályának létszáma, összesen 11 fő.
A várt létszámnövekedés, ill. a meglévő egyesületen belül érintettek létszáma pozitív eredményt mutat ( 11 fő) , így az utánpótlás neveléssel összefüggő, 3 088 735.- Ft
összegű támogatási igény, mely eredményeként 3 431 927.-Ft összköltség tevékenység, fejlesztés valósul meg arányos és indokoltnak tekinthető.
A tervezett tárgyi eszköz beruházás, felújítás 113 m2 alapterületű korszerű kiszolgáló épület kialakítását (felújítását biztosítja, mely során egy időben 2 x 17 fő játékos ,
3 bíró, illetve mentális fejlesztés esetén 30 fő játékos kulturált, színvonalas elhelyezését, ill. felkészülésének helyszínét biztosítja.
Egyesületünk Labdarúgó szakosztályán belül folytatott utánpótlás nevelési feladatait a tervezett program megvalósításával hatékonyabban és eredményesebben tudja
ellátni.
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok megjelölése
Települési sportegyesületünk a sportfejlesztési program megvalósításával egy olyan környezetet teremt meg a program adta lehetőségek keretében, ahol a
egészséges életmód, sportolás, közösségi élet, napi kapcsolatok, kölcsönös pozitív hatás érvényesül, mely az intézményekkel és szülőkkel folytatott folyamatos
kapcsolattartásból mérhető le. Előző programjainkban is utaltunk arra, hogy Balatonszárszó „mikro központi” szerepet játszik a környezetünkben. Több zsáktelepülésről
járnak gyerekek a helyi általános iskolába. Csak 1 településen van Megye IV-es futballcsapat. Ezen települések ﬁataljai is nálunk találják meg a sportolási
lehetőségeket, ezért egyesületünk egy részét a környező településekről érkezett játékosok alkotják. Játékosaink biztos feltételek mellett sportolhatnak, mely eddigi
céljaink megvalósításával megteremtődött, és programunk realizálásával fenntartható. A társadalmi hatások mellett a konkrét és érzékelhető hatások: a tehetség
felismerése, fejlesztése, képzése és Akadémiákra történő továbbítása. A gazdasági hatások esetén: az egyesület fejlődőképességéről, lehetőségeiről pozitív
eredmények várhatóak, míg a gazdaság szereplői ez ideig nagyrészt teljesítették vállalásaikat és tájékoztatást kaptak a beﬁzetéseik felhasználásáról és az elért
eredményeinkről, így a jövőben is számítunk és számíthatunk együttműködésükre. Kockázatokkal az átgondolt, reális tervezés és eddigi felhasználás miatt, ill. mellett
nem tervezünk, egyetlen kockázatként az esetleges jogszabályi környezetváltozást említhetjük.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
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Személyi jellegű ráf ordít ások
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási 6 Támogatott pozíció(k)
időszak
megnevezése

Új? Kategória Képesítés

Adózás Napi munka Kif. hó
módja óra

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

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közöt t i időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Előminősít et t eljárásban jóváhagyot t t ét elek
Pálya típusa

Öltöző

Beruházás típusa

Funkcionalitás/öltözőfelújítás

Menny.

Max.
elsz.
menny.

Menny.
egység

Egységár

Max. elsz.
egységár

Max. elsz. össz. Összeg

113

0

m2

88 295 Ft

102 000 Ft

10 000 000 Ft9 977 335 Ft

Összegzés:

9 977 335 Ft

Összesen
7 8

Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!)
Támogatási 9 Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
időszak
jellege
megnevezése

Beruházás/felújítás Hosszabb
indoka, célja
indoklás

10

T.i.

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Üzembe helyezés
tervezett
időpontja

U.f. É.k.
en.

Összegzés:

0 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös
időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

3 014 301 Ft

7 033 368 Ft

10 047 669 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 014 301 Ft

7 033 368 Ft

10 047 669 Ft

Összegzés:
összesen:

Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Helyrajzi
szám

Mérete Használat
jogcíme

1

Bérleti díj
I.v. Ft/óra

2

I.v. M.j.
h.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2598/2013
11

Ut ánpót lás-nevelés f ejleszt és költ ségei

Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok száma
Ha valamely koroszt ályban nincs ját ékosa, t ölt se f el 0-val a mezőt !

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály

Csapatok szám

Ebből NB I kötelező UP

Ebből NB II. kötelező UP

U19

1

0

0

U18

0

0

0

U17

0

0

0

U16

1

0

0

U15

0

0

0

U14

0

0

0

U13-12

0

0

0

U11

1

0

0

U9

1

0

0

U7

1

0

0

Tehet ségbónusz t áblázat (Ide kérjük f elsorolni azt a max.4 ját ékost , akit f elsőbb oszt ályba igazolt ak át .)
Versenyző neve

Versenyengedélyének száma

11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint

Átvevő sportszervezet neve

Átvevő sportszervezet adószáma

Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2598/2013
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

12

Mennyiségi
egység

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

sportszár cipő mez nadrág

db

20

12 500 Ft

250 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

bója gát szlalomrúd taktikaitábla

db

100

2 500 Ft

250 000 Ft

Sporteszköz

Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése
Évad

Új?

2013/14

Nem

Kategória

Edző

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

300003584

8

Adózás módja

Normál

Kiﬁzetéssel
érintett
hónapok
száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

12

114 000 Ft 31 920 Ft 1 751 040 Ft

Edzőként f oglalkozt at ot t sport szakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

300003584

UEFA "B"

U16

8

16

300003584

UEFA "B"

U7

8

8

300003584

UEFA "B"

U9

8

8

300003584

UEFA "B"

U11

8

9

300003584

UEFA "B"

U19

8

16

Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése
Évad Ingatlan
megnevezése

Igénybevétel (óra /
hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az évadban
(hónap)

Éves költsé Kategória
g

Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

950 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 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

1 751 040 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2015/16

Összegzés:

3 401 040 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

343 193 Ft

3 088 735 Ft

3 431 927 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

343 193 Ft

3 088 735 Ft

3 431 927 Ft

Összegzés:
összesen:

12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
13. Az MLS Z által s z e rve z e tt bajno ks ág vagy ve rs e ny ne ve z é s i díja ne m s z ámo lható e l.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2598/2013
14

A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 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 Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapc s o latban c s ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után
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Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Összegzés:

0 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2013/14

101 221 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

70 334 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

30 887 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

101 221 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2598/2013
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

Fő

1

1

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők
száma

Fő

1

1

0.0 %

Edzőtáborok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

1

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

113

113

1.4 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U19

Fő

16

18

12.5 %

U18

Fő

0

0

0.0 %

U17

Fő

0

0

0.0 %

U16

Fő

16

19

18.8 %

U15

Fő

0

0

0.0 %

U11

Fő

9

10

11.1 %

U9

Fő

8

11

37.5 %

U7

Fő

8

10

25.0 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2598/2013

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: Balatonszárszó

(helység), 2013 (év) 08

(hó) 09

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2598/2013

Alulírot t Harmat h Imre, 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: Balatonszárszó

(helység), 2013 (év) 08

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

(hó) 09

(nap)

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2598/2013
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).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(25 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok

Kelt: Balatonszárszó

(helység), 2013 (év) 08

(hó) 09

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2598/2013
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2013/2014-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

7 033 368 Ft

70 334 Ft

3 014 301 Ft

10 047 669 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

3 088 735 Ft

30 887 Ft

343 193 Ft

3 431 928 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10 122 103 Ft

101 221 Ft

3 357 494 Ft

13 479 597 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése a 2 évadra összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

7 033 368 Ft

70 334 Ft

3 014 301 Ft

10 047 669 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

3 088 735 Ft

30 887 Ft

343 193 Ft

3 431 928 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10 122 103 Ft

101 221 Ft

3 357 494 Ft

13 479 597 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Összegzés:

Ig_szolg_d__j_HP20130809_0000.pdf

319,91 kb 2013-08-09 cﬀ31711128bc2bce10a9946467e1f848f0dc5dad43528f8f9eeab45a017aﬀ7

Igazgat__si_szolg__ltat__si_d__j_NKSE20130430_0000.pdf

273,63 kb 2013-04-30 055b30764b0ba29046e44f739575c2d78aa0c1d9814d689be00e410119b23c12

Al____r__si_c__mp__ld__ny_NKSE20130430_0000.pdf

751,75 kb 2013-04-30 b9da5a5d6d65f57777de0faf15a036f503cb9205ec5252828448f94a097afbf6

2223f45e1362734731.pdf

322,79 kb 2013-03-08 af039891e8ec6e7164c2ea8a3e672640f4fbc4b8ee1eee93fe014acbb44d7507

b252c80a1362734709.pdf
Egy__ttes_ad__igazol__s_NKSE20130430_0000.pdf

418,37 kb 2013-03-08 55f27157e650a9fba5fb41100ccb68fe697f5d82f20533a5789a18edd8e542c5
758,72 kb 2013-04-30 eddb7a22203d5fec8e4a8d6bea7c0748285099015e1fdb006f3e339add0a586e

Nyilv__ntart___hat__s__g_igazol__sa_NKSE20130430_0000.pdf 798,08 kb 2013-04-30 df48c2288617f3569a02855b3676b2b098a31c2690437242985cfb6aeaea89c4
8b878bd61362750026.pdf

1,42 MB

2013-03-08 d635738373ecb51c916dd7bd158271a0dﬀ140b944c40f8a652f155b355ccc84

31cdd44a1362750128.pdf

4,16 MB

2013-03-08 400f36600b78b1ecb31c6225754ace2d4875ca8c8e03014dec1324e9d4ad047b

36d7b4b81362750278.pdf

1,40 MB

2013-03-08 c17125a4c3ef81b030877b8b26d647a4b240542f42207ae5eb1f1ce46debf751

d4861cb11362750475.pdf

217,79 kb 2013-03-08 a5cb13c6e2c41613de576e4a7f9b70e8ea867f5f3a21e9fca2f3c7eaa1601cc9

217384601362735346.jpg

2,01 MB

2013-03-08 82b5aa7502d8414c73a347df88d071bc69594d7daeda86bd96d981cce6d2ba84

d6c87bb81362737175.jpg
248a15181362735524.jpg

1,97 MB
1,48 MB

2013-03-08 420e35e80892d0424f662cd629a4ca2de468b6e8cfec36abd0e499c8eecb8438
2013-03-08 90bbd9d4280d541f72513d49c13365babd657aadedb254a217ba10b7bb7cf8b2

c234e89d1362735488.jpg

1,26 MB

2013-03-08 5d421e4ﬀc337731ad4df8552371e7749a74487a534d06a0861d8e388610073f

ca4cce5b1362735417.jpg

2,51 MB

2013-03-08 e62f85baa1ba518edabe984ae1bebb7f4b4b6d4ca3a8b01fa9af0e3631c758dd

90ﬀcb451362735443.jpg

1,87 MB

2013-03-08 0b8f133f30c497467c7429bf2bdafd5418eaa353fc7f8ee85f3585c6d46ca137

4c85018d1362748916.xls

9,78 kb

2013-03-08 216480a9d50b1e534a86ce3778d420a7af408d19bd80a5c8bf72d8e793dcﬀ63

31cdd44a1362749898.pdf

4,16 MB

2013-03-08 400f36600b78b1ecb31c6225754ace2d4875ca8c8e03014dec1324e9d4ad047b

