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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012
1

Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Fertőmenti Sport Club Hegykő

A kérelmező szervezet rövidített neve:

FSC Hegykő

2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

737
Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás sportszervezet típusa:

1 9 8 8 2 1 6 3-1-0 8

Adószám:
Bankszámlaszám:

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

-

5 9 1 0 0 6 0 7 1 0 0 1 0 2 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0
(helység)

9 4 3 7

(házszám)

Iskola utca

Hegykő
1.

Honlap:

0699376512

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

(helység)

9 4 3 7

(házszám)

Iskola utca

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Tencz Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

06306034155

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám:

1.

kommerlingfenster@hotmail.com

Tencz Károly
E-mail cím:

06306034155

Sportszervezet alapításának időpontja:

Hegykő

kommerlingfenster@hotmail.com

1989-09-14

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. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

2.6 MFt

2.895 MFt

36.5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1.187 MFt

2.5 MFt

2.8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

2.965 MFt

187 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

3.79 MFt

összesen:

8.36 MFt

226.3 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0.286 MFt

0.617 MFt

1.7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.767 MFt

1.874 MFt

1.9 MFt

Anyagköltség

2.1 MFt

0.285 MFt

0.4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.795 MFt

1 MFt

1.2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0.19 MFt

0.7 MFt

0.8 MFt

Összegzés:

4.14 MFt

összesen:

4.48 MFt

6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2010

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

0.2 MFt

0.6 MFt

1.4 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.2 MFt

0.6 MFt

5 MFt
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012
Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2012/13-es bajnoki évad

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 sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Hegykő Magyarország Észak-nyugati részén, a Kisalföldön, a Fertő-tó nádasokkal övezett déli partja felől emelkedő dombvonulat oldalán helyezkedik el. A Fertő-tájon kis
területen megtalálhatóak az egymástól éghajlatában és élővilágában egyaránt jelentősen eltérő geográfiai és biogeográfiai elemek: a kontinentális, síksági sztyepptó;
szubmediterrán dombság; a dealpin középhegység és a magashegység. Ez a tájképi sokszínűség, a biodiverzitás igen kis területen megmutatkozó rendkívüli változatossága
egész Európában egyedülálló, amely miatt 2001. óta – a Fertő-tá többi településével együtt – a világörökség része. Az 1434 méter mélyről felszínre hozott 55°C
hőmérsékletű hegykői gyógyvíz, nátrium-kloridos alkáli-hidrogénkarbonátos jellegű, kissé kemény, fluoridos, kénes termálvíz kiemelkedően magas ásványi anyag
tartalmának és orvosilag bizonyított gyógyhatásának köszönhetően 2004 óta elismert gyógyvíz, mely kiemelkedő hasznosítási lehetőséggel bír a sportorvoslásban, a
sportsérülések utólagos rehabilitációjában.
A hegykői futball 1946-an alakult egy felnőtt csapattal, mely eredményesen vett részt korábban a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokság első, majd (jelenleg is) második
osztályában.
A 2011/12-es évadban U8-9 és U10-11-es fiú csapatunkban 40 gyermek szerepel, az U 16-ban 12 fiú, az U21-ben 22 fiú igazolt játékosunk van.
A Fertő Menti Sport Club szervezésében ovi-foci működik. A téli időszakban a tornateremben, tavasztól őszig a futballpályán edzenek. Igyekszünk minél előbb a gyermekek
életmódjába illeszteni a labdarúgást.
Szép eredménnyel büszkélkedhetünk a serdülő, és az ifi csapatainkkal megyei szinten, hiszen előbbi Győr-Moson-Sopron megye „bajnoka” lett a kiemelt bajnokságon,
utóbbi pedig a Megye II. bajnokságban ért el első helyezést.
Jelenleg egy 100 x 65 méteres nem túl jó állapotú élőfüves pályán edzenek a fiatalok. Az öltözők és a szociális helyiségek – ideiglenes - konténeres megoldással vannak
biztosítva.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk egy nemzetközéi mérkőzésekre alkalmas 105 x 68 méteres küzdőterű (ténylegesen 111 x 72 méteres) műfüves, villanyvilágítással ellátott labdarúgópálya
létesítését tervezi. Ehhez kapcsolódóan át kell helyeznünk a meglévő 100 x 65 méteres élőfüves pályát, melyet egyúttal felújítunk. A sportolók színvonalas kiszolgálása
érdekében – kiváltva a jelenlegi, átmenetinek szánt konténerekből kialakított öltözőt – új, korszerű öltözőépület építését is tervezzük. A fejlesztés előzménye a település
önkormányzata által 2011-ben jóváhagyott sportfejlesztési program, amely az évekkel korábban jóváhagyott, területet érintő sportfejlesztési koncepciót figyelembe véve
készült. Ennek a koncepciónak a megvalósítását egyöntetűen támogatta a Fertő-táj Világörökség Tervtanácsa is. A település önkormányzata a fejlesztés megvalósításához
tulajdonosi hozzájárulását adta.
A jelenlegi élőfüves pálya, bár lelkiismeretes munkával igyekszünk minél jobb állapotban tartani, hosszú távú céljainkat nem tudja szolgálni: a folyamatos igénybevétel, az
edzőpálya hiánya, a korszerű labdarúgás igényei más megoldást kívánnak. Ezért született döntés egyelőre egy új műfüves pálya építéséről, majd egy későbbi, második
fejlesztési ütemben egy automata öntözőrendszerrel ellátott, európai színvonalú élőfüves pálya létesítéséről. Jelen pályázat részeként azonban csak az élőfüves pálya
áthelyezésében, felújításában gondolkodunk, anyagi erőforrásainkra tekintettel.
Ami viszont nem hiányozhat a jelenlegi pályázatból sem: a korszerű öltöző- és szociális helyiségeket magában foglaló, összesen 357 m2 alapterületű öltözőépület.
Amellett, hogy a fejlesztéssel komfortosabbá tesszük a labdarúgás „szerelmeseinek” mindennapjait, az egyesületünk keretei között működő labdarúgó-csapatok, és a
tervezett utánpótlás bázis kialakítása teszik szükségessé a fejlesztést. A létrejövő létesítmények ezen felüli szabad kapacitásait a környező egyesületek csapatai részére
hasznosítani is kívánjuk. Sőt, a községben található termálvíznek köszönhetően jelentős turisztikai forgalmat bonyolít le a település az év 365 napján (évi 100 ezer
vendégéjszaka), így a labdarúgó pályák kialakításával a turizmus (főleg a sportturizmus, valamint a szabadidő turizmus) még nagyobb hangsúlyt kaphatna. A létesítmények
nem csak a labdarúgást tudnák kiszolgálni, hanem egyéb sportok, sportrendezvények helyszínei is lehetnek.
A létrejövő sportinfrastruktúra a meglévő, gyógyvizű termálfürdő, valamint a szálláshelyek kapacitásait és lehetőségeit kihasználva, mind a nyári, mind a téli időszakban
edzőtáborok helyszínéül szolgálhat. Településünk és egyesületünk egy új „községi modell” kialakítására törekszik, melyben összefogást alakít ki a község vezetése, a sport,
a turizmus és az idegenforgalom területén. Egyesületünk egyik fellegvárává kívánja kinőni magát a kistérség, ezen túl a megye és a régió utánpótlás labdarúgásában.
Egyfajta labdarúgó akadémia kialakítása is folyamatban van, melyhez már jelenleg is MLSZ tanfolyamon képezzük a jelenlegi és leendő edzőket.
Tervezzük egy olyan utánpótlás bázis kialakítását, amely közelít a már ma is működő labdarúgó akadémiákhoz mind infrastruktúrában, mind humán erőforrás tekintetében,
és alternatívát kínál a gyermekek részére, szélesítve ezzel a magyar labdarúgás bázisát, lehetővé téve a tehetséges gyermekek felkutatását, előképzését a nagyobb
akadémiák részére. Ennél is fontosabb azonban, hogy egészséges fiatalokat neveljünk a sport, a labdarúgás révén. A nem kiemelkedően tehetséges gyermekek, fiatalok
esetében természetesen célunk, hogy őket megtartsuk a község, az egyesület részére, hogy előbb sportolóként, később sportszerető közönségként, támogatóként, akár
sportvezetőként, sőt labdarúgó edzőként tevékenykedhessenek.
Amiatt, hogy nem csak a településen élőkre, hanem a környező településekről érkezőkre is számítunk (hiszen egy ilyen, tervezett infrastruktúra megvalósítása vonzani
fogja a gyermekeket) együttműködési megállapodásokat kötöttünk és kötünk a jövőben más labdarúgó egyesületekkel. Együttműködési megállapodást kötöttünk már a
soproni utánpótlás klubbal is (SC Sopron).
Az egyesület sportfejlesztési programjának legfontosabb eleme a helyi és a térségben élő gyermekek egészséges életmódra való nevelése a labdarúgás sportág által. A
körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat, a nézőszám emelkedésével a helyi vállalkozók, cégek támogatási kedvének
növekedésével tovább erősítheti a program által megteremtett labdarúgó bázis presztízsét és szakmai színvonalát.
Az önkormányzati támogatásnak is köszönhetően az ingatlan beruházást 2012. év végén, 2013. tavaszán kezdenénk meg, és 2013. június 30-ra be is fejeznénk.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A projekt a 2012/13 évadra terveztük. Megvalósítási ütemterve és részletezése a mellékletben található.
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A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk kiemelt céljai:
A környékbeli ügyes gyerekek összefogása, és a mozogni vágyó fiatalok képzése, ezzel hozzá segítve őket a feljebb lépés lehetőségéhez (MLSZ stratégia: Népszerűsítés,
Tömegbázis növelés, Bozsik Program)
A magyar labdarúgó sport folyamatos és eredményes szintű utánpótlás bázisaként (hosszú távú tervként akadémiaként) tevékenykedni megyénkben, valamint Győr és
Sopron nevelő egyesülete lenni. MLSZ stratégia: Utánpótlás nevelés – tehetségkutatás)
Szakemberek képzése által megvalósulható minőségi fejlesztés az utánpótlás és a későbbiekben a felnőtt csapatnál is. (MLSZ stratégia: Szakemberképzés)
A futball sportág népszerűsítése, nevelő hatásainak kiaknázása (MLSZ stratégia: Szabadidős labdarúgás)
A Fertő Menti Sport Club szervezésében évek óta ovi-foci működik. A téli időszakban a tornateremben, tavasztól őszig a futballpályán. Próbáljuk minél hamarabb a
gyermekek életmódjába illeszteni a labdarúgást. Be kell azonban arról is számolni, hogy a gazdasági, társadalmi környezet romlásával az iskolai testnevelés, a sport
presztízse is csökkent, a tanulók jelentős része alig, vagy egyáltalán nem sportol.
Bozsik program keretében a gyerekeknek a labdarúgás által nem csak az egészségmegőrzésükben, hasznos szabadidő tevékenységük eltöltésében játszunk szerepet,
hanem az edzések, versenyek által olyan csapatokat szeretnénk kialakítani, mely szakmailag, minőségileg jelentős utánpótlásbázist képeznek magasabb korosztályú
csapataink számára.
Célunk, olyan szakemberek foglalkoztatása, akik a gyermekek minőségi fejlődését tudják biztosítani, amellett, hogy a Bozsik programban szereplő gyerekek mennyiségi
létszámuk is növekedik.
Idén is szeretnénk szép eredményeink fenntartását elérni, bár csapatainkban korosztályváltás kapcsán több feltételrendszer módosult.
Céljaink eléréséhez olyan magas színvonalú szakmai munka szükséges az edzéseken és versenyeken, melyek biztosításához szükségünk van:
a meglévő sportpálya fejlesztésére, átépítésére, bővítésére az edzések és a helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához (MLSZ stratégia: Pályák, grundok
létesítése)
sporteszközök, sportfelszerelések biztosítása a korosztályos csapatok számára;
megfelelő szakképzettségű és szakmai tudással és végzettséggel rendelkező edzőgárda biztosítása a megnövekedett létszámú gyermekek és az utánpótlásban
versenyzők számára;
illetve a csapatok utazási feltételeinek javítása, és ezáltal minél több versenyre, kupára való elutazás lehetőségének biztosítása.
A most futó támogatási időszakban (2011-2012) utánpótlás fejlesztéshez kapcsolódó jogcímre pályázva elsősorban a „napi szükségletek” kielégítése volt a cél, így elsősorban
sportfelszereléseket vásároltunk gyermek labdarúgóink részére. A támogatást gyakorlatilag felhasználtuk a vonatkozó elszámolási szabályok maximális betartásával.
Programunk sikerére tekintettel vettük magunknak azt a bátorságot, hogy megkeressük a környék vállalkozóit és az önkormányzatunk hathatós támogatásával egy olyan
sikertörténetet alapozzunk meg, melyet kizárólag saját forrásból csak több évtized alatt érnénk el.
Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy a sikeres pályázati eljárást követően nagyon rövid idő alatt egy példaértékű fejlesztést hajtunk végre, melyre nem csak településünk,
hanem országunk is büszke lehet.
A megkezdett utánpótlás fejlesztés következő markáns lépése lenne ebben a most megnyíló támogatási időszakban az infrastrukturális helyzetünk jelentős változása, mely
rövid távon eredményességben is jelentkezni fog.
Nem utolsó sorban jeleznénk pályázatunknak azt az el nem elhanyagolható aspektusát, mely abban mutatkozik meg, hogy az ország valamennyi labdarúgásban érintett
csapata kiválóan tudná használni azon lehetőségeinket (gyógyvíz, gyógykezelés, edzőtábor stb.), melyek ez által nyílnának, illetve a turizmushoz kapcsolódó tömegsport
igényeket igazán nagy tömegek számára tennénk elérhetővé.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Nagyon fontos szempont a tömegesítés, hogy minél több gyermek kezdjen sportolni, futballozni a községből, az agglomerációból és a régióból. Ez komoly feladat és
felelősség egyben, de mindenképpen közhasznúság is az egészséges életmód kialakítása érdekében a fiataloknál.
Tömegsport központtá válhatunk az ország olyan szegmensében, ahol hosszú távon biztosított a kialakított infrastruktúra gazdaságos hasznosítása és fenntartása.
Gazdasági fellendülést hozhat a fejlesztés úgy az egyesületnek, mint a községnek az elkövetkezendő években, akár már rövidtávon is.
Kockázata a projektnek: Gyakorlatilag minimálisak a kockázatok. A támogatások rendelkezésre állnak, az igények napi szinten jelentkeznek a kihasználtság tekintetében,
gyermekeink száma folyamatosan növekszik, a település vezetősége elkötelezett a fejlesztés mellett.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

2013.08.30. 12:55

Pályázat

5 / 16

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=1

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012
5

Személyi jellegű ráfordítások
(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 Támogatott pozíció(k)
megnevezése

Új? Képesítés Végzettség Adózás
módja

Heti
Kif. hó
munka óra

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 2012. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012
7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)
Támogatási
időszak

9 Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
jellege
megnevezése

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

10

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)

T.i.

U.f.

Üzembe helyezés
tervezett
időpontja

Összegzés:

0 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 2012. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
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. Igénybevétel (óra / hó)
2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma
3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok
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. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz
felújítás
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012
11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező
gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő
csapatok száma (Db)

U13 alatt
(Bozsik)

32

0

1

U13-14

0

0

0

U15

0

0

0

U16-17

15

0

1

U18-19

25

0

0

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Mennyiségi
egység

Egységár

Összeg

5x2 m-es Hordozható alu labdarúgó kapu hálóval egyens
2

121 812 Ft

243 624 Ft

3x2 m-es Hordozható alu labdarúgó kapu hálóval egyens
4

93 389 Ft

373 556 Ft

14 x 10 m-es Hordozható alu labdarúgó kapu hálóval
4

24 362 Ft

97 448 Ft

12 x 06 m-es Hordozható alu labdarúgó kapu hálóval
4

17 595 Ft

70 380 Ft

1 db öt állású állítható hordozható sorfalbábú szett 1

186 101 Ft

186 101 Ft

Állítható szögű rúgófal

3

77 824 Ft

233 472 Ft

Fejelő állvány labdáva

3

31 806 Ft

95 418 Ft

Festéskes pályameszelő kocsi

1

112 337 Ft

112 337 Ft

Kompresszor pumpa

1

37 220 Ft

37 220 Ft

Csapattáska

4

25 716 Ft

102 864 Ft

Sípcsontvédő

40

2 369 Ft

94 760 Ft

Szél és dzseki felső

40

10 828 Ft

433 120 Ft

Kulacstartó 8 db kulaccsal

4

18 272 Ft

73 088 Ft

Termosz 19 literes

2

9 474 Ft

18 948 Ft

Törölköző

40

3 384 Ft

135 360 Ft

Labda

40

4 060 Ft

162 400 Ft

Elsősegélyszekrény felszerelve

1

31 130 Ft

31 130 Ft

Hordozható elsősegély táska felszerelve

3

12 858 Ft

38 574 Ft

Megnevezés

Mennyiség

Kategória

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Évad

Sportszakember

Képesítés (edző esetén
oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti Adózás
heti óraszám
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

52896201

25

12

54 477 Ft

13 238 Ft

812 580 Ft

5646

25

12

54 477 Ft

13 238 Ft

812 580 Ft

0679/2001

25

12

54 477 Ft

13 238 Ft

812 580 Ft

30

12

43 649 Ft

10 607 Ft

651 072 Ft
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Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

10

32

10

15

10

25

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

Ingatlan
megnevezése

Igénybevétel (óra
/ hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség

Hegykői sportpálya

38

677 Ft

10

257 260 Ft

Hegykői Általános Iskola tornaterme

17

3 384 Ft

6

345 168 Ft

Kategória

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2012/13

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 470 096 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

69 704 Ft

Személyszállítási költségek

828 995 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

406 038 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

602 428 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

1 976 054 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 088 812 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2014/15

Összegzés:

9 442 127 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

970 414 Ft

8 733 722 Ft

9 704 135 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

970 414 Ft

8 733 722 Ft

9 704 135 Ft

Összegzés:
összesen:

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012
14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat
leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

174 671 Ft
Összegzés:

174 671 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően
fordítandó összeg:

2012/13

87 337 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím

2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

262 008 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

262 008 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Összegzés:
összesen:
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012
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

3

5

66.7 %

Licence-szel rendelkező edzők
száma

Fő

2

3

50 %

Edzőtáborok száma

db

1

2

100 %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

1

3

200 %

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

6500

15485

138.2 %

Egyéb indikátor:

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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév
%-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U13 alatt (Bozsik)

Fő

32

40

25 %

U13-14

Fő

0

20

0 %

U15

Fő

0

20

0 %

U16-17

Fő

15

25

66.7 %

U18-19

Fő

25

30

20 %

Egyéb indikátor:

0 %
0 %
0 %
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012

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: Hegykő

(helység), 2013 (év) 08

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012

Alulírott Tencz Károly, 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 (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg
az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. 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;
8.
kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott
követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. 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);
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 a 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 írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény
mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben
a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c)

a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és
diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából 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 ingatlannyilvántartásba 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 Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Hegykő

(helység), 2013 (év) 08

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012
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)
(5 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell
töltenem)
A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot nyomtatás után 1 példányban papíralapon is kérjük beadni.
Egyéb dokumentumok

Kelt: Hegykő

(helység), 2013 (év) 08

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0621/2012
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

0 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

3 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj

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

8 733 722 Ft

262 008 Ft

970 414 Ft

9 704 136 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8 733 722 Ft

262 008 Ft

970 414 Ft

9 704 136 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Összegzés:

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj

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 költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj

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 költségvetése a 3 évadra összesen
Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj

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

8 733 722 Ft

262 008 Ft

970 414 Ft

9 704 136 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8 733 722 Ft

262 008 Ft

970 414 Ft

9 704 136 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Összegzés:
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Sportfejlesztési program értékei módosítás után
Jogcím

Jóváhagyott támgatás

Módosított támogatás

Eddig igényelt támogatás

Különbözet

Személyi jellegű
Tárgyi jellegű
Utófin. tárgyi
Utánpótlás
Ált. képzés
Szakképzés
Összegzés:
Összesen:
Módosult támogatási összegen felüli, már megigényelt támogatási összegek jogcímenkénti átvezetése
Mely jogcímről

Mely jogcímre

Átvezetett támogatás összege

Összegzés:
Összesen:
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