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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Várda Sport Egyesület Kisvárda

A kérelmező szervezet rövidített neve: Várda Sport Egyesület
2 Gazdálkodási formakód:

3 Tagsági azonosítószám 2917

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa:

Adószám: 1 8 8 1 0 2 2 0 - 1 - 1 5

Bankszámlaszám: 1 1 7 4 4 0 3 4 - 2 0 0 4 7 8 7 8 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 4 6 0 0 Kisvárda(helység)

Flórián tér(út, utca) 6.(házszám)

307575733Telefon: Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 4 6 0 0 Kisvárda(helység)

Flórián tér(út, utca) 6.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Vizer Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: egyesület elnöke

308160477Mobiltelefonszám: zoltanvizer@freemail.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Rácz Zsolt

307575733Mobiltelefonszám: racz1964@gmail.comE-mail cím:

Sportszervezet alapításának időpontja:  

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

Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit 4032 Debrecen Oláh Gábor utca 5. A Kisvárda és környéke régióban a tehetséges fiatal labdarúgók felf

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

Érkezett : ________________

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

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.

10 MFt 4 MFt 16 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

2 MFt 2 MFt 3 MFt

0 MFt 24 MFt 63 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

12  MFt 30  MFt 82  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

5 MFt 0 MFt 16 MFt

0 MFt 1 MFt 1 MFt

3 MFt 3 MFt 70 MFt

0 MFt 0 MFt 2 MFt

0 MFt 2 MFt 13 MFt

8  MFt 6  MFt 102  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

0 MFt 0 MFt 70 MFt

0 MFt 1 MFt 1 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

 2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

"Jelenünk a múltból gyökerezik, a jövőnk, a jelenünktől függ"

Kisvárda labdarúgása 2011-ben ünnepelte fennállásának 100 éves évfordulóját. Sikerekben gazdag időszak telt el, amely hullámvölgyektől sem volt mentes, napjainkig
tekintve az eseményeket.
Elődeinktől mégis megtanulhattuk a törekvést a folyamatosságra, az előrelátást, a tervezést, az értékek megóvását, a jövő iránti felelősséget. A sport társadalmi
alrendszerré, társadalomszervezési és közigazgatási ágazattá nőtte ki magát, alapvetően humán értékek hordozójaként, sokrétű lehetőségével szolgálhatta a fejlődést:
élhető város teremtődött, javult a polgárok életminősége. Katalizátor szerepet töltött be a szomszédos térségek közötti kommunikációban és kooperációban, a
versenyképesség javításában. Önszerveződésen alapuló kreatív kultúra alakult ki, univerzális nyelvezettel összefogva egy multikulturális közeg működését egy
multifunkcionálisan működő társadalmai alrendszerben.
Napjaink sportjára negatív kép jellemző: alacsony az aktívan sportolók aránya, kevés a fiatal, gyenge az utánpótlás nevelés színvonala, hatékonysága, lerombolt
infrastruktúra. A sport és kötődő szolgáltatásaik száma, színvonala, ezek elérhetőségének reális lehetőségei korlátozottak, kevésbé ismertek, vezetési menedzsmentjük
felkészültsége nem kielégítő.
Kisvárdán a hagyományokból eredően megmaradt a sport társadalomformáló szerepe. Az önkormányzat fontos törekvése a pezsgő sportélet feltámasztása, a tudati-
szemléletbeli változások elérése: sportkoncepció született 2011-ben, jelenleg is zajlik az ifjúságpolitikai koncepció kialakítása. Bár az alulfinanszírozottság a kisvárdai
sportot is jellemzi, de az önkormányzat és a támogatói kör segítségének köszönhetően sikerült elkerülni azt, hogy komolyabb károk keletkezzenek.
A település centrális földrajzi elhelyezkedése (kb. 50 település tartozik a vonzáskörzetébe), iskolaváros jellege (kb. 6 ezer diák tanul a város általános és középiskoláiban)
jó kiindulási alapot jelent a sport rehabilitációjához, fejlesztéséhez. Megmaradt a sportinfrastruktúra nagy része is, bár szinte minden pálya felújításra szorul.
A Várda SE-ben közel 200 fő sportol aktívan labdarúgás sportágban, számunk az elmúlt időszakban is gyarapodott. Utánpótlás szinten U7 - U8 - U11 - U 13 - U17 - U19
korosztályokban működtetünk csapatokat.
A 2011-es pályázatunkban hiánypótlásra törekedtünk, a szervezeti-működési feltételek javítására, a szakmai kapcsolatok újrateremtésére, fejlesztésére, a szakmai munka
színvonalának emelésére. Pro-licences szakmai igazgató, A és B licenccel rendelkező szakedzők dolgoznak csapataink mellett. Együttműködési megállapodást kötöttünk a
Debreceni Labdarúgó Akadémiával.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

- A források biztosítása érdekében (önerő, pályázat) 2 éves pályázat benyújtásában gondolkodunk. az ingatlan beruházások révén javulni fognak az akadémiai szintű
utánpótlásképzés működési feltételei, a magasabb szintű versenyeztetés körülményei, komfortosabbá válik a szabadidősport, tömegsport, az iskolai pályák felújítása is
megtörténik. A fogyatékkal élők sportja érdekében fontos, hogy javuljon a pályák megközelíthetősége, megtörténjen az akadálymentesítés. Az élhető város kialakítását
szolgálja a rendezett és esztétikus környezet kialakítása, a „grundok” segítik, hogy a foci mindenkié legyen.

Megteremtődnek a sportturizmus feltételei is.
- 2012-ben:
• Edzőpályák, versenypályák korszerűsítése, gyepszőnyeg felújítása, cseréje a Vár-kertben, a nézőtér felújítása (műanyag székek, akadálymentesítés).
• A Bessenyei Gimnázium pályáján a gyepszőnyeg cseréje, a nézőtér felújítása (műanyag székek, akadálymentesítés).
• A Várkerti-pályák biztonsági rendszerének építése (kamrarendszer telepítése) védőhálók, védőkerítés létesítése.

- 2013-ban:
• A Somogyi Rezső Általános Iskola és a Vári Emil Társulási Általános iskola pályáinak felújítása (aszfaltborítás felújítása, salakos pályák korszerűsítése, tornaterem
borításának korszerűsítése.
• A várkerti-pályán új pályák létesítése, környezetbarát és hatékony közlekedési rendszer kiépítése (megközelíthetőség, a pályák közötti közlekedés).
• Grundok létesítése, a település elhanyagolt zöldterületeinek újrahasznosítása, rekreációs parkok létesítése, övezetek kialakítása (pl.: erdei tornapálya).
• Strandlabdarúgópályák létesítése.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

- A projekt 2 év alatt valósul meg: 2012/2013-ban.
- 2012-ben tovább bővítjük a szervezeti és működési feltételeket:
-> U15-ös korosztály versenyeztetési feltételeinek kialakítása 2012. július 1-től, személyi feltételek biztosítása (NB-II.).
-> Élsport, szabadidősport, iskolai sport működésének összehangolása (koordináció, programtervezés).
-> Fogyatékkal élők sportjának gondozása: akadálymentesítés mellett szakmai ellátás biztosítása, pozitív diszkrimináció.
-> Sportorvosi ellátás bővítése, egészségtudatos szemlélet kialakítása (diabetikus mérések, étrendek összeállítása).
-> Szakmai kultúra fejlesztése – képzések, továbbképzések.
-> Tárgyi eszközök beszerzése pl.: mosógép, sporteszközök.
-> Felszerelések pótlása, cseréje.
-> A strandfoci feltételeinek kialakítása.
-> Kispályás és öregfiúk (nagypályás) bajnokság szervezése, működési feltételeinek biztosítása,
tradicionális rendezvények segítése. Pl.: Kisvárdai Focinyár.
-> Információ hálózat fejlesztése pl.: helyi média, internetes oldalak, regionalitás, klubkártya
rendszer bevezetése.
-> Szabadidő szervezők, sportanimátorok, rekreációs szakemberek alkalmazása, családsegítők alkalmazása.
-> Sportturizmus koordinálása: kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése pl.: sportklub, kereskedelem,
szálláshelyek, stb.
-> Egészségturizmus koordinálása: fürdők, úszás, erdei tornapálya, sportpályák hasznosítása, a mozgás
népszerűsítése, sportorvosi szolgáltatások, diabetikus mérések.
->Regionális fejlesztő szerep erősítése: térségek közötti kommunikáció, kooperáció, versenyképesség.
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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)

A koherencia összefüggés alapját az jelenti, hogy a sportot az egyetemes emberi kultúra részének tekintjük, amely sajátos szerepet tölt be napjaink posztmodern
társadalmában is. Sokrétű lehetőségével szolgálhatja a fenntartható fejlődést, a polgárok életminőségének javítását, humán értékek hordozójaként.
A magyar labdarúgás stratégiája, a pályázati programok azonos felfogást tükröző, reális helyzetképből indulnak ki: hagyományaihoz nem méltó helyzetben van, társadalmi
imázsa negatív, alulfinanszírozott, elveszítette társadalomformáló szerepét, szakmai problémák vannak, visszaszorul az aktív sportolás, stb.
A stratégia elemei között minden esetben megjelenik a tömegesítés gondolata, a személyi és szervezeti infrastruktúra fejlesztése, szakemberek képzése, az
eredményesség növelése, társadalmi elégedettség növelése, sikerélmény nyújtása, tájékoztatatás bővítése, átalakító és ellenőrizhető gazdálkodás igénye, szervezett
gyermekfutball, tehetséggondozás, támogatói szervezet kiépítése, ingatlanfejlesztés, amatőrfutball, iskolai sport fejlesztése, stb.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatása (időbeli realizálódása), a várt előnyök és figyelembe veendő kockázatok megjelölése.
Napjainkban teret nyer a fenntartható fejlődés gondolata, amely a társadalom a gazdaság és a környezet egyensúlyára épít. Fogalmához tartozik a folytonos szociális
jobblét megvalósulása, az alapvető szükségletek kielégítése, az erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, egyenlő lehetőségek biztosítása,a szektorok közötti
integráció, környezetminőség javítása, stb. Ezek hosszú távú célok.
Középtávon élhető város teremtődhet, ember és környezetbarát, vonzó lakókörnyezettel és a hozzátartozó infrastruktúrával, szolgáltatói környezettel, információ
szolgáltatási kínálattal. Javulhat az emberek életminősége, az egyének testi-lelki és szociális jól-léte, adaptációs teljesítményszintje, amellyel a fizikai-biológiai, társadalmi-
gazdasági környezethez, annak változásaihoz alkalmazkodnak.
Rövidtávon a sport (a labdarúgás) fejlesztésének társadalmi vetülete lehet a békés egymás mellett élés, a kommunikációs váz teremtődése, a multikulturalitás, az
egészségtudatosság, az integráció, önmegvalósítás, teljesítményszint, környezettudatosság, nemzeti identitás, stb.
A sport gazdasági vetületéhez tartozik a gazdasági aktivitás erősödése, a produktivitás növekedése, a sportot kiszolgáló vállalkozások piaci jelenléte, a fogyasztási szokások
átalakulása, a kiszolgáló infrasturktúra-idegenforgalom fejlődése, a versenyképesség, az ismeretség növekedése.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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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)

6

elnök 20 10 20 000 Ft 4 000  Ft 240 000  Ft

pályagondnok 20 10 85 000 Ft 19 792 Ft 1 047 920  Ft

gondnok 0 0 0 Ft 0  Ft 0  Ft

40 20 105 000  Ft 23 792  Ft 1 287 920  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

653 188 Ft 653 188 Ft 1 306 377 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

653 188 Ft 653 188 Ft 1 306 377 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Képesítés Végzettség Adózás
módja

Heti
munka
óra

Kif.
hó   

Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
                    

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)
                        

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (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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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

9 10

Lelátó felújítása 70 % 9 905 618 Ft

9 905 618 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:

2 992 634 Ft 6 982 812 Ft 9 975 446 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 992 634 Ft 6 982 812 Ft 9 975 446 Ft

Felújítandó ingatlanok részletezése

3

Lelátó felújítása

0
00
0
0 0 0 0 Ft 0 Ft

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

3 1 2

Gimnázium nagypálya

4600
Kisvárda
Iskola tér
2 1 1000 25 1 200 Ft 6

Edzőterem

4600
Kisvárda
Mártírok ut
5. 1 300 25 1 600 Ft 5

pálya

4600
kisvárda
u
1 1 0 0 0 Ft 0

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

Támogatási
időszak

Eszköz
jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás T.i.     

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

Üzembe helyezés
tervezett
időpontja          

U.f.

2013-06-2

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

Évad Beruházás
megnevezése
                              

Felújítás
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)          

Helyrajzi
szám             

Ism.
beruh.

Mérete           Használat
jogcíme

Bérleti díj
Ft/óra előző
időszak     

Bérleti díj
Ft/óra
tárgyidőszak

M.j.

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme

I.v. Bérleti díj
Ft/óra

I.v. h. M.j.

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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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

50 10 3

14 4 1

15 4 1

20 4 1

24 2 1

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező
gyerekek száma (Fő)

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

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U13 alatt
(Bozsik)  

U13-14

U15

U16-17

U18-19

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

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

12

Sport öltözet garnitúra 90 17 000 Ft 1 530 000  Ft

cipő 80 20 000 Ft 1 600 000  Ft

ujjáélesztő készülék 0 0 Ft 0  Ft

Orvosi táska 10 10 000 Ft 100 000  Ft

Fagyasztó spré 10 2 500 Ft 25 000  Ft

Vitaminok 200 2 000 Ft 400 000  Ft

Krémek 20 3 500 Ft 70 000  Ft

meccslabda 10 20 000 Ft 200 000  Ft

edzőlabda 40 7 500 Ft 300 000  Ft

kapuháló 4 65 000 Ft 260 000  Ft

kispályás kapu 2 100 000 Ft 200 000  Ft

edzéssegítő eszközök bólyák stb 40 7 500 Ft 300 000  Ft

öltöző felszerelés 6 100 000 Ft 600 000  Ft

Polar Team II. állapotfelmérő 0 0 Ft 0  Ft

Flabelos regeneráló készülék 0 0 Ft 0  Ft

Mágnes pad 0 0 Ft 0  Ft

Masszázs pad 2 35 000 Ft 70 000  Ft

Digitális eredményjelző 1 1 200 000 Ft 1 200 000  Ft

Digitális cseretábla 0 0 Ft 0  Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

Évad
Megnevezés                                        

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

30 10 300 000 Ft 60 000  Ft 3 600 000  Ft

2 8 10 100 000 Ft 20 000  Ft 1 200 000  Ft

3 8 10 100 000 Ft 20 000  Ft 1 200 000  Ft

4 8 10 80 000 Ft 16 000  Ft 960 000  Ft

5 8 10 80 000 Ft 16 000  Ft 960 000  Ft

6 8 10 80 000 Ft 16 000  Ft 960 000  Ft

7 40 6 108 000 Ft 29 160  Ft 822 960  Ft

4 10 40 000 Ft 8 000  Ft 480 000  Ft

4 10 70 000 Ft 14 000  Ft 840 000  Ft

0 0 0 Ft 0  Ft 0  Ft

0 0 0 Ft 0  Ft 0  Ft

0 0 0 Ft 0  Ft 0  Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

8 26

8 24

8 18

8 60

8 60

8 26

8 19

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Várkert füves pálya 100 3 000 Ft 10 3 000 000  Ft

Edzőterem 25 1 600 Ft 5 200 000  Ft

Bessenyei Gimnázium 20 1 500 Ft 6 180 000  Ft

0 Ft 0  Ft

0 0 Ft 0  Ft

Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén
oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti
heti óraszám

Adózás
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel (óra
/ hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség Kategória
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

6 260 000  Ft

595 000  Ft

0 Ft

0 Ft

200 000 Ft

3 380 000  Ft

400 000 Ft

11 022 960  Ft

852 777 Ft

22 710 737 Ft 0 Ft 0 Ft

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

2 329 404 Ft 20 964 635 Ft 23 294 039 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 329 404 Ft 20 964 635 Ft 23 294 039 Ft

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (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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14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

0 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

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

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

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (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

11 925 Ft

373 656 Ft

385 581 Ft

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

286 006 Ft

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

18 457 Ft 0 Ft 0 Ft

69 828 Ft 0 Ft 0 Ft

583 302 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

671 587 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

Évad Közreműködő által végzett feladat
leírása                                                                                                                        

Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Összegzés:

2012/13

Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:

 

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

11 / 17 2013.03.19. 15:26



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

9 14 55.6  %

1 1 0.0  %

1 1 0.0  %

0 1 0.0  %

0 1000 0.0  %

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.)

50 60 20.0  %

14 18 28.6  %

15 19 26.7  %

20 24 20.0  %

24 26 8.3  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő

Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév
%-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U13 alatt (Bozsik) Fő

U13-14 Fő

U15 Fő

U16-17 Fő

U18-19 Fő

Egyéb indikátor:
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

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: Kisvárda  (helység), 2013  (év) 03  (hó) 19  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

Alulírott Vizer Zoltán, 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 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 Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Kisvárda  (helység), 2013  (év) 03  (hó) 19  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

 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)

(17 500 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

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

 Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését
követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci
áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.

 Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei
és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.

 A beruházás finanszírozási terve és forrása

 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

Kelt: Kisvárda  (helység), 2013  (év) 03  (hó) 19  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 10 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

653 188 Ft 18 457 Ft 653 188 Ft 1 306 376 Ft

6 982 812 Ft 69 828 Ft 2 992 634 Ft 9 975 446 Ft

20 964 635 Ft 583 302 Ft 2 329 404 Ft 23 294 039 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

28 600 635 Ft 671 587 Ft 5 975 226 Ft 34 575 861 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

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

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

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

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

653 188 Ft 18 457 Ft 653 188 Ft 1 306 376 Ft

6 982 812 Ft 69 828 Ft 2 992 634 Ft 9 975 446 Ft

20 964 635 Ft 583 302 Ft 2 329 404 Ft 23 294 039 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

28 600 635 Ft 671 587 Ft 5 975 226 Ft 34 575 861 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0244/2012

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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Sportfejlesztési program értékei módosítás után

   

Módosult támogatási összegen felüli, már megigényelt támogatási összegek jogcímenkénti átvezetése

 

Jogcím Jóváhagyott támgatás Módosított támogatás Eddig igényelt támogatás Különbözet

Személyi jellegű

Tárgyi jellegű

Utófin. tárgyi

Utánpótlás

Ált. képzés

Szakképzés

Összegzés:

Összesen:

Mely jogcímről Mely jogcímre Átvezetett támogatás összege

Összegzés:

Összesen:
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