
Ügyiratszám1: 
Érkezett1:

   MÓDOSÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:
Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: KKC

Gazdálkodási formakód2: 5 2 1 Sport Egyesület

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra
indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási
jogot szerzett) sportszervezet jogállása3:

  Amatőr 
sportszervezet

  Hivatásos 
sportszervezet

  Közhasznú 
alapítvány

  Diáksport 
egyesület:

  Sportiskola

Adószám: 1 8 8 1 7 2 1 0 - 1 - 1 5

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

Temesvári                                                        (út, utca)      22.                                                              (házszám)

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

Temesvári                                                      (út, utca) 22.                                                                   (házszám)

Telefon:  30 / 709-3798 Fax:...................................................................................

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Major Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Egyesületi elnök

1 A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569
3 Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel
érintett  szakszövetség által  kiírt  versenyrendszer  valamelyik  bajnoki  osztályában valamely  felnőtt  vagy utánpótlás korosztályban, akkor  a
kérelemhez csatolni  szükséges a Magyar  Diáksport  Szövetség (MDSZ)  nyilatkozatát  arról,  hogy a diák sportegyesület  az MDSZ vagy a
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a
kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség
által  kiírt  versenyrendszer  valamelyik  bajnoki  osztályában  valamely  felnőtt  vagy  utánpótlás  korosztályban,  akkor  a  kérelemhez  csatolni
szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi
versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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Mobiltelefonszám: 30 / 709-3798 e-mail cím: majortamas@citromail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Major Tamás

Mobiltelefonszám: 30 / 709-3798 e-mail cím: majortamas@citromail.hu

Pótlapok száma az eredeti nyomtatványhoz4:             6  db melléklet

4 A dokumentum bármelyik  táblázata pótlapon bővíthető,  ha több támogatási  időszakra vonatkozik  a kérelem,  vagy ha az adott  táblázat

oszlopai vagy sorai nem elegendőek!
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2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb mutatói5:

Megnevezés 2010. évi tényadatok6 2011. évi tervadatok

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) 0  8.750.000,-

Összbevétel 1.995.000,- 28.000.000,-

Költségek, ráfordítások 1.817.000,- 27.500.000,-

ebből: személyi jellegű ráfordítások    597.000,-  9.384.000,-

Saját tőke 2.662.000,-  8.900.000,-

Mérleg szerinti eredmény    159.000,-      500.000,-

Mérlegfőösszeg 2.667.000,-    8.900.000,-

2.2 A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2)
bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

1.sz., 2.sz., 3.sz. mellékletek

Utánpótlás nevelés – fejlesztés :
Egyesületünket a helyi sportági tradíció, a korábbi évek eredményessége - 7év NBI-ben; 5 válogatott 
játékos ,jelenleg 2fő , részvétel az EHF kupában -  arra ösztönöztek,hogy a jelenlegi szintről tovább 
lépjünk. Az utóbbi 4 évben egy kézilabda sportági egyesületünk/női, férfi szakág/ jórészt önköltségi 
alapon működött. A férfi szakág NB-s osztályba feljutásával jelentős igény mutatkozott a sportági 
fejlesztésre. Nyilvánvaló azonban, hogy ezt már önerőből megvalósítani nem lehet. A Kisvárda 
Kézilabda Club a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportstratégiája, továbbá Kisvárda Város 
Önkormányzatának támogató sportkoncepciója alapján indítja ez évben sportágfejlesztési programját. 
Programunk a kölyökkézivel kezdődik! A leírt hagyományok újraélesztése érdekében fogtunk munkába. 
Célunk egy olyan széles tömegbázison alapuló kézilabdás élet megteremtése a térségben, ahol 
lehetőséget adunk a gyerekeknek, a felnövekvő ifjúságnak a sportolásra, kézilabdázásra. Fejlesztési 
tervünk színtere Kisvárda város és vonzás körzete 20 községgel. Adottságunk az utánpótlás neveléshez: 
6000 diák tanul, hat általános és három középiskolában. Vonzáskörzetünk és kistérségünk sportági 
befogadó készsége is segíti a tömegesítést. A három határ közelsége, alkalmas a magyar identitású 
gyerekek sportági bevonásába kollégiumi elhelyezéssel. Várható anyagi lehetőségeink ismeretében 
célunk valamennyi bajnokságban valamennyi igazolt sportoló lehetőség szerinti állandó versenyeztetése. 
Folytatólagos toborzás, tömegesítés, oldalági és más sportágakból befogadás, felzárkóztatás. A sportág 
szeretetének további növelése, a csapatok felkészültségének megfelelő eredmény elérése, a jó sportolói 
légkör kialakítása.  Az elkövetkező négy év alatt igazolt versenyzőink számát legalább 50%-kal növeljük.
A 2011-12. évadban a kisvárdai Vári Emil Általános Társulási Iskola és Somogyi Rezső Általános iskola,

5 Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.

6 Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett.
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valamint a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium intézményekben kezdjük a korosztályos 
csapatok bázisnövelését, szervezését és edzéseit.

Személyi jellegű ráfordítás:
 felnőtt játékosaink folyamatos képzése és versenyeztetése hatására valamennyien NB-s színvonalon 
játszanak majd. További célunk,hogy a jövőben NBI/B-ben, de minimálisan NBII.-ben szerepeljenek.
A feladatok megvalósulásához szükséges források: A támogatás forrásának eléréséig  önerőből 
gazdálkodunk. Az alkalmazott sportszakemberek a szakmában tolerálják a késői,vagy utólagos bér 
kifizetését.
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Kérelem

3 A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI

3.1. Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott – időszaka:

 2011/12-es támogatási időszak   2012/13-as támogatási időszak   2013/14-es támogatási időszak   2014/15-es támogatási időszak

3.2. Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a
kérelmet hosszabb, de legfeljebb 4, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra
lebontva kell ismertetni!)

Programunk ez évben -  2011/12-es támogatás  időszaka -  a kölyökkézivel  kezdődött.  A folyamatos edzések végzéséhez és a versenyeztetéshez hét edzőt
alkalmazunk,  foglalkoztatunk.  A  rendelkezésre  álló  két  szabványos  és  több  kisterem lehetőséget  biztosítanak  a  sportági  fejlesztésre.  Elsőrendű  célunk  és
feladatunk, hogy elképzelésünk hosszú távra/4év/ teremtse meg a sportági utánpótlás fejlesztés eszközrendszerét. Ennek első lépése a szükséges termek bérlése
–  két  szabványos  terem  és  további  kisméretű  termek  melyek  alkalmasak  a  képzésre,  oktatásra,  fejlesztésünk  folyamatos  bemutatása . Edzőink  a  térség
valamennyi óvodájába heti egy játék óra keretében ismertetik meg a gyerekekkel a szivacskézilabdát. A következő feladatunk a térségben, a sportágat fogadó
iskolákhoz edzők kihelyezése, módszer az egyesületi képzés tanórán kívüli integrálása az iskolákban. Ezáltal szakmailag új amatőr sportszervezetek létrejöttét
segítjük elő. Már az idén megvalósítottuk a gyerekek toborzását ez négy korcsoportot érint mintegy 50 fővel. Ebből a csoportból kerül kiegészítésre az ERIMA-
bajnokságban résztvevők száma. Az utánpótlás eszközrendszerének másik pillére lehet a kihelyezett bázisok létrehozása. Így Gyulaháza községben, valamint a
közeli Borsod megyei Cigánd városában melyek rendelkeznek szabványos teremmel és fejleszthető infrastruktúrával. Jelenleg e bázisépítő tervünk még tárgyalási
szinten van. Ez évben már hét csapatot: U10 és U12 leány, U12 és U14 fiú ERIMA országos bajnokságban, megyei női felnőtt, NBII fiú junior és NBII férfi felnőtt
csapatot  versenyeztetünk  a  nemzeti  bajnokságokban.  Részt  veszünk  valamennyi  központi  felmérésen,  kiválasztáson.  Reméljük,  hogy  a  korosztályos
válogatottakba  mielőbb  delegálhatunk  játékosokat.  Csapatonkénti  évi  egy  edzőtáboroztatást  tervezünk.  Szakemberképzés:  Képzés  célja,  hogy  valamennyi
sportszakemberünk feladatai ellátásához szükséges legfrissebb tudással és végzettséggel rendelkezzen. Feladatunk: a testnevelők edzői beiskolázása /OKJ-s
képzés/  sportmasszőr  (ESzCsM-kompetencia)/  alkalmazása  ,képzése,sportorvos  alkalmazása.  Eszközök,  felszerelések:  Szakmai  igény  és  forrás  lehetőség
szerinti  folyamatos  beszerzése,üres  képzési  bázis  szertárak feltöltése,  végre el  tudjuk érni,  hogy megfelelő szerelésben léphessenek pályára az utánpótlás
játékosai..   Innováció:  az informatika lehetőségei  a kézilabdában.  IKT-rendszerébe bekapcsolódás. Weblap készítés ezen keresztül  a program monitorozása

5/22 oldal Dátum: 2011.09.09.



lehetővé válik.

3.3. Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát!

A kézilabdázás, mint sporttevékenység a kultúrán belül a magas kultúrához tartozik! Hiszen elsajátításához aktív részvételre, hosszú időn keresztül történő 
rendszeres gyakorlásra, fizikai és szellemi készenlétre van szükség. Ezt a kultúrát valósítottuk meg egykor városunkban és szeretnénk újraéleszteni a támogatás 
segítségével.

Kisvárda város sporttörténelmet irt akkor, amikor 10 éven keresztül NB-s bajnokságban szerepeltette csapatait és a hét NBI-es bajnoki éven túl a nemzetközi 
/EHF/kupában is részt vett és a nemzeti válogatottunknak öt játékost is adott! Az 1990-es évek elején a 600 főt befogadó csarnokban több mint 1000 néző nézte 
szeretett kézilabda sportágát hétről, hétre. Az élsport a mai napig hiányzik az emberek szórakoztatásából. A feljutás kiharcolása a férfi NBII-be is felvetette a 
fejlesztés lehetőségét. Egy fajta természetes igény van, a térség közvéleménye szerint is, ennek visszaállítására, vagy színvonalban megközelítésére.

Hatezer diák tanul városunkban. Egyesületünk sportági eszközeivel képes fizikai aktivitásukat optimális szintre emelni. Jelenleg kilencven sportolót és tizenöt 
sportszakembert foglalkozatunk a programban. Ez támogatás nélkül már nem valósítható meg, mert programunk szerint ezt a módszert ki kell, terjesszük a 
vonzáskörzetre és a kistérségi oktatási intézményekre is. A kihelyezett edzésekkel a mindennapi testnevelés megvalósulásához órán kívüli foglalkozásokkal 
járulhatunk hozzá. Az országos versenyeken és az NB-s bajnokságban szereplők hétről-hétre mintát adhatnak a többi gyereknek sportolói magatartásból, 
csapatszellemből, siker és kudarc élményének feldolgozásából. Ez ma egyesületünk felelőssége tekintettel arra, hogy a jövő teljesítő képes nemzedékének 
elengedhetetlen nevelő eszköze a sport, mely a testi és lelki fejlődésre egyaránt kiváló hatást gyakorol!
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3.4.  Ismertesse  a  sportfejlesztési  program  lehetséges  társadalmi  és  gazdasági  hatásait,  a  várt  előnyök  és  a  figyelembe  veendő  kockázatok
megjelölésével! 

Mens sana in corpore sano” („Ép testben ép lélek”) 
Sportágunk valódi társadalmi értékét az eredményesség és a megmozgatott emberek száma/tömegesítés/ határozza meg. E vezérelveknek 
megfelelően alakítottuk programunkat. Az egyesületünknél foglalkoztatott gyerekeket és felnőttek képzésének, versenyeztetésének rövid és 
hosszú távú kedvező hatásai jól ismertek. A személyes előnyök mellett mikroközösségünk egészségi állapotának költséghatékony megőrzése 
biztosítható. Egy 90 főt foglalkoztató program - szakmailag irányított edzések, versenyzés - esetén kisebb egészségügyi, társadalombiztosítási 
kiadásra van szükség, nőhet a termelékenység és, mindemellett csökken a munkahelyi hiányzás mértéke. A felnőttek esetében a fizikai 
aktivitás a nemzetközi tanulmányok szerint is az átlagéletkort jelentősen növeli. A csapatjátékok megtanítják az együttműködés szabályait, de 
a sportoló lelki egészségére is hatással vannak. Az utánpótlás korú gyerekek szocializációja a csapatban történő együttműködés hatására 
hamarabb megtörténik. Távol tartás korunk függőséget is okozó tevékenységeitől: A rendszeres kézilabdázás hatására a kialakult szabályos 
életritmus és fiziológiai igény már korlátozhatja az órákon keresztüli számítógépezést, alkoholizálást, drogozást és egyéb függőséget. 
Sportegyesületünk csak akkor maradhat életképes, fejlődő és tartósan sikeres,ha városunk és térségünk sportszerető közössége,közönsége 
alkotó,szerves részévé válik programunknak. Ezért kinyitjuk egyesületünk „kapuját” minden érdeklődőt szeretettel várunk egyesületi 
tagságunkban. Közösségünk egyfajta referencia csoportként szeretne hatást gyakorolni és mintát adni a sportolni kívánóknak. Jelenleg 
átlagosan 200 fő látogatta mérkőzéseinket a jövőben szeretnénk ezt a létszámot megduplázni. Ez növekvő jegybevételt jelent és hozzájárul, 
mint forrás e program önerejéhez. A PR-tevékenység nagy szerepet játszik a rokonszenvező, támogató csoportok megalakulásában és 
ragaszkodásának fenntartásában. Ezért kihasználjuk az internet közösség mozgósító, formáló erejét és weblapunkon keresztül is 
népszerűsítjük egyesületünket a közösségi portálakon facebook, twitter, iwiw, stb.
A rendszeres kézilabdázást ösztönző tényezők mellett egyidejűleg hatnak ezzel ellentétesek is és ezzel, mint kockázattal számolni kell. Az 
edzés hangulata, légköre, ha nem megfelelő, szakmailag nem felépített, vagy más negatív hangulati tényező, körülmény lép fel megkezdődik a
lemorzsolódás. Netán a várt sikerek lassabban következnek  be türelmetlenné válik és fluktuállódik a játékosállomány. Lehetnek a koncepciót 
gátló tényezők; pl. nem sikerül a tömegesítés az iskolai más irányú elfoglaltságok, leterheltség miatt.
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4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

4.1. Személyi jellegű ráfordítások7 (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási 
időszakonként töltendő ki) 

Támogatási
időszak

Támogatott
pozíció(k)

megnevezése8

Újonnan
létrehozott-
e a pozíció?

(I / N)

Hány fő lesz
ilyen

pozícióban?

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen

(Ft)9

2011-2012 Elnök N 1 100.000 20.000 1.200.000

2011-2012 Felnőtt csapat 
edző

N 2 150.000 30.000 1.800.000

Összesen:     250.000Ft 50.000Ft 3.000.000Ft

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett 
változás esetén annak okát. 

Pozíció megnevezése Indoklás

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban

Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft)
Összesen (Ft)

Önrész (Ft)
Igényelt támogatás

(Ft)
2011/12-es támogatási

időszak
1.500.000 1.500.000 3.000.000

2012/13-as támogatási
időszak

7 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), 
illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont
i) alpontjára.
8 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.
9 Az egyes sorokon jelölttámogatási időszakra számítva.
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Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft)
Összesen (Ft)

Önrész (Ft)
Igényelt támogatás

(Ft)
2013/14-es támogatási

időszak
2014/15-ös támogatási

időszak
Összesen: 1.500.000 1.500.000 3.000.000
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4.2.  Tárgyi  eszköz  beruházások/felújítások  (Az  építési  beruházással,  felújítással  járó,  sportcélú  ingatlanfejlesztésre  irányuló  tárgyi  eszköz
beruházás/felújítás  kérelmet  külön  adatlapon  kell  feltüntetni!)  Tárgyi  eszköz  beruházás/felújítás  =TEB/TEF,  biztonságtechnikai  célú
infrastruktúrafejlesztés = BTI)10

Megjegyzés: Kérjük, csatolja a beruházás összefoglaló költségvetését (csatolandó dokumentumok listáját lásd a 6. pontban)!

Támogatá
si időszak

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Indoka, célja
Tervezett beruházási, felújítási

érték (Ft)

- - - -

Összesen:

10 Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni.
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Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú 
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban:

Összes tárgyi eszköz (Ft)
Összesen (Ft)

Önrész (Ft)
Igényelt támogatás

(Ft)
2011/12-es támogatási

időszak
2012/13-as támogatási

időszak
2013/14-es támogatási

időszak
2014/15-ös támogatási

időszak
Összesen: - - -
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4.3.  Utánpótlás-nevelés  fejlesztés  költségei  (több  támogatási  időszakra  történő  támogatás  igénylés  esetén,
évenként kitöltendő)      

 4.sz. és 5.sz. melléklet

Versenyeztetés, foglalkoztatás

Egyes korosztályok11 2011/12-es évadra12 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz
szükséges költségek

Korosztályos sportolók
létszáma (fő)

Jogcím Összesen (Ft)

105 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 8.751.555,-

105 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0,-

Személyszállítási költségek 0

105 Nevezési költségek13 0,-

105 Rendezési, felkészítési, képzési költségek14 220.000,-

105 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei15 0,-

105 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 10.000.000,-

105 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás 
és étkezés költsége

0,-

105 A programban résztvevő sportszakemberek 
személyi jellegű ráfordításai

6.384..000,-

105 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár

200.000,-

Összesen: 25.555.555,-Ft

11 A látvány-csapatsport  támogatását  biztosító támogatási  igazolás kiállításáról,  felhasználásáról,  a támogatás  elszámolásának és ellenőrzésének,  valamint
visszafizetésének szabályairól  szóló 107/2011. (V.30.)  Korm.rendelet  2.§ (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott  korosztályokra külön-külön táblázatot
kérünk kitölteni!
12 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot!
13 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
14 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
15 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
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Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban

Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft)
Összesen (Ft)

Önrész (Ft)
Igényelt támogatás

(Ft)
2011/12-es támogatási

időszak
2.555.555,- 23.000.00,- 25.555.555,-

2012/13-as támogatási
időszak

2013/14-es támogatási
időszak

2014/15-ös támogatási
időszak

Összesen:                    2.555.555,- 23.000.000,- 25.555.555,-
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4.4. Képzés (több támogatási időszakra történő igénylés esetén, külön tálák kitöltendők)

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad
Képzés

címe

Általános
vagy

szakképzés
(Á/SZ)

Oktatók
várható

személyi
költségei

(Ft)

Oktatók
várható

utazási és
szállás

költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők

várható
utazási és

szállás
költségei

(Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes

költségei (Ft)

Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban

Összes képzés ráfordítása (Ft)
Összesen (Ft)

Önrész (Ft)
Igényelt támogatás

(Ft)

2011/12-es évad Általános képzés

2011/12-es évad Szakképzés

2012/13-as évad Általános képzés

2012/13-as évad Szakképzés

2013/14-es évad Általános képzés

2013/14-es évad Szakképzés

2014/15-ös évad Általános képzés

2014/15-ös évad Szakképzés

Összesen:

Kérjük,  hogy  röviden  indokolja,  hogy  a  kérelem  tartalmában  milyen  oktatási,  képzési  elemeket,
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Összes képzés ráfordítása (Ft)
Összesen (Ft)

Önrész (Ft)
Igényelt támogatás

(Ft)

megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján
igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak
esetén,  támogatási időszakokra lebontva),  illetve a képzések célját,  figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági
rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra:
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4.5 Közreműködői költségek

Kérjük, támogatási jogcímenként és támogatási időszakonként mutassa be a  sportfejlesztési program
előkészítésével  a  támogatott  program  megvalósításával,  a  felhasználás  során  szükséges
adatszolgáltatási,  jelentéstételi  kötelezettség  teljesítésével,  valamint  a  felhasznált  támogatás
elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható közreműködői költségeket:

2011-2012. évad  Személyi jellegű ráfordítás                                             45.000,-

2011-2012. évad  Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei                       690.000,- 

Ez tartalmazza a könyvvizsgálói, könyvelési feladatokat, továbbá jogszabály által is nevesített 
adatszolgáltatási, jelentésszolgálati, elszámolási feladatok ellátásával megbízott külső vállalkozót. 
Ezen feladatok ellátására a sportegyesület nem rendelkezik megfelelő szakemberrel.
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5. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (egyéb indikátor is megadható)16

Indikátor megnevezése
Mérték-
egység

Kiindulási érték10/11 Célérték Változás a bázisév %-ában

OUTPUT indikátorok

Teljes szakember állomány fő 10 11 10

Felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakemberek száma

fő 3 3 0

OKJ-s végzettséggel rendelkező 
edzők száma

fő 2 2 0

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 2 2 0

Szakemberek átlagfizetése Ft 0 100.000,-

Más, …

Felújítással érintett sportcélú 
ingatlanok száma

db

Épített új sportcélú ingatlanok száma db

Felújítással érintett kiszolgáló 
létesítmény

m2

Épített új kiszolgáló létesítmény m2

Felújítással érintett 
szabadidősportolók száma

fő

Más, …

EREDMÉNY indikátorok

Korosztályos 
sportolók száma:

U13 és alatta fő 45 45 0

U14-15 fő 15 15 0

16 Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.
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Indikátor megnevezése
Mérték-
egység

Kiindulási érték10/11 Célérték Változás a bázisév %-ában

U16-17 fő 15 15 0

U18-19 fő 0 0

Felnőtt fő 40 40 0

Más, ….

HATÁS indikátorok

Korosztályos 
eredményesség 
változása

U14-15 helyezés

U16-17 helyezés

U18-19 helyezés

Felnőtt helyezés 1. 7.

Nézőszám fő 100 300 300

Más, …
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Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 10. §  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.

Kisvárda, 2012. március 09.

Kérelmező cégszerű aláírása 
P.H.
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6. Csatolt mellékletek listája:

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 kérelmező szervezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
32. pontja szerint – a bejelentés időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, vagy nyilatkozat arról, hogy
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Nyilatkozatok (következő oldal).

A sportfejlesztési program összefoglaló költségvetését. ( 6.sz. melléklet)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

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

Kelt: ………………………………… (helység), …………. (év) ………………. (hó)  …………… (nap)

Kérelmező cégszerű aláírása 
P.H.
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Alulírott Major Tamás, 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 Kérelmező  az adózás rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény 178.  § 32.
pontja szerint –köztartozásmentes adózónak minősül, és szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban,;

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 Kérelmezővel  szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást  vagy a
sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt, 

6. kijelentem,  hogy  a  Kérelmező  működését  a  bíróság  nem  függesztette  fel,  valamint
megszüntetésére eljárás nincs folyamatban, 

7. kijelentem,  hogy  a  Kérelmező  nem  áll  a  sportigazgatási  szerv  által  a  látvány-csapatsport
támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás
elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint  visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.
(107/2011.  (VI.  30.)  Korm.  rendeletben  meghatározottak  szerint  alkalmazott  támogatásból
kizárás hatálya alatt, és

a. az  országos  sportági  szakszövetség  országos  hivatásos,  amatőr  vagy  vegyes  (nyílt)
versenyrendszerében  (nemzeti  bajnokság)  a  sportág  versenyszabályzata  szerinti
valamelyik  felnőtt  vagy  utánpótlás  osztály  egyikében – diák  sportegyesület  feladatait
ellátó amatőr sportszervezet esetén a diák-  és főiskolai-egyetemi sportszövetség által
szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett.

8. 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;

9. vállalom,  hogy  a  támogatás  felhasználásáról  történő  elszámolásban  személyes  adatokkal
szereplő természetes személyektől a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt beszerzem;

10. kötelezettséget  vállalok  arra,  hogy  a  jelen kérelemben közölt  bármilyen adatban,  tényben
illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8
napon belül írásban értesítem a jóváhagyást végző-, illetve az ellenőrző szervezetet;

11. amennyiben a  tárgyi  eszköz beruházás,  felújítás  sportcélú  ingatlanra  irányul,  úgy  vállalom,
hogy

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben 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,
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b) 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
ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és
bb) évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,

c) 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,

d) a  jelenértékén  legalább  10  millió  forint  értékű  tárgyi  eszköz  beruházás,  felújítás  esetén  a
sportcélú  ingatlanfejlesztésre  nyílt  pályázatot  írok  ki  és  –  figyelemmel  a  látvány-csapatsport
támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás
elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint  visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.
(107/2011.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  4.§  (8)  pontjára  -  a  pályázati  eljárás  eredménye  alapján
nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 

12. kötelezem magam (a Kérelmező szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra
vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást
üzembe helyezem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar Állam
részére történő megfizetése terhével;

13. amennyiben a fenti sportfejlesztési programban szereplő beruházás vagy felújítás a társasági
adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvény 22/C.  §  (6)
bekezdés a) és d) pontjainak  megfelel,  úgy  vállalom  hogy  a  jogszabályban  meghatározott
jelzálogjognak  a  Magyar  Állam  javára  az  ingatlan-nyilvántartásba  történő  bejegyeztetéshez
szükséges  közokirat  vagy  ügyvéd  által  ellenjegyzett  magánokirat  kiállításának  költségét  az
ellenőrzést végző szervezet részére megfizetem.

14. kötelezettséget  vállalok  arra,  hogy  a  jelen kérelemben közölt  bármilyen adatban,  tényben
illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8
napon belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;

15. vállalom,  hogy  a Kérelmező a  támogatás  felhasználásáról  olyan  naprakész  analitikus
nyilvántartást  vezet,  amely  biztosítja  azok  teljes  elkülönítését,  és  hozzájárul  a  támogatás
rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez.

16. tudomásul  veszem,  hogy  a  támogatás  elszámolása  során  csak  bizonylattal  dokumentált
kiadások  számolhatóak  el,  a  támogatás  felhasználása  során  keletkezett  bizonylatokkal  a
107/2011 (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok
által előírt határidő végéig.

Kelt: Kisvárda, 2011. szeptember  09.

P.H. Kérelmező cégszerű aláírása 
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