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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Váci Kézilabda Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

Váci Kézilabda SE
Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

NBI

Nem jogosult

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

2

6

0

1

0

Erzsébet u.

(helység)

Vác

(házszám)

42/a.

(helység)

Vác

(házszám)

42/a.

9

1

8

4

9

9

1 - 2 - 1

3

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

2

6

0

0

Erzsébet u.

Telefon: 06-30-292-4802

Fax: 06-27-300-800

Hivatalos honlap:

E-mail: nmsa@freemail.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

dr. Schoffer Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-292-4802

E-mail cím: nmsa@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

dr. Schoffer Attila

Mobiltelefonszám: 06-30-292-4802

E-mail cím: nmsa@freemail.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Vác Városi Sportcsarnok

Váci Önkormányzat

Váci Önkormányzat

22.5

felkészülés és versenyeztetés

Boronkay György SZKI tornaterem Pest Megyei Önkormányzat

Pest Megyei Önkormányzat

15.5

felkészülés és versenyeztetés

Király Endre SZKI tornaterme

Pest Megyei Önkormányzat

Pest Megyei Önkormányzat

8

felkészülés és versenyeztetés

Vácrátóti Ált. Isk. tornaterme

Vácrátóti Önkormányzat

Vácrátóti Önkormányzat

2

felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

1992-05-05

1992-05-05

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

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy
utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett
versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer
valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi
versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

5.7 MFt

0.45 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

4.3 MFt

5 MFt

10 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

15 MFt

38 MFt

110 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

17 MFt

70 MFt

Összegzés:
25 MFt

összesen:

60.45 MFt

190 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

33 MFt

110 MFt

Működési költségek (rezsi)

22 MFt

20 MFt

70 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

2 MFt

5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3 MFt

5 MFt

5 MFt

Összegzés:
25 MFt

összesen:

60 MFt

190 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

3 MFt

27 MFt

80 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,
egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).
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A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Összefoglaló – részéletesen lásd: Váci Kézilabda Sportegyesület Sportfejlesztési program Megvalósítási terv 2013/2014 (Megvalósítási terv 2013/2014)
A legfontosabb feladatunk a szervezeti rendszer, a gazdasági és társadalmi háttér kiépítése, hogy ne a tulajdonos pénzétől függjön kizárólag a csapat és a férfi kézilabda ügye Vácott. Azért
kulcskérdés ennek a területnek a megoldása, mivel a szponzori bevételek a TAO rendszerrel gyakorlatilag 0-ra csökkentek. A vállalatok jelentős része ugyanis egységesen kezeli a sportra
fordított összegeket, nem tesz különbséget a szponzori és TAO pénzek között, miközben a gazdasági nehézségek között a sportra fordított így számolt teljes összeget nem emelik. A tulajdonos
önkormányzat lehetőségei is igencsak behatároltak.
Célunk bebizonyítani, lehetséges egy jól működő sportszolgáltatót alapítani és működtetni, önfenntartóvá lehet tenni a hivatásos csapatsportot piaci körülmények között is – nemcsak az
önkormányzati és központi költségvetési források segítségével.
A szakmai célkitűzések teljesítéséhez és a működés hatékonyabbá tételéhez elengedhetetlen a szervezetfejlesztés, mert a klub méreteiben már rég túlnőtte az eddigi rendszer
teljesítőképességét.
A jelenlegi klubmenedzsment az utánpótlást mindig is kiemelt területként kezelte. Az évek folyamán sikeresen népszerűsítettük a kézilabdát városunkban és környékén, ennek köszönhetően a
gyermeklétszám is folyamatosan növekedett. Célunk, hogy először az általános iskolákban, különösen alsó tagozatban, minél több gyerekkel ismertessük és szeretessük meg a kézilabdát.
Ennek érdekében tehetségkutató tornákat és bemutató edzéseket szervezünk, valamint első csapatunk játékosait bevonjuk a gyermekcsapataink edzéseibe, ily módon is közelebb hozva a
gyerekeket sportághoz. Amennyiben az általános iskoláknál sikeresek leszünk, folytatásként szeretnénk a középiskolákat és az óvodákat is bevonni az elő- és a továbbképzésbe.
Már kialakítottuk a klub felépítését, megvannak az iskolai kapcsolataink, utánpótlás bázisaink, a jövő kulcsát a koncentrált infrastruktúra megvalósításában látjuk. Továbblépésünknek
egyértelműen ez a gátja. A létesítménykérdés megoldatlansága fennmaradásunk hosszú távú kockázata.
Összefoglaló – részéletesen lásd: Váci Kézilabda Sportegyesület Sportfejlesztési program Megvalósítási terv 2013/2014 (Megvalósítási terv 2013/2014)
A legfontosabb feladatunk a szervezeti rendszer, a gazdasági és társadalmi háttér kiépítése, hogy ne a tulajdonos pénzétől függjön kizárólag a csapat és a férfi kézilabda ügye Vácott. Azért
kulcskérdés ennek a területnek a megoldása, mivel a szponzori bevételek a TAO rendszerrel gyakorlatilag 0-ra csökkentek. A vállalatok jelentős része ugyanis egységesen kezeli a sportra
fordított összegeket, nem tesz különbséget a szponzori és TAO pénzek között, miközben a gazdasági nehézségek között a sportra fordított így számolt teljes összeget nem emelik. A tulajdonos
önkormányzat lehetőségei is igencsak behatároltak.
Célunk bebizonyítani, lehetséges egy jól működő sportszolgáltatót alapítani és működtetni, önfenntartóvá lehet tenni a hivatásos csapatsportot piaci körülmények között is – nemcsak az
önkormányzati és központi költségvetési források segítségével.
A szakmai célkitűzések teljesítéséhez és a működés hatékonyabbá tételéhez elengedhetetlen a szervezetfejlesztés, mert a klub méreteiben már rég túlnőtte az eddigi rendszer
teljesítőképességét.
A jelenlegi klubmenedzsment az utánpótlást mindig is kiemelt területként kezelte. Az évek folyamán sikeresen népszerűsítettük a kézilabdát városunkban és környékén, ennek köszönhetően a
gyermeklétszám is folyamatosan növekedett. Célunk, hogy először az általános iskolákban, különösen alsó tagozatban, minél több gyerekkel ismertessük és szeretessük meg a kézilabdát.
Ennek érdekében tehetségkutató tornákat és bemutató edzéseket szervezünk, valamint első csapatunk játékosait bevonjuk a gyermekcsapataink edzéseibe, ily módon is közelebb hozva a
gyerekeket sportághoz. Amennyiben az általános iskoláknál sikeresek leszünk, folytatásként szeretnénk a középiskolákat és az óvodákat is bevonni az elő- és a továbbképzésbe.
Már kialakítottuk a klub felépítését, megvannak az iskolai kapcsolataink, utánpótlás bázisaink, a jövő kulcsát a koncentrált infrastruktúra megvalósításában látjuk. Továbblépésünknek
egyértelműen ez a gátja. A létesítménykérdés megoldatlansága fennmaradásunk hosszú távú kockázata.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Összefoglaló – részéletesen lásd: Megvalósítási terv 2013/2014
Hiszünk a képzés egy helyre koncentrálásában, sokkal költség- és szervezethatékonyabb lenne a munka, nem kellene például tucatnyi helyszínen tárolni a felszerelést, szerezhetnénk
támogatást eszközfelhasználásokra, többletbevételekre tehetnék szert, stb. A már összeállt, jól működő csapatok mögé szeretnénk stabil infrastruktúrát, létesítményhátteret biztosítani, ami
természetesen az egész egyesület működését is professzionalizálhatná.
A létesítményfejlesztés kulcskérdés, a klub működtetését is jelentősen segíti, mert önmagában a tagdíjak, támogatások nem teszik lehetővé egy hivatásos csapatot működtető társaság
fennmaradását. Azt gondoljuk, hogy a városnak is szüksége van a sportlétesítményre, mert váci kapacitások szűkösek az első osztályú női és a férfi kézilabdához. Az új csarnokkal a képzésnek
is teremthetnénk egy olyan bázist, ami jelentősen segíthetné az egész magyar kézilabda életet.
Ha sikerül kialakítani a létesítményhátteret, akkor pénzből pénzt csinálhatnánk: egy nagyobb összegű beruházást belátható időn belül megtérülővé tennénk a működési költségeinkkel.
Valószínűsítjük, hogy a többi hozzánk hasonló helyzetben lévő kézilabdaklub is ugyanevvel a problémával küszködik: szegények vagyunk, futunk az események után, és emiatt „elszórjuk a
pénzt” – a végiggondolt tervezés és megfelelő gazdálkodás helyett.
Az új csarnoképület a meglévő sportcsarnok és a meglévő focipálya közvetlen közelében épül. Az edzőcsarnok a focipályával egy telken helyezkedik el.
Részéletesen lásd: Váci Kézilabda Sportegyesület Sportfejlesztési program Megvalósítási terv 2013/2014
Összefoglaló – részéletesen lásd: Megvalósítási terv 2013/2014
Hiszünk a képzés egy helyre koncentrálásában, sokkal költség- és szervezethatékonyabb lenne a munka, nem kellene például tucatnyi helyszínen tárolni a felszerelést, szerezhetnénk
támogatást eszközfelhasználásokra, többletbevételekre tehetnék szert, stb. A már összeállt, jól működő csapatok mögé szeretnénk stabil infrastruktúrát, létesítményhátteret biztosítani, ami
természetesen az egész egyesület működését is professzionalizálhatná.
A létesítményfejlesztés kulcskérdés, a klub működtetését is jelentősen segíti, mert önmagában a tagdíjak, támogatások nem teszik lehetővé egy hivatásos csapatot működtető társaság
fennmaradását. Azt gondoljuk, hogy a városnak is szüksége van a sportlétesítményre, mert váci kapacitások szűkösek az első osztályú női és a férfi kézilabdához. Az új csarnokkal a képzésnek
is teremthetnénk egy olyan bázist, ami jelentősen segíthetné az egész magyar kézilabda életet.
Ha sikerül kialakítani a létesítményhátteret, akkor pénzből pénzt csinálhatnánk: egy nagyobb összegű beruházást belátható időn belül megtérülővé tennénk a működési költségeinkkel.
Valószínűsítjük, hogy a többi hozzánk hasonló helyzetben lévő kézilabdaklub is ugyanevvel a problémával küszködik: szegények vagyunk, futunk az események után, és emiatt „elszórjuk a
pénzt” – a végiggondolt tervezés és megfelelő gazdálkodás helyett.
Az új csarnoképület a meglévő sportcsarnok és a meglévő focipálya közvetlen közelében épül. Az edzőcsarnok a focipályával egy telken helyezkedik el.
Részéletesen lásd: Váci Kézilabda Sportegyesület Sportfejlesztési program Megvalósítási terv 2013/2014
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Összefoglaló – részéletesen lásd: Megvalósítási terv 2013/2014
A mostani TAO kérelem kedvező fogadatása sokat segíthet a klubot terhelő fixköltség csökkentésében, így a jobb gazdasági háttér megteremtésre több idő jutna.
Az igényelt TAO források legnagyobb tétele a létesítmény beruházás összege. Szeretnénk az NB I-es felnőtt csapatunkat az első osztályban tartani, és megteremteni azt a gazdasági hátteret,
hogy önfenntartóvá válhasson. Utánpótlás szinten pedig az a fő cél, hogy a gyerekek koncentráltan együtt készüljenek, ne pedig az egyes csoportok szétaprózva külön iskolákban.
Már nem elsősorban létszámnövekedést, bázisszélesítést tervezünk, hanem a minőségi képzés erősítését. Jelenleg minden korosztályunkba minimum 20 játékos van, de a minőség magával
ragadja a gyerekeket, ha látják a rendszer sikerességét, már nem morzsolódnak le annyian, nagyobb érdeklődést mutatnak a sportág iránt. A nagyobb merítési bázis pedig növeli az esélyeinket
a későbbiekben az NBI-ben is bemutatkozni képes tehetségek megtalálására.
Mi is tisztában vagyunk a bázisnövelés jelentőségével, követtük is, de már a minőségre kell koncentrálnunk. Szakmai, pénzügyi és létesítmény korlátai is vannak a folyamatos bázisnövelésnek.
A fejlesztést szervezeti szinten is végig kell vinnünk. Meg kell erősítenünk a szakmai stábunkat, amit bővíteni szándékozunk egy új szakember bevonásával, aki átveszi Rosta Istvántól az
utánpótlás szervezését, képzését. Ha van idő, tér és erőforrás az utánpótlásképzésben, akkor nyilván az új utánpótlás vezető stílusa meglátszik majd a képzésen. Az utánpótlásedzők béreit
eddig a tagdíjakból fizettük, de szeretnénk idén változtatni a tagdíjrendszerünkön is, úgy helyes, ha szülőnek nincs közvetlen hatása (beleszólása) a képzés menetére.
A klubunk működik, a felnőtt csapat tagjai sem gondolkoznak a mindenáron való váltáson. Időben kapják a fizetésüket, a klubnak nincs tartozása feléjük.
Az edzői létszámot nem szeretnénk növelni, sőt lehet, hogy csökkentjük, mert mindenkinek az érdeke, hogy az egyesületünkben és maga az egyesület is minőségi munkát végezzen. Szeretnénk
mindenki számára világossá tenni: még többet és még jobban kell foglalkozni a gyerekekkel.
Összefoglaló – részéletesen lásd: Megvalósítási terv 2013/2014
A mostani TAO kérelem kedvező fogadatása sokat segíthet a klubot terhelő fixköltség csökkentésében, így a jobb gazdasági háttér megteremtésre több idő jutna.
Az igényelt TAO források legnagyobb tétele a létesítmény beruházás összege. Szeretnénk az NB I-es felnőtt csapatunkat az első osztályban tartani, és megteremteni azt a gazdasági hátteret,
hogy önfenntartóvá válhasson. Utánpótlás szinten pedig az a fő cél, hogy a gyerekek koncentráltan együtt készüljenek, ne pedig az egyes csoportok szétaprózva külön iskolákban.
Már nem elsősorban létszámnövekedést, bázisszélesítést tervezünk, hanem a minőségi képzés erősítését. Jelenleg minden korosztályunkba minimum 20 játékos van, de a minőség magával

ragadja a gyerekeket, ha látják a rendszer sikerességét, már nem morzsolódnak le annyian, nagyobb érdeklődést mutatnak a sportág iránt. A nagyobb merítési bázis pedig növeli az esélyeinket
a későbbiekben az NBI-ben is bemutatkozni képes tehetségek megtalálására.
Mi is tisztában vagyunk a bázisnövelés jelentőségével, követtük is, de már a minőségre kell koncentrálnunk. Szakmai, pénzügyi és létesítmény korlátai is vannak a folyamatos bázisnövelésnek.
A fejlesztést szervezeti szinten is végig kell vinnünk. Meg kell erősítenünk a szakmai stábunkat, amit bővíteni szándékozunk egy új szakember bevonásával, aki átveszi Rosta Istvántól az
utánpótlás szervezését, képzését. Ha van idő, tér és erőforrás az utánpótlásképzésben, akkor nyilván az új utánpótlás vezető stílusa meglátszik majd a képzésen. Az utánpótlásedzők béreit
eddig a tagdíjakból fizettük, de szeretnénk idén változtatni a tagdíjrendszerünkön is, úgy helyes, ha szülőnek nincs közvetlen hatása (beleszólása) a képzés menetére.
A klubunk működik, a felnőtt csapat tagjai sem gondolkoznak a mindenáron való váltáson. Időben kapják a fizetésüket, a klubnak nincs tartozása feléjük.
Az edzői létszámot nem szeretnénk növelni, sőt lehet, hogy csökkentjük, mert mindenkinek az érdeke, hogy az egyesületünkben és maga az egyesület is minőségi munkát végezzen. Szeretnénk
mindenki számára világossá tenni: még többet és még jobban kell foglalkozni a gyerekekkel.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Összefoglaló – részéletesen lásd: Megvalósítási terv 2013/2014
Az NB I/B-ben átlagban 200-300 ember volt kíváncsi a hazai mérkőzéseinkre. Az NBI-ben akárha hétközi forduló is van, akkor is kint vannak legalább 500-an, de a kiemelt mérkőzéseinken, a
Szeged, Veszprém elleni rangadókon teltház van. A nézők fizetnek a belépőjegyekért, de nyilvánvaló okokból a saját igazolt fiataljainktól nem kérünk belépőt.
A TAO szerepe a csapataink felszerelésén látszik leginkább, de a képzésben csak minimális mértékben bővítette mozgásterünket. Szerettük volna a szülők pénztárcájától teljesen függetleníteni
a képzési rendszerünket. A külső megítélés és az összetartozás motivációs ereje okán az egyenszerelés, ruházat és a közös utazás céljainak megvalósítását tartottuk fontosnak. Meg is
érdemelték fiatal sportolóink a felszereléseket, hiszen majdnem minden korosztályunk az ország legjobb 16 csapata között végzett.
A TAO nagyban segített abban, hogy mindenkinek jutott terem; de nem sikerült egy helyre koncentrálnunk a képzést. Sajnos a teremhiány miatt Vácott folyamatosak a viták a sportszervezetek
között.
A Mocsai-elvek alapján kezdtük el újra felépíteni a korosztályokat, a csapatokat. Az edzőket beosztottuk, az MKSZ által kiadott irányelvet követve kijelöltük, hogy korosztályonként mik azok a
játék-, és mozgáselemek, amiket meg kell tanítani a fiataloknak. Úgy gondoljuk, hogy nem tesz jót, ha egy edző végigkísér egy csapatot, mert megunják egymást, nem tudnak majd újat mondani,
ezért azt tervezzük, hogy a szakembereket korosztályokhoz osztjuk be.
Összefoglaló – részéletesen lásd: Megvalósítási terv 2013/2014
Az NB I/B-ben átlagban 200-300 ember volt kíváncsi a hazai mérkőzéseinkre. Az NBI-ben akárha hétközi forduló is van, akkor is kint vannak legalább 500-an, de a kiemelt mérkőzéseinken, a
Szeged, Veszprém elleni rangadókon teltház van. A nézők fizetnek a belépőjegyekért, de nyilvánvaló okokból a saját igazolt fiataljainktól nem kérünk belépőt.
A TAO szerepe a csapataink felszerelésén látszik leginkább, de a képzésben csak minimális mértékben bővítette mozgásterünket. Szerettük volna a szülők pénztárcájától teljesen függetleníteni
a képzési rendszerünket. A külső megítélés és az összetartozás motivációs ereje okán az egyenszerelés, ruházat és a közös utazás céljainak megvalósítását tartottuk fontosnak. Meg is
érdemelték fiatal sportolóink a felszereléseket, hiszen majdnem minden korosztályunk az ország legjobb 16 csapata között végzett.
A TAO nagyban segített abban, hogy mindenkinek jutott terem; de nem sikerült egy helyre koncentrálnunk a képzést. Sajnos a teremhiány miatt Vácott folyamatosak a viták a sportszervezetek
között.
A Mocsai-elvek alapján kezdtük el újra felépíteni a korosztályokat, a csapatokat. Az edzőket beosztottuk, az MKSZ által kiadott irányelvet követve kijelöltük, hogy korosztályonként mik azok a
játék-, és mozgáselemek, amiket meg kell tanítani a fiataloknak. Úgy gondoljuk, hogy nem tesz jót, ha egy edző végigkísér egy csapatot, mert megunják egymást, nem tudnak majd újat mondani,
ezért azt tervezzük, hogy a szakembereket korosztályokhoz osztjuk be.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölése
Meggyőződésünk a kézilabda segítségével, sikerülhet egy kisváros gazdasági és társadalmi jelentőségét jó befektetés/megtérülés aránnyal növelni. Az NB I-es tagság magas marketing és
reklámértékkel bír mind a csapat, mind a város számára. Az egyesület bevételei közvetetten, helyi adók befizetése közvetlenül növeli a város bevételeit. A jó szereplés esetén további
befektetések teremt kedvező kulturális környezetet.
Az NBI-es tagság marketingértékét sikerül jól kihasználni bevételekhez juthatunk. Az utánpótlás fejlesztésével ezen előnyök növelhetőek, hiszen nemcsak a városban lakó hivatásos játékosok,
hanem a helyi és kollégiumban lakó iskolások költései is a várost gazdagítják.
A gazdasági céloknál mellett fontos az első osztály társadalmi szerepe. Az első osztályú sportoló példakép az ifjúság előtt, személyiségformáló, nemcsak az egyesületben sportoló gyerekek,
hanem a szurkoló gyerekek között is. A kézilabda népszerűségének, a jelentős létszámú közönség kihasználásával segíthetők városunk egyéb tradicionális sportágai is, amelyek kiemelkedő
eredményei kisebb nyilvánosságot kapnak.
Mocsai Lajos szakmai elképzelését teljes mértékben támogatjuk, még akkor is, ha nem értünk mindenben egyet vele, például a klubokra lebontott akadémiával. A túlzottan széles utánpótlás
bázist anyagi okok miatt sem tudjuk vállalni, fenntartása nagyon sokba kerül, és a sok költség megtérülése nem 1-2 éven belül várható, a felnőtt csapat után kapjuk a pénzt, ehhez a gazdasági
állapothoz igazítunk mindent.
A fenntartható működéséhez elengedhetetlen a létesítményháttér és szolgáltató bevételek növelése. Az lenne az ideális, hogy ha a csarnokot nem használatra kapnánk, hanem mi magunk
működtethetnénk. Meggyőződésünk, a létesítmény üzemeltetéséből származó bevétel nemcsak a fennmaradáshoz szükséges összegeket termelné ki, de a mostani – és a későbbi – TAO
támogatások helyét is átvenné.
Meggyőződésünk a kézilabda segítségével, sikerülhet egy kisváros gazdasági és társadalmi jelentőségét jó befektetés/megtérülés aránnyal növelni. Az NB I-es tagság magas marketing és
reklámértékkel bír mind a csapat, mind a város számára. Az egyesület bevételei közvetetten, helyi adók befizetése közvetlenül növeli a város bevételeit. A jó szereplés esetén további
befektetések teremt kedvező kulturális környezetet.
Az NBI-es tagság marketingértékét sikerül jól kihasználni bevételekhez juthatunk. Az utánpótlás fejlesztésével ezen előnyök növelhetőek, hiszen nemcsak a városban lakó hivatásos játékosok,
hanem a helyi és kollégiumban lakó iskolások költései is a várost gazdagítják.
A gazdasági céloknál mellett fontos az első osztály társadalmi szerepe. Az első osztályú sportoló példakép az ifjúság előtt, személyiségformáló, nemcsak az egyesületben sportoló gyerekek,
hanem a szurkoló gyerekek között is. A kézilabda népszerűségének, a jelentős létszámú közönség kihasználásával segíthetők városunk egyéb tradicionális sportágai is, amelyek kiemelkedő
eredményei kisebb nyilvánosságot kapnak.
Mocsai Lajos szakmai elképzelését teljes mértékben támogatjuk, még akkor is, ha nem értünk mindenben egyet vele, például a klubokra lebontott akadémiával. A túlzottan széles utánpótlás
bázist anyagi okok miatt sem tudjuk vállalni, fenntartása nagyon sokba kerül, és a sok költség megtérülése nem 1-2 éven belül várható, a felnőtt csapat után kapjuk a pénzt, ehhez a gazdasági
állapothoz igazítunk mindent.
A fenntartható működéséhez elengedhetetlen a létesítményháttér és szolgáltató bevételek növelése. Az lenne az ideális, hogy ha a csarnokot nem használatra kapnánk, hanem mi magunk
működtethetnénk. Meggyőződésünk, a létesítmény üzemeltetéséből származó bevétel nemcsak a fennmaradáshoz szükséges összegeket termelné ki, de a mostani – és a későbbi – TAO
támogatások helyét is átvenné.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb
kategóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Név

Szül. idő

Kategória

Licensz /
Új?
megnevezés

Adózás módja

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
Évadra jutó
járulékok (Ft/hó) ráfordítás összesen
(Ft)

1972-08-03
2013/14

Edző

Rosta István

B

Nem

EKHO

8

12 1 200 000 Ft

240 000 Ft

17 280 000 Ft

1976-06-06
2013/14

Molnár György

2013/14

Pálinkás Ferenc

Egyéb

kapus edző

Nem

EKHO

4

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

Egyéb

gyúró

Nem

EKHO

4

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

Nem

EKHO

2

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

Igen

EKHO

2

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

60

2 200 000 Ft

440 000 Ft

31 680 000 Ft

1948-10-04

1961-06-04
2013/14

Egyéb

Dr. Jakab Zoltán

orvos

1980-12-13
2013/14

Egyéb

Marschalek Edit

gyógytornász

Összegzés:
20
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

15 919 598 Ft

15 919 598 Ft

31 839 196 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

15 919 598 Ft

15 919 598 Ft

31 839 196 Ft

Összegzés:
összesen:

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

2013/14

Pozíció
megnevezése
Marschalek Edit

Indoklás
A RENDSZERES GYÓGYTORNA ALKALMAZÁSA JELENTŐSEN CSÖKKENTETTE A SÉRÜLÉSEK ELŐFORDULÁSÁT, ÍGY NÉLKÜLÖZHETETLEN
AZ NB-I-ES SZINTEN.

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

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

2013/14

Személyszállítási eszközök

mikrobusz 9 fős

csapatszállítás

2013/14

Személyszállítási eszközök

mikrobusz 9 fős

csapatszállítás

sportfelszerelés sport eszközök

csapat egységes megjelenése,
meccse és edző felszerelés

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Nem

13 000 000 Ft

Nem

13 000 000 Ft

Nem

6 523 150 Ft

Összegzés:
32 523 150 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 2013. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

9 949 627 Ft

23 215 797 Ft

33 165 424 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 949 627 Ft

23 215 797 Ft

33 165 424 Ft

Összegzés:
összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási
időszak

9

Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

2012-07-27

2013-06-26

2013-07-26

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f. E.k.

2600
Vác
Bán Márton u.
2013/14

TEB

Vác KSE Sportcsarnok komplett
1
kivitelezés

1899/32

240 343 563 Ft

Összegzés:
240 343 563 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

73 526 977 Ft

171 562 946 Ft

245 089 923 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

73 526 977 Ft

171 562 946 Ft

245 089 923 Ft

Összegzés:
összesen:

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

Igen

Igen

Nem
Nem

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

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

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

10

1

Országos

U8

10

1

Országos

U9

15

1

Országos

U10

15

1

Országos

U11

15

1

Országos

U12

15

1

Országos

U13

15

1

Országos

U14

15

1

Országos

Serdülő

30

1

Országos

Ifjúsági

30

1

Országos

Junior

30

1

Országos

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

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFP-0050/2013
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

Mez

db

100

12 700 Ft

1 270 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Nadrág

db

100

10 000 Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kapusmez

db

10

17 000 Ft

170 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kapusnadrág

db

10

17 000 Ft

170 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

zokni

pár

110

1 500 Ft

165 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

bemelegítő jogging

db

110

29 000 Ft

3 190 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

gála melegítő

db

110

40 000 Ft

4 400 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Táska

db

110

19 000 Ft

2 090 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Papucs

pár

110

7 000 Ft

770 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Törülköző

db

110

10 000 Ft

1 100 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kabát

db

110

30 000 Ft

3 300 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

cipő

db

110

30 000 Ft

3 300 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

sapka

db

110

3 800 Ft

418 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

labda

db

50

10 000 Ft

500 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

szabadidő poló

db

110

9 000 Ft

990 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

edző póló

db

110

9 000 Ft

990 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

labdazsák

db

5

12 700 Ft

63 500 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

wax

csomag

30

9 000 Ft

270 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

edzőpóló

db

96

5 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

labdapumpa

db

3

2 500 Ft

7 500 Ft

Sporteszköz

2013/14

tape

csomag

72

1 450 Ft

104 400 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

fagyasztó

csomag

20

900 Ft

18 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

jégakku

csomag

5

1 100 Ft

5 500 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

masszázskrém

csomag

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

bemelegítő krém

csomag

30

3 000 Ft

90 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

vitamin

csomag

50

19 000 Ft

950 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

Korosztály

Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség

2013/14

U10

Király Endre SZKI tornaterme

3 500 Ft

16

10

160

560 000 Ft

2013/14

U11

Király Endre SZKI tornaterme

3 500 Ft

16

10

160

560 000 Ft

2013/14

U12

Boronkay György SZKI

7 000 Ft

12

10

120

840 000 Ft

2013/14

U13

Vácrátót Önk Isk tornaterme

5 500 Ft

8

10

80

440 000 Ft

2013/14

U14

Boronkay György SZKI

7 000 Ft

25

10

250

1 750 000 Ft

2013/14

Serdülő

Boronkay György SZKI

7 000 Ft

25

10

250

1 750 000 Ft

2013/14

Ifjúsági

Városi Sportcsarnok

15 000 Ft

45

10

450

6 750 000 Ft

2013/14

Junior

Városi Sportcsarnok

15 000 Ft

45

10

450

6 750 000 Ft

2013/14

U7

Penci Ált Isk tornaterme

0 Ft

8

10

80

0 Ft

2013/14

U8

Földváry Ált Isk tornaterme

0 Ft

8

10

80

0 Ft

2013/14

U9

Radnóti Ált Isk tornaterme

0 Ft

8

10

80

0 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Támogatási
időszak
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14

Név

Kategória

Nemes Tibor
Tóth Árpád
Sebestyén
Gyula
Stranigg Ferenc

Új?

Adózás módja

Napi munka
óra

Kif. hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

Nem

EKHO

8

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

8

12

800 000 Ft

160 000 Ft

11 520 000 Ft

250 000

18 000 000

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad

Név

Szül. Idő

2

Licensz / megnevezés

2013/14

Nemes Tibor

1964-04-19

D

2013/14

Tóth Árpád

1971-10-23

D

2013/14

Sebestyén Gyula

1971-05-06

D

2013/14

Stranigg Ferenc

1969-10-19

A

Fogl. kor.
U7
U8
U9
U10
U11
U7
U8
U9
U10
U11
U7
U8
U9
U10
U11
U7
U8
U9
U10
U11

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

24 644 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 192 900 Ft

Személyszállítási költségek

5 000 000 Ft

Nevezési költségek

500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

5 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

162 024 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

19 400 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

6 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

18 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:
79 898 924 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

8 207 624 Ft

73 868 613 Ft

82 076 237 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8 207 624 Ft

73 868 613 Ft

82 076 237 Ft

Összegzés:
összesen:
1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFP-0050/2013
14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható
típusa személyi költségei
(Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összesen

Összegzés:
0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a 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

Ügyiratszám : be/SFP-0050/2013
Közreműködői költségek
Évad
2013/14
2013/14

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

A beruházások, eszközbeszerzések segítése a gördülékeny munkavégzés érdekében.
Az utánpótlás neveléshez kapcsolódó feladatok támogatása.

Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj

Tárgyi jellegű

3 440 847 Ft

3 440 847 Ft

Utánpótlás nevelés

1 438 627 Ft

1 438 627 Ft

Összegzés:
4 879 474 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

2 845 670 Ft

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

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad
159 196 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

5 388 634 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

2 177 313 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

7 725 143 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFP-0050/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Vác

(helység), 2013

(év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0050/2013

Alulírot t dr. Schoﬀ er At t ila, mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem ﬁzetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság ﬁzetési könnyítést (részletﬁzetés, ﬁzetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megﬁzetem,
b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megﬁzetem,
c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom.
d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Vác

(helység), 2013

(év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0050/2013
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban
szereplő adatairól).
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási
kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
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
Egyéb dokumentumok

Kelt: Vác

(helység), 2013

(év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0050/2013
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

8

9

12.5 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek
száma

fő

1

2

100.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

3

6

100.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

5

9

80.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

400

0.0 %

0.0 %

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U7

Fő

0

10

0.0 %

U8

Fő

0

10

0.0 %

U9

Fő

10

15

50.0 %

U10

Fő

10

15

50.0 %

U11

Fő

10

15

50.0 %

U12

Fő

10

15

50.0 %

U13

Fő

10

15

50.0 %

serdülő

fő

15

30

100.0 %

ifjusági

fő

20

30

50.0 %

junior

fő

18

30

66.7 %

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK
Korosztályos eredményesség változása:
U7

helyezés

0

0

0.0 %

U8

helyezés

32

16

-50.0 %

U9

helyezés

32

16

-50.0 %

U10

helyezés

16

16

0.0 %

U11

helyezés

32

16

-50.0 %

U12

helyezés

8

8

0.0 %

U13

helyezés

16

8

-50.0 %

Nézőszám

Fő

100

150

50.0 %

Egyéb indikátor:
serdülő

helyezés

16

8

-50.0 %

ifjusági

helyezés

9

5

-44.4 %

junior

helyezés

8

5

-37.5 %

Ügyiratszám : be/SFP-0050/2013
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

55 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

15 919 598 Ft

159 196 Ft

15 919 598 Ft

31 839 196 Ft

194 778 743 Ft

5 388 634 Ft

83 476 604 Ft

278 255 347 Ft

73 868 613 Ft

2 177 313 Ft

8 207 624 Ft

82 076 237 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

284 566 954 Ft

7 725 143 Ft

107 603 826 Ft

392 170 780 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

15 919 598 Ft

159 196 Ft

15 919 598 Ft

31 839 196 Ft

194 778 743 Ft

5 388 634 Ft

83 476 604 Ft

278 255 347 Ft

73 868 613 Ft

2 177 313 Ft

8 207 624 Ft

82 076 237 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

284 566 954 Ft

7 725 143 Ft

107 603 826 Ft

392 170 780 Ft

Összegzés:

