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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Hajdu Antal Ferences Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Hajdu Antal Ferences DSE

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 jogállása:
Diáksport egyesület
Gazdálkodási formakód

001

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18616040-1-11

Bankszámlaszám

11740054-20090041-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2500

Helység

Esztergom

Út / utca

Bottyán János utca

Házszám

10

Irányítószám

2500

Helység

Esztergom

Út / utca

Bottyán János utca

Házszám

10

Telefon

+36 33 510 290

Fax

+36 33 510 291

Honlap

http://pannonwebstudio.hu/hadse/
E-mail cím

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

hadse@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Rátkai Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 823 16 07

E-mail cím

ratkaip@vipmail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Szánthó Gellért

+36 20 823 16 23

E-mail cím
gelazs@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat
célja

A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium
tornaterme

Magyarok Nagyasszonya ferences
Rendtartomány

Temesvári Pelbárt Ferences
Gimnázium

12

Felkészülés

A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium
sportpályája

Magyarok Nagyasszonya Ferences
Rendtartomány

Temesvári Pelbárt Ferences
Gimnázium

3

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2006-06-18
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2006-09-01

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
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium
és Kollégium

2015-09-02 14:03

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

2500
Esztergom
Bottyán J.
utca
10

A Diáksport Egyesület a Gimnáziumba járó diákok edzési és versenyzési lehetőségeit biztosítja nyolc
különböző sportágban.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0,1 MFt

0,1 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

1,25 MFt

2,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

4,95 MFt

12,586 MFt

13 MFt

Egyéb támogatás

3,894 MFt

3,941 MFt

8 MFt

Összesen

8,844 MFt

17,877 MFt

23,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,696 MFt

3,195 MFt

3,3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,152 MFt

0,244 MFt

0,25 MFt

Anyagköltség

0,343 MFt

0,346 MFt

14,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2,873 MFt

3,788 MFt

5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,162 MFt

0,36 MFt

0,4 MFt

Összesen

7,226 MFt

7,933 MFt

23,45 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

5,683 MFt

5,62 MFt

7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,152 MFt

0,244 MFt

0,3 MFt

2015-09-02 14:03

2 / 20

be/SFP-04206/2015/MKOSZ
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 358 409 Ft

27 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

2 077 195 Ft

37 222 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-09-02 14:03
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A diáksport egyesületünk a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium diákjainak sportolási és versenyzési lehetőségeit szervezi több sportág mellett kosárlabdában is.
A kosárlabda sportág terén több évtizedes hagyományokra tekint vissza a gimnázium, mivel hosszú ideje minden korosztályban elindulunk a Diákolimpia
versenyeiben. A gimnázium tornatermét használjuk legtöbbet az edzéseinkhez, de mivel a terem méretei nem felelnek meg a kosárlabda versenyszabályainak,
mérkőzéseket nem tudunk itt játszani. A terem bemutatásához hozzá tartozik, hogy igen régi, rossz állapotú kosárlabda palánkok vannak benne, melynek állványa
sok helyet elvesz az amúgy is kicsi teremből, és melyek rövidesen balesetveszélyessé fognak válni. Az ősz eleji és tavaszi edzéseink egy részét a gimnázium
sportpályáján szoktuk megtartani, ahová a diákjaink a szabad idejükben is gyakran kijárnak edzeni, játszani, de a szabadtéri pályának is nagy hátránya, hogy öreg,
rozzant streetball palánkok vannak csupán rajta, amin nem lehet teljes értékű edzéseket tartani. A TAO rendszer elindulása óta sokat fejlődött az iskola kosárlabda
élete. Két kosárlabda szakedző vezetésével három korosztályban folynak az edzések a megelőző éveknél nagyobb számban. A nyári edzőtáborok elérhetővé váltak
minden játékosunk számára. Új, jobb minőségű felszerelésekkel, és edzéseszközökkel tudunk dolgozni, és lényegesen több versenyre jutunk el, mint régebben. Két
éve úgy döntöttünk, hogy a Diákolimpia mellett más versenyzési lehetőséget is keresünk a játékosainknak. A legfiatalabb, serdülő korosztályú csapatunkat
beneveztük a Pest Megyei kosárlabda bajnokságba, ahol az első évben csupán tisztes helytállást, de idén már pozitív mérleget tudtunk felmutatni. Ez a lépés
reményeink szerint nagy lökést ad majd a további években is az iskola kosárlabda életének. Jó kapcsolatot ápolunk az Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú
Egyletével is, így a tehetséges, és a mi serdülő csapatunkból kiöregedő játékosaink eldönthetik, hogy a saját edzéseink és Diákolimpiai versenyzésünkön kívül
akarnak e továbblépni a városi egyesülethez. Ezáltal a városi kosárlabda tömegbázisának növekedéséhez is aktívan hozzájárulunk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Eszközök beszerzésére (kül és beltéri kosárlabda palánkok) szeretnénk pályázni, de ingatlan beruházásra nem.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportfejlesztési programunk 2015. július elejétől 2016. június végéig fog tartani. Szeptemberben az iskolába újonnan érkezett diákok között népszerűsíteni fogjuk a
kosárlabdát és igyekszünk toborzással minél több játékost bevonni az edzésekbe. Megszervezzük mindhárom kososztályunk számára az edzéseket és el is kezdjük
azok tartását a tanítás elejétől. Benevezünk a Diákolimpia versenyeire kosárlabda és B33 versenyrendszerekben egyaránt, valamint ismét benevezünk a Pest Megyei
serdülő bajnokságba. Az új diákokat leigazoljuk, kikérjük a játékengedélyeket és sportorvoshoz visszük őket. A benevezett bajnokságokban lejátsszuk a
mérkőzéseinket, elutazunk a versenyek helyszínére és kifizetjük a versenyzéssel kapcsolatos kiadásokat. A támogatások beérkezése után (januártól) elkezdjük
megvalósítani az utánpótlás neveléshez tartozó sportfelszerelések és edzéseszközök beszerzését, melyekkel a játékosok edzési és versenyzési körülményeit
szeretnénk javítani. Az eszköz-beruházás jogcímen belül is januártól fogjuk tudni megvalósítani a céljainkat, amikor megvásároljuk és beszereljük a tornaterembe és
a szabadtéri pályára a kosárlabda palánkokat, melyeket a tavaszi edzéseken reményeink szerint már használni tudunk. A szabadtéri sportpályának ez a változtatása
minden bizonnyal nem csupán az iskolánk diákjait, de az egész város kosárlabda szerető fiatalságát a pályánkra fogja csalni a jó időben. Június végén megtartjuk a
szokásos kosárlabda táborunkat, melyeket megint szeretnénk olyan árban kihozni, hogy minden játékosunk számára elérhető legyen. Az iskolánkban folyó munka
mellett szeptembertől egy esztergomi általános iskolában is elkezdünk kosárlabda edzéseket tartani 1-4 osztályos diákok számára, hogy ezzel a saját utánpótlásunkat
biztosíthassuk. Az ügyben már több iskolával is felvettük a kapcsolatot, és a programunk elfogadása esetén szeptembertől heti két alkalommal tartanánk edzéseket a
kicsiknek.

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 sportfejlesztési programunk a Kosárlabda Szövetség stratégiájához az alábbi pontokon csatlakozik: - Középiskolás korban meg kell teremteni annak a lehetőségét,
hogy az iskolai életbe integrálva részt vehessenek a megfelelő számú és minőségű edzésen és versenyen. A programunk egyik fő célja, hogy ezt megvalósítsuk az
intézményünkben. - Labdát minden gyerek kezébe! A kosárlabdával megismerkedő gyerekek számának növelése a másik célkitűzésünk. - A FIBA 33 játékhoz
csatlakozás. Ezt a versenyrendszert is népszerűsítjük a programunkban és a játékosokat ebben a rendszerben is versenyeztetjük, illetve felkészítjük a versenyzésre.
Az előző három évadban is nyújtottunk be sportfejlesztési programot. Azokban is a mostanival megegyező célokat tűztünk ki: a játékosok számát akartuk növelni, az
edzések számát és minőségét, valamint a mérkőzések gyakoriságát akartuk javítani, valamint az edzéseszközök és sportfelszerelések minőségi lecserélését tűztük ki
célul. Az idei programban az edzések helyszínein a kosárlabda palánkok lecserélésével szeretnénk az edzéskörülményeket javítani, míg a sportolói létszám
megtartásával szeretnénk az edzések számát és minőségét tovább javítani az eredményesség növelése érdekében. Az előző évekhez képest az jelent előre lépést
az idei programunkban, hogy az esztergomi kosárlabda élet megalapozása érdekében egy általános iskolában is elkezdünk heti 2 alkalommal kosárlabda edzéseket
tartani 1-4.osztályos diákok számára, mivel számunkra az jelenthetne előrelépést, ha már a kosárlabdát valamennyire ismerő, és a sportág iránt elkötelezett diákok is
érkeznének minden évben. Egy esztergomi iskola részt vesz a Dobj kosárra programban, de ez nagyon kevés egy ekkora városban, így egy további intézményben
elvállaljuk az edzések megtartását.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési programunknak gazdasági hatásait elenyészőnek tartjuk, bár tény, hogy 2-3 edzőnek tudunk rész munkaidős munkát biztosítani, hogy az
utazásokkal egy környékbeli vállalkozót is el fogunk látni feladatokkal (bár az utazások nagy részét a saját kisbuszunkkal fogjuk megvalósítani), és hogy az
edzőtáborban szállások és étkezések alkalmával vendéglátó egységek forgalmát fogjuk növelni. A program társadalmi hatásai már jóval jelentősebbnek várhatók.
Egyrészt a sportolás és versenyzés révén a csapaton belüli kapcsolatok erősödnek, és az ellenfelek megismerésével új kapcsolatok jönnek létre. Más részről a
kosárlabda mérkőzések (elsősorban az esztergomi fordulók) remek lehetőséget nyújtanak az iskola diáksága, és a játékosok szülei számára, hogy a szurkolások
alkalmával erősítsék az összetartozásukat. A szabadtéri pályánk megfelelő palánkkal történő ellátása szintén hasznos lehet az egész város fiatalsága számára,
hiszen egy jó pályán valószínűleg összegyűlnek majd a környékbeli kosarasok egy kis játékra és valódi beszélgetésre, ami a facebook világában már önmagában is
fontos értékeket képvisel.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszközök

Beltéri kosárlabda palánk állványzattal

db

2

500 000
Ft

1 000 000 Ft

Sporteszközök

Kültéri kosárlabda palánk állvánnyal

db

2

450 000
Ft

900 000 Ft

1 900 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi
eszköz
megnevezése

Indoklás

Beltéri
kosárlabda
palánk
állványzattal

A teremben jelenleg használt kosárlabda palánk és állvány már több, mint 20 éves. A gurulós állvány 3-3 métert elvesz az amúgy is kis méretű
termünkből, nem szabvány méretű a benyúlásuk és nem is tűnnek elég stabilnak, így lassan balesetveszélyessé válnak. Az új, falra szerelhető
kosárlabda állvánnyal több méternyi területet nyernénk a tornateremben és hosszú időre biztonságossá tehetnénk az edzéseinket.

Kültéri
kosárlabda
palánk
állvánnyal

A kültéri kosárlabda pályánkon 4 db streetball palánk van, melyek sajnos nem elég strapabíróak, ezért a meghajlások, és kisebb törések miatt
már egyik sem igazán alkalmas a kosárlabdázáshoz. Mivel kár lenne az amúgy jó minőségű aszfaltos területért, és fontos lenne, hogy legyen
olyan hely a környéken, ahová nem csak a mi diákjaink, de a város valamennyi kosárlabda kedvelője lejárhat játszani, dobni, mindenképpen
szeretnénk két strapabíró és jó minőségű kültéri kosárlabda állványt és palánkot felszerelni.

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 317 825 Ft

13 584 Ft

27 000 Ft

1 358 409 Ft

582 175 Ft

1 927 000 Ft

1 940 584 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U14

22

7

2

Megyei

U16

0

20

1

Megyei

U18

0

20

1

Megyei

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

22

47

4

2015-09-02 14:03

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

200 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

300 000 Ft

Nevezési költségek

30 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

80 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

500 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

740 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

2 250 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 019 201 Ft

20 772 Ft

37 222 Ft

2 077 195 Ft

230 799 Ft

2 287 222 Ft

2 307 994 Ft

2015-09-02 14:03
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

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

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-09-02 14:03
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

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

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-09-02 14:03
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Versenyeztetés
2015/16 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-09-02 14:03
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

27 000 Ft

27 171 Ft

13 584 Ft

40 584 Ft

Utánpótlás-nevelés

37 222 Ft

41 624 Ft

20 772 Ft

57 994 Ft

Összesen

98 578 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Szerződés felülvizsgálat, adminisztráció, szükséges dokumentumok beszerzése.

Utánpótlás-nevelés

Könyvelési számviteli bérszámfejtési feladatok ellátása, szerződések írása, adminisztráció.Dokumentumok beszerzése. NAV
ügyintézés.

2015-09-02 14:03
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Esztergom, 2015. 09. 02.

2015-09-02 14:03
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Nyilatkozat 2
Alulírott Rátkai Péter (hivatalos képviselő neve), 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 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 a jogszabályban meghatározott 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.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Esztergom, 2015. 09. 02.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2015-09-02 14:03
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:11:27

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:12:16

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:12:47

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:13:31

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Esztergom, 2015. 09. 02.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

Mivel fiatalabbakkal is szeretnénk elkezdeni
foglalkozni a városban.

2

3

50%

Licence-szel rendelkező
edzők száma

fő

Ugyan azok a szakemberek

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

Egy tábort szervezünk

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

0

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
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

Mértékegysé
g

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0%

U18

fő

Ez a korosztály az előző év alapján
meghatározott

20

22

10%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

A 9. évfolyamba érkező diákokkal
feltöltve körülbelül

20

25

25%

U15

fő

A 7. évfolyaba érkező diákokkal feltöltve
körülbelül

27

25

-7%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

1 317 825 Ft

13 584 Ft

27 000 Ft

1 358 409 Ft

582 175 Ft

1 927 000 Ft

1 940 584 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 317 825 Ft

13 584 Ft

27 000 Ft

1 358 409 Ft

582 175 Ft

1 927 000 Ft

1 940 584 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 019 201 Ft

20 772 Ft

37 222 Ft

2 077 195 Ft

230 799 Ft

2 287 222 Ft

2 307 994 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

3 337 025 Ft

34 356 Ft

64 222 Ft

3 435 603 Ft

812 975 Ft

4 214 222 Ft

4 248 578 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-09-02 14:03

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (4 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairas_1430295136.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 10:12:16) ee6b14729bac9c755ca5aa04e8fe4526dbc2a28340ec587bab86960472ebf519
Nyilvántartó hatóság igazolása
birosag_1430295087.pdf Szerkesztés alatt, 598 Kb, 2015-04-29 10:11:27) 942773051c06b8b50ec430e259f0704a87380ce559a73dedaa59e7b41823ba6a
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bizonylatmkosz_1430295211.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 10:13:31) a32d715497c83ed62f026c9744ac7528241cd3a316a88bbf68f91e90a7dd8670
Köztartozásmentes adózó
navigazolas_1430295167.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 10:12:47) 2496059cfa435ce5ec92b5806090b5c84662ccf8b734f5c72ad2fabf9a3491c6
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