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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve:

JSMA

2

Gazdálkodási formakód:

569

3

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:

Amatőr
Hivatásos
Közhasznú
sportszervezet sportszervezet alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

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

Adószám:

1 8 1 3 6 6 1 0 - 1 - 4 1

Bankszámlaszám:

1 0 3 0 0 0 0 2 - 2 0 3 1 6 4 3 1 - 7 0 1 4 3 2 8 5

1 0 3 7

(helység)
(házszám)

Máramaros köz

Budapest
4

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

1 1 2 5

(helység)
(házszám)

Trencséni utca

Telefon: 06305129658

Budapest
56/B

Fax: 06305129658

Hivatalos honlap:

E-mail: mafc@eik.bme.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Szegő Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám: 06305129658

E-mail cím: mafc@eik.bme.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Horváth Gábor

Mobiltelefonszám: 06305129681

E-mail cím: horvath.gabor@sport.ujbuda.hu

Szervezet ált al rendszeresen használt sport lét esít mények adat ai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Gabányi László Sporttelep

önkormányzat

Újbuda Sportjáért Nonproﬁt Kft.

96

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

2012-02-01

2012-02-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, az öt lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Műegyetemi Atlétikai és Football Club

1111 Budapest Műegyetem rkp. 1-3.

látvány csapatsport támogatása keretében megvalósuló fejlesztési program m

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

1117 Budapest Bogdánfy u. 10.

látvány csapatsport támogatása keretében megvalósuló fejlesztési program m

Budai XI. Sportegyesület

1119 Budapest Hadak útja 6.

látvány csapatsport támogatása keretében megvalósuló fejlesztési program m

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. Ame nnyibe n a ké re lme z ő diák s po rte gye s üle t fe ladatait e llátó s po rts z e rve z e t é s ne m ve s z ré s z t vagy s z e rz e tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s z aks z ö ve ts é g által kiírt ve rs e nyre nds z e r
valame lyik bajno ki o s z tályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro s z tályban, akko r a ké re le mhe z c s ato lni s z üks é ge s a Magyar D iáks po rt S z ö ve ts é g (MD S Z) nyilatko z atát arró l, ho gy a diák
s po rte gye s üle t az MD S Z vagy a Magyar Egye te mi-Fő is ko lai S po rts z ö ve ts é g (MEFS ) által s z e rve z e tt ve rs e nye ke n ré s z t ve s z , vagy arra indulás i jo go t s z e rz e tt. Ame nnyibe n a ké re lme z ő fe ls ő o ktatás i
s po rtban műkö dő s po rts z e rve z e t, é s ne m ve s z ré s z t vagy s z e rz e tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s z aks z ö ve ts é g által kiírt ve rs e nyre nds z e r valame lyik bajno ki o s z tályában valame ly fe lnő tt vagy
utánpó tlás ko ro s z tályban, akko r a ké re le mhe z c s ato lni s z üks é ge s a Magyar Egye te mi-Fő is ko lai S po rts z ö ve ts é g nyilatko z atát arró l, ho gy a ké re lme z ő s po rts z e rve z e t ré s z t ve s z a fő is ko lai-e gye te mi
ve rs e nyre nds z e rbe n, vagy arra indulás i jo go t s z e rz e tt.
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2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .

2012

Bevétel

2013

2014

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

61.27 MFt

369.6 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0.13 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

61.4 MFt

összesen:

370 MFt

0 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2012

Kiadás

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.1 MFt

0.15 MFt

0.1 MFt

Anyagköltség

0.25 MFt

0.26 MFt

0.27 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0.25 MFt

0.3 MFt

0.35 MFt

Összegzés:

0.6 MFt

összesen:

1 MFt

1 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok

2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

0.1 MFt

0.2 MFt

0.3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.1 MFt

0.15 MFt

0.2 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás
költségei

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Versenyeztetés

Ismert esse a kérelmező szervezet kérelemmel érint et t t ámogat ási időszakra vonat kozó sport f ejleszt ési programját (abban az eset ben, ha a
kérelmet hosszabb, de legf eljebb 3, egymást követ ő t ámogat ási időszakra nyújt ják be, a sport f ejleszt ési programot t ámogat ási időszakokra
lebont va kell ismert et ni!). A sport f ejleszt ési program t art almazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pont jában
meghat ározot t t ervet is (az egyes t ámogat ási jogcímekre külön kell kit ölt eni).
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A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2014 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása

A

Játszva Sportolva megelőzni Alapítvány fontos célkitűzése a 2014/2015-ös időszakra, hogy az Újbuda XI. kerület kosárlabda sport-tevékenységét támogassa a Gadányi
László Sporttelepen. Ez rendkívül fontos, hiszen manapság a kosárlabda sportág népszerűsége egyre jobban csökken, így az adottságok fejlesztésével megfelelő
körülmények teremthetők a sportolni vágyók számára. Így a Sporttelep egy olyan központi hellyé válhat, ahol szívesen sportolnak, kosárlabdáznak a sportolni vágyók.
A jelenlegi infrastrukturális adottságok mindenképpen fejlesztésre szorulnak, így a felújítás elkerülhetetlen a minőségi sporttevékenység folytatása céljából. Ehhez nyújt
nagy segítséget jelen a sportfejlesztési program, amely megteremti a lehetőséget arra, hogy fellendüljön a kosárlabda Újbudán. A felújítás hatására olyan minőségi
javulás érhető el a létesítmény esetében, amely segítségével csökkenthetők a fenntartási költségek, amellett, hogy javul a színvonal. Energetikai felújítással éves
szinten óriási összeget lehet megspórolni, amely pedig terheket vesz le a Sporttelep válláról. A Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány, egy olyan hosszú múltra
visszatekinthető társadalmi szervezet, amelynek legfőbb célja, hogy egészséges életmódra neveljen, illetve igyekszik részt venni olyan tevékenységekben, amelyek
felújításra szoruló sportinfrastruktúrát hívatottak fejleszteni. Ezért az Alapítvány a Gadányi László Sporttelep fejlesztését is célul tűzte ki, amely a kosárlabda
sportágban üdvözölt.
A célcsoportról elmondható, hogy közéjük tartozik minden kosárlabda sportot kedvelő, és aktívan űző személy, aki megfelelő, felújított környezetben kíván sportolni. A
fejlesztés sikerességével tehát javul a létesítmény állapota, csökkennek a fenntartási költségek és vélhetően növekszik azoknak a száma, akik igénybe veszik a
nyújtott szolgáltatásokat. A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány jelenleg 16 főt versenyeztet az U11-es korosztályban a Kenguru Bajnokságban.
A Játszva Sportolva megelőzni Alapítvány fontos célkitűzése a 2014/2015-ös időszakra, hogy az Újbuda XI. kerület kosárlabda sport-tevékenységét támogassa a
Gadányi László Sporttelepen. Ez rendkívül fontos, hiszen manapság a kosárlabda sportág népszerűsége egyre jobban csökken, így az adottságok fejlesztésével
megfelelő körülmények teremthetők a sportolni vágyók számára. Így a Sporttelep egy olyan központi hellyé válhat, ahol szívesen sportolnak, kosárlabdáznak a
sportolni vágyók. A jelenlegi infrastrukturális adottságok mindenképpen fejlesztésre szorulnak, így a felújítás elkerülhetetlen a minőségi sporttevékenység folytatása
céljából. Ehhez nyújt nagy segítséget jelen a sportfejlesztési program, amely megteremti a lehetőséget arra, hogy fellendüljön a kosárlabda Újbudán. A felújítás
hatására olyan minőségi javulás érhető el a létesítmény esetében, amely segítségével csökkenthetők a fenntartási költségek, amellett, hogy javul a színvonal.
Energetikai felújítással éves szinten óriási összeget lehet megspórolni, amely pedig terheket vesz le a Sporttelep válláról. A Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány,
egy olyan hosszú múltra visszatekinthető társadalmi szervezet, amelynek legfőbb célja, hogy egészséges életmódra neveljen, illetve igyekszik részt venni olyan
tevékenységekben, amelyek felújításra szoruló sportinfrastruktúrát hívatottak fejleszteni. Ezért az Alapítvány a Gadányi László Sporttelep fejlesztését is célul tűzte ki,
amely a kosárlabda sportágban üdvözölt.
A célcsoportról elmondható, hogy közéjük tartozik minden kosárlabda sportot kedvelő, és aktívan űző személy, aki megfelelő, felújított környezetben kíván sportolni. A
fejlesztés sikerességével tehát javul a létesítmény állapota, csökkennek a fenntartási költségek és vélhetően növekszik azoknak a száma, akik igénybe veszik a
nyújtott szolgáltatásokat. A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány jelenleg 16 főt versenyeztet az U11-es korosztályban a Kenguru Bajnokságban.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése

A

látványsportok közül a kosárlabda egyre inkább kezd népszerűbbé válni. A lokálpatriotizmus miatt azonban a vidéki városokban jöttek létre csapatok. A fővárosban és
környékén azonban sajnálatos módon az ilyen szerveződés majdcsak kimaradt, pedig az utánpótlás biztosítása érdekében nagyszerű lehetőséget aknáz ki Budapest
és környékének lakossága. Azonban ezt a hiányosságot felismerve az újbudai Gabányi László sportcsarnok próbál lehetőséget kínálni a környékbeli ﬁatalok számára,
hogy a kosárlabda által nyújtott örömöket kiélvezhessék. Egyszerű megközelíthetősége miatt könnyedén elérhetővé válik minden sportolni vágyó számára. Ennek
érdekében a meglévő létesítmény III. ütemét kívánják végrehajtani. A felújítási munkák és sportszakmai átalakítások vonzóbbá és biztonságosabbá tehetik a meglévő
környezetet. Különböző tételcsoportok fedezése megvalósíthatóvá válhat a programmal nyert támogatással. A következő összegeket nettóban tüntetjük fel, ahogyan
az a tervezői adatlapon is szerepel. A végén a nettót bruttósítjuk a mérnöki árazásnak megfelelően. A megvalósuló beruházás első eleme, hogy ideiglenes
segédszerkezeteket építünk, amelyek a további építkezési munkálatok fázisait segítik. Ennek összértéke bruttó 523.431 Ft. Ez a szerkezet végig fog állni és
segítségünkre lenni a programban, a kezdettől várhatóan 2014. júniusig. Megkezdjük augusztusban a zsaluzást, állványozást is bruttó 6.514.122 Ft értékben. Ezek a
jelenlegi szerkezet megerősítése céljából történnek. Szintén ehhez a munkanemhez tartozik a monolit vasbeton szerkezetek felújítása is 9.140.635 Ft értékben. A
kőműves munkálatokkal még ősszel végezni szeretnénk bruttó 1.823.847 Ft értékben. Ezzel az épület külső váza megerősítést nyerne, amely lehetővé teszi a további
belső munkálatok folytatását. Eddig felmerült munkanemeket, ismerve a TAO ﬁnanszírozás decemberi időszakban történő befolyó pénzeit, az önrész terhére valósítjuk
meg. Tavasszal folytatjuk a vakolatok, húzott tagozatok, rabicok munkafolyamatot bruttó 2 231 974 Ft értékben. Már megkezdődik márciusban a bútorasztalos
munkálatok, amelyek párhuzamosan haladhatnak az egyéb főbb munkanemekkel mintegy bruttó 17.154.742 Ft értékben. A burkolatok cseréjére és felújítására
23.672.927 Ft-ot terveztünk, amely jelentősen javítja az épület szigetelő képességét és a kosárlabda pálya parkettájának minőségét. A teljes nyílászáró csere meg fog
történni amelynek következtében az épület vázának szigetelő képessége jelentősen javul (ennek beruházási értéke 46.752.698 Ft). A tavasz második felére marad a
festés, mázolás, tapétázás munkafolyamat, amely tervezésénél az időjárást is komolyan ﬁgyelemmel kell venni. A munkafolyamat díja bruttó 767.080 Ft lesz terveink
szerint. Ezt követően az épületet megfelelő módon szigeteljük, hogy az üzemeltetés költsége hosszú távon csökkenjen, amelyre bruttó 30.250.511 Ft-ot állítottunk be.
Végül májusban villanyszereléssel (bruttó 5.468.722 Ft) és gépészeti csővezetékek, szerelvények szerelésével (bruttó 47.732.823 Ft) fejezzük be a fejlesztést.
Mindehhez még anyagigazgatás és felvonulási költség társul, amelynek értéke bruttó 6.925.385 Ft. Összesen a Gabányi László Csarnok fejlesztése 2013/2014-es
időszakban bruttó 201.698.069 Ft lesz. Erre jön még 2% közreműködői költség és 1% NSI közigazgatási díj.
A látványsportok közül a kosárlabda egyre inkább kezd népszerűbbé válni. A lokálpatriotizmus miatt azonban a vidéki városokban jöttek létre csapatok. A fővárosban
és környékén azonban sajnálatos módon az ilyen szerveződés majdcsak kimaradt, pedig az utánpótlás biztosítása érdekében nagyszerű lehetőséget aknáz ki
Budapest és környékének lakossága. Azonban ezt a hiányosságot felismerve az újbudai Gabányi László sportcsarnok próbál lehetőséget kínálni a környékbeli ﬁatalok
számára, hogy a kosárlabda által nyújtott örömöket kiélvezhessék. Egyszerű megközelíthetősége miatt könnyedén elérhetővé válik minden sportolni vágyó számára.
Ennek érdekében a meglévő létesítmény III. ütemét kívánják végrehajtani. A felújítási munkák és sportszakmai átalakítások vonzóbbá és biztonságosabbá tehetik a
meglévő környezetet. Különböző tételcsoportok fedezése megvalósíthatóvá válhat a programmal nyert támogatással. A következő összegeket nettóban tüntetjük fel,
ahogyan az a tervezői adatlapon is szerepel. A végén a nettót bruttósítjuk a mérnöki árazásnak megfelelően. A megvalósuló beruházás első eleme, hogy ideiglenes
segédszerkezeteket építünk, amelyek a további építkezési munkálatok fázisait segítik. Ennek összértéke bruttó 523.431 Ft. Ez a szerkezet végig fog állni és
segítségünkre lenni a programban, a kezdettől várhatóan 2014. júniusig. Megkezdjük augusztusban a zsaluzást, állványozást is bruttó 6.514.122 Ft értékben. Ezek a
jelenlegi szerkezet megerősítése céljából történnek. Szintén ehhez a munkanemhez tartozik a monolit vasbeton szerkezetek felújítása is 9.140.635 Ft értékben. A
kőműves munkálatokkal még ősszel végezni szeretnénk bruttó 1.823.847 Ft értékben. Ezzel az épület külső váza megerősítést nyerne, amely lehetővé teszi a további
belső munkálatok folytatását. Eddig felmerült munkanemeket, ismerve a TAO ﬁnanszírozás decemberi időszakban történő befolyó pénzeit, az önrész terhére valósítjuk
meg. Tavasszal folytatjuk a vakolatok, húzott tagozatok, rabicok munkafolyamatot bruttó 2 231 974 Ft értékben. Már megkezdődik márciusban a bútorasztalos
munkálatok, amelyek párhuzamosan haladhatnak az egyéb főbb munkanemekkel mintegy bruttó 17.154.742 Ft értékben. A burkolatok cseréjére és felújítására
23.672.927 Ft-ot terveztünk, amely jelentősen javítja az épület szigetelő képességét és a kosárlabda pálya parkettájának minőségét. A teljes nyílászáró csere meg fog
történni amelynek következtében az épület vázának szigetelő képessége jelentősen javul (ennek beruházási értéke 46.752.698 Ft). A tavasz második felére marad a
festés, mázolás, tapétázás munkafolyamat, amely tervezésénél az időjárást is komolyan ﬁgyelemmel kell venni. A munkafolyamat díja bruttó 767.080 Ft lesz terveink
szerint. Ezt követően az épületet megfelelő módon szigeteljük, hogy az üzemeltetés költsége hosszú távon csökkenjen, amelyre bruttó 30.250.511 Ft-ot állítottunk be.
Végül májusban villanyszereléssel (bruttó 5.468.722 Ft) és gépészeti csővezetékek, szerelvények szerelésével (bruttó 47.732.823 Ft) fejezzük be a fejlesztést.
Mindehhez még anyagigazgatás és felvonulási költség társul, amelynek értéke bruttó 6.925.385 Ft. Összesen a Gabányi László Csarnok fejlesztése 2013/2014-es
időszakban bruttó 201.698.069 Ft lesz. Erre jön még 2% közreműködői költség és 1% NSI közigazgatási díj.
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve

A

Gabányi László Sportcsarnok kosárlabda fejlesztésének III. ütemeként (2014. július 1. -2015. június 30.): A harmadik szakaszban folytatódni fog az ideiglenes
segédszerkezetek építése. Elkészítjük a zsaluzást és állványozást. Szintén a harmadik ütem őszi szakaszában (szeptember és november vége között) által érintett
lesz a kőműves munkálatok. 2015-ben, immár a szerkezetileg elfogadható és továbbfejlesztésre alkalmas épületben folynak a munkálatok, amelyek a vakolatok
felvitelét és a húzott rabicok elhelyezését jelenti. 2015. március 10-ével tervezzük a bútorasztalos munkák megvalósítását. A burkolói munkák áprilisban indulnak és
áthúzódnak május legelejére. A bádogos tevékenységek lezárulnak, míg a nyílászáró szerkezetek építése megkezdődik április elején és május közepén zárulnak. A
nyílászárók elhelyezése és felújítása 2015 áprilisában és májusában fog zajlani. Majd felvisszük a felújított részekre a festéket és a védőréteget, amelyet május végéig
szeretnénk végezni. Végül a szigetelésekkel és a gépészeti csővezetékekkel zárjuk a fejlesztést, amelyek szintén április végén, májusban és június elején fognak
zárulni. A program megvalósítása során ugyanakkor mindvégig szükséges lesz anyagigazgatással, törmelék elhordására. A bruttó végösszege a fejlesztésnek
162.021.444 Ft, amelyben benne van már a közreműködői díj is. Az utánpótlás számára a szezon elején vesszük meg a felszerelést, januárban a sporteszközöket.
A Gabányi László Sportcsarnok kosárlabda fejlesztésének III. ütemeként (2014. július 1. -2015. június 30.): A harmadik szakaszban folytatódni fog az ideiglenes

segédszerkezetek építése. Elkészítjük a zsaluzást és állványozást. Szintén a harmadik ütem őszi szakaszában (szeptember és november vége között) által érintett
lesz a kőműves munkálatok. 2015-ben, immár a szerkezetileg elfogadható és továbbfejlesztésre alkalmas épületben folynak a munkálatok, amelyek a vakolatok
felvitelét és a húzott rabicok elhelyezését jelenti. 2015. március 10-ével tervezzük a bútorasztalos munkák megvalósítását. A burkolói munkák áprilisban indulnak és
áthúzódnak május legelejére. A bádogos tevékenységek lezárulnak, míg a nyílászáró szerkezetek építése megkezdődik április elején és május közepén zárulnak. A
nyílászárók elhelyezése és felújítása 2015 áprilisában és májusában fog zajlani. Majd felvisszük a felújított részekre a festéket és a védőréteget, amelyet május végéig
szeretnénk végezni. Végül a szigetelésekkel és a gépészeti csővezetékekkel zárjuk a fejlesztést, amelyek szintén április végén, májusban és június elején fognak
zárulni. A program megvalósítása során ugyanakkor mindvégig szükséges lesz anyagigazgatással, törmelék elhordására. A bruttó végösszege a fejlesztésnek
162.021.444 Ft, amelyben benne van már a közreműködői díj is. Az utánpótlás számára a szezon elején vesszük meg a felszerelést, januárban a sporteszközöket.
A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)

A

program elemei összhangban vannak a Magyar Kosárlabda Szövetség stratégiai céljaival. Ennek megfelelően a kosárlabda sportág népszerűsítése rendkívül fontos
célkitűzés, hiszen az elmúlt időszakot vizsgálva szomorú a kép. Így ezt mindenképpen meg kell változtatni. Az utánpótláskorú játékosok számának növelése tehát
létfontosságú kérdés, amelyhez eszközök, megfelelő körülmények szükségesek. Ehhez kapcsolódik az egészséges életmód és a megfelelő testmozgás. Fontos még a
piacképes vér biztosítása, hiszen az edzők munkáján rendkívül sok múlik, így megfelelő motivációval kell rendelkezniük. Fontos célkitűzés még a szabadidősport
felemelése is, hiszen a versenysporton túl a szurkolói és sportolói bázis fontos pillére ez. Rendezvények, sportesemények rendezésével ez megfelelően megvalósulhat
és hatékonyan fenntartható. A szakszövetség és az egyesület stratégiája tehát sok ponton egymáshoz, összhangban van. Az elmúlt évek tendenciáit ﬁgyelembe véve
sajnos csökkent mind az eredményesség, mind pedig a létszám, így ezeket a célkitűzéseket csak akkor lehet hatékonyan végrehajtani, ha közösen, összehangoltan
történnek.
A program elemei összhangban vannak a Magyar Kosárlabda Szövetség stratégiai céljaival. Ennek megfelelően a kosárlabda sportág népszerűsítése rendkívül fontos
célkitűzés, hiszen az elmúlt időszakot vizsgálva szomorú a kép. Így ezt mindenképpen meg kell változtatni. Az utánpótláskorú játékosok számának növelése tehát
létfontosságú kérdés, amelyhez eszközök, megfelelő körülmények szükségesek. Ehhez kapcsolódik az egészséges életmód és a megfelelő testmozgás. Fontos még a
piacképes vér biztosítása, hiszen az edzők munkáján rendkívül sok múlik, így megfelelő motivációval kell rendelkezniük. Fontos célkitűzés még a szabadidősport
felemelése is, hiszen a versenysporton túl a szurkolói és sportolói bázis fontos pillére ez. Rendezvények, sportesemények rendezésével ez megfelelően megvalósulhat
és hatékonyan fenntartható. A szakszövetség és az egyesület stratégiája tehát sok ponton egymáshoz, összhangban van. Az elmúlt évek tendenciáit ﬁgyelembe véve
sajnos csökkent mind az eredményesség, mind pedig a létszám, így ezeket a célkitűzéseket csak akkor lehet hatékonyan végrehajtani, ha közösen, összehangoltan
történnek.
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok megjelölése
Társadalmi szempontból kiemelkedő, hogy egyre többen választják a testmozgást, valamint az aktív szabadidős elfoglaltságot. Ez számos olyan pozitív hatást indukál,
amely hosszú távú eredményeket honosít meg. Amennyiben egyre többen sportolnak, úgy növekszik az általános egészségi állapot, illetve annál nagyobb teher kerül le
az egészségügy válláról. Társadalmi szempontból kialakulhatnak megfelelő közösségek, ahol a kommunikációs csatornák is kiemelkedően működnek. Így az érintettek
egy olyan közösségbe szervezősnek, amely egy ideális társadalom alapkövei. Persze ki kell emelni, hogy előfordulhat, hogy nem kíván megfelelő számú személy
sportolni, ami pedig veszélybe sodorja a sportág fennmaradását és már rövidtávon ellehetetleníti az egyesületeket. Fontos tehát, hogy egy-egy társadalmi csoportban
minél több fő kerüljön bevonásra, a kosárlabda űzésére, általuk terjedhet tovább a jó hírnév és a sportág szeretete. Hatékonyan fel kell tehát lépni, a passzív
szabadidős elfoglaltság ellen, mert súlyos ára lehet annak, ha a testmozgás és a ﬁzikai és szellemi hatások háttérbe szorulnak. Gazdasági hatásként kiemelkedő az
anyagi forrás, amelyet jelen pályázat nyújt. A program sikeressége a sportszergyártókra is kedvező hatással van, hiszen megnövekszik a kereslet az általuk
forgalmazott árucikkek iránt, így nő az ő árbevételük. Ennek hatására tehát erősödik a sportgazdaságtan, ami pedig számos pozitív, eddig fel nem tárt hatást rejt
magában. Amennyiben sikerül megfelelően népszerűsíteni a kosárlabda tevékenységet úgy növekszik a létszám, és ez által a tagdíjból származó bevétel is.
Kockázatként ki kell emelni azt az eshetőséget, amikor nem akad megfelelő számú támogató ahhoz, hogy a programban létrehozandó fejlesztések megfelelően
megvalósuljanak.
Társadalmi szempontból kiemelkedő, hogy egyre többen választják a testmozgást, valamint az aktív szabadidős elfoglaltságot. Ez számos olyan pozitív hatást indukál,
amely hosszú távú eredményeket honosít meg. Amennyiben egyre többen sportolnak, úgy növekszik az általános egészségi állapot, illetve annál nagyobb teher kerül le
az egészségügy válláról. Társadalmi szempontból kialakulhatnak megfelelő közösségek, ahol a kommunikációs csatornák is kiemelkedően működnek. Így az érintettek
egy olyan közösségbe szervezősnek, amely egy ideális társadalom alapkövei. Persze ki kell emelni, hogy előfordulhat, hogy nem kíván megfelelő számú személy
sportolni, ami pedig veszélybe sodorja a sportág fennmaradását és már rövidtávon ellehetetleníti az egyesületeket. Fontos tehát, hogy egy-egy társadalmi csoportban
minél több fő kerüljön bevonásra, a kosárlabda űzésére, általuk terjedhet tovább a jó hírnév és a sportág szeretete. Hatékonyan fel kell tehát lépni, a passzív
szabadidős elfoglaltság ellen, mert súlyos ára lehet annak, ha a testmozgás és a ﬁzikai és szellemi hatások háttérbe szorulnak. Gazdasági hatásként kiemelkedő az
anyagi forrás, amelyet jelen pályázat nyújt. A program sikeressége a sportszergyártókra is kedvező hatással van, hiszen megnövekszik a kereslet az általuk
forgalmazott árucikkek iránt, így nő az ő árbevételük. Ennek hatására tehát erősödik a sportgazdaságtan, ami pedig számos pozitív, eddig fel nem tárt hatást rejt
magában. Amennyiben sikerül megfelelően népszerűsíteni a kosárlabda tevékenységet úgy növekszik a létszám, és ez által a tagdíjból származó bevétel is.
Kockázatként ki kell emelni azt az eshetőséget, amikor nem akad megfelelő számú támogató ahhoz, hogy a programban létrehozandó fejlesztések megfelelően
megvalósuljanak.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
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Személyi jellegű ráf ordít ások (t öbb t ámogat ási időszakra vonat kozó t ámogat ás igénylése eset én t ámogat ási időszakonként t ölt endő ki)
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Támogatott pozíció(k) megnevezése

Új? Végzettsé Adózás Havi munka Kif. hó
g
módja óra

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2014. és 2015. közöt t i időszakban
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet a követ kező t áblázat ban kell kit ölt eni!)
Támogatási
időszak

Kategória

2014/15

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Személyszállítási eszközök

Mercedes Viano Trend K Kisbusz

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb
indoklás

A mérkőzésekre való eljutás a
csapatok számára jelentős költség,
amelyet eddig buszbérléssel oldott
meg a szervezet. A saját busz
jelentősen megkönnyítené a
mérkőzésekre való eljutást és
jelentős költségcsökkentés is
elérhető általa.

Nem

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

12 637 000 Ft

Összegzés:

12 637 000 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014. és 2015. közöt t i
időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

3 872 421 Ft

9 035 649 Ft

12 908 070 Ft

3 872 421 Ft

9 035 649 Ft

12 908 070 Ft

Összegzés:
összesen:

Sport célú ingat lanra irányuló t árgyi eszköz beruházás, f elújít ás
Támogatási
időszak
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Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

2014-07-01

2005-06-01

2015-06-30

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Ideiglenes segédszerkezetek
10.

30972

837 489 Ft

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Zsaluzás állványozás

10.

2014-08-01

2014-10-31

2014-11-30

30972

836 549 Ft

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Monolit vb. szerkezetek

10.

2014-08-18

2014-09-30

2014-10-31

30972

2 361 082 Ft

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Szárazépítés

10.

2014-09-15

2014-11-28

2014-12-31

30972

6 976 643 Ft

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Bútorasztalos munkák

10.

2015-03-02

2015-03-31

2015-04-30

30972

2 519 972 Ft

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Burkolatok

10.

2015-03-09

2015-04-01

2015-04-30

30972

63 484 544 Ft

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Lakatos munkák

10.

2015-04-13

2015-04-30

2015-05-29

30972

14 641 709 Ft

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Üveges munkák

10.

2015-04-20

2015-05-04

2015-06-03

30972

1 778 828 Ft

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Festés mázolás tapétázás 10.

2015-05-04

2015-05-15

2015-06-08

30972

18 204 199 Ft

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.

2014-05-18

2015-05-29

2015-06-12

U.f.

Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Villanyszerelés

10.

2014-05-18

2015-05-29

2015-06-12

30972

27 998 993 Ft

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Gépészeti csővezetékek 10.

2015-05-25

2015-06-01

2015-06-22

30972

16 256 000 Ft

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Gépészeti szerelvények

10.

2015-06-01

2015-06-25

2015-06-30

30972

419 710 Ft

1117
Budapest
Hauszmann Alajos u.
2014/15

TEF

Anyagigazgatási költség

10.

2014-07-01

2015-06-29

2015-06-30

30972

5 705 726 Ft

Összegzés:

162 021 444 Ft
Összes sport célú ingat lan beruházás ráf ordít ása (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

49 649 063 Ft

115 847 815 Ft

165 496 878 Ft

49 649 063 Ft

115 847 815 Ft

165 496 878 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. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . Tárgyi e s z kö z be ruház ás : TEB, tárgyi e s z kö z fe lújítás : TEF, Biz to ns ágte c hnikai fe jle s z té s : BTI
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint
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Ut ánpót lás-nevelés f ejleszt és költ ségei

Ut ánpót lás-nevelésben igazolt ját ékosok száma (f ő)
Ha valamely koroszt ályban nincs ját ékosa, t ölt se f el 0-val a mezőt !

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11

16

0

1

Megyei

U12

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25*

0

0

0

Nincs

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma
11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint
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Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

2014/15

12

Megnevezés

Sporteszköz a csapat számára

Mennyiségi
egység

csomag

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

1

800 000 Ft

800 000 Ft

Sporteszköz

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot
Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése
Évad

2014/15

Korosztály Ingatlan
megnevezése

U11

Pályabérlés

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel Hónapok száma Igénybevett
(óra / hó)
az évadban
órák száma /
(hónap)
évad

Éves&nbspköltség

8 000 Ft

10

800 000 Ft

10

100

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése
Évad Sportszakember
beosztása

Sportszakember neve

2013/2014-as idény
működési engedély
száma

2

3

4

Fogl. H.ó Kif.
kor. .
Hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

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

Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

800 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

900 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

800 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összegzés:

2 500 000 Ft

összesen:
Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2014. és 2015. közöt t i időszakra (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

256 937 Ft

2 312 435 Ft

2 569 372 Ft

256 937 Ft

2 312 435 Ft

2 569 372 Ft

Összegzés:
összesen:

1. O KJ s .s z . - O KJ-s s po rts z ake mbe r, Fe ls ő fo kú s .s z . - Fe ls ő fo kú s po rts z ake mbe r
2. Fo gl. ko r. - Fo glalko z tato tt ko ro s z tály
3. H.ó . - S z e rz ő dé s s z e rinti havi ó ras z ám
4. Kif. Hó - Kiﬁz e té s s e l é rinte tt hó napo k s z áma
8. Ide ne m é rtve a s z aks z ö ve ts é g által me gállapíto tt, a s z ö ve ts é g díjﬁz e té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak c s ö kke nté s é t a ne ve z é s i díjak e s e té n.
9 . Ide ne m é rtve a s z aks z ö ve ts é g által me gállapíto tt, a s z ö ve ts é g díjﬁz e té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak c s ö kke nté s é t a ve rs e ny- é s játé ke nge dé lye k e s e té n.
12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
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14

A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható Oktatók várható Képzésben résztvevők Egyéb folyó
típusa személyi
utazási és szállás várható utazási és
költségek
költségei
költségei (Ft)
szállás költségei (Ft)
(Ft)
(Ft)

Amortizá- Tanácsadói
ció (Ft)
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

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2014. és 2015. közöt t i időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (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 Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapc s o latban c s ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után
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Versenyezt et és költ ségei
Jogcím

2014/15

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

Összegzés:

0 Ft
Tervezet t versenyezt et és költ ségei, évadokra lebont va
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:
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Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő Maximum
díjazása (Ft) közrem.
díj

2014/15

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső
közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program
elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással
kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az
előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési,
programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért
a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk.

Utánpótlás nevelés

46 248 Ft

2014/15

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső
közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program
elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással
kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az
előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési,
programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért
a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk.

Tárgyi jellegű

2 497 669 Ft 2 497 669 Ft

46 248 Ft

Összegzés:

2 543 917 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2014/15

1 271 959 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

2014/15-es bajnoki évad

0 Ft
3 746 504 Ft
69 372 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:

3 815 876 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-3139/2014/MKOSZ

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, 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: Budapest

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírot t Szegő Pét er, 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: Budapest

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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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)
(45 000 Ft)

A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján ﬁzetendő 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: Budapest

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-3139/2014/MKOSZ
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

fő

1

1

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

0

0

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

fő

1

1

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0.0 %

Szakemberek átlagﬁzetése

Ft

0

0

0.0 %

0

1

0.0 %

1800

1800

0.0 %

200

500

150.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma

fő

Egyéb indikátor:

Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor
megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U11

Fő

16

18

12.5 %

U12

Fő

0

0

0.0 %

U14

Fő

0

0

0.0 %

U16

Fő

0

0

0.0 %

U18

Fő

0

0

0.0 %

U20

Fő

0

0

0.0 %

U23

Fő

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁT OROK
Korosztályos eredményesség változása:
U11

helyezés

12

10

-16.7 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U14

helyezés

0

0

0.0 %

U16

helyezés

0

0

0.0 %

U18

helyezés

0

0

0.0 %

U20

helyezés

0

0

0.0 %

U23

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFP-3139/2014/MKOSZ
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

45 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

124 883 464 Ft

3 746 504 Ft

53 521 484 Ft

178 404 948 Ft

2 312 435 Ft

69 372 Ft

256 937 Ft

2 569 372 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

127 195 899 Ft

3 815 876 Ft

53 778 421 Ft

180 974 320 Ft

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

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

124 883 464 Ft

3 746 504 Ft

53 521 484 Ft

178 404 948 Ft

2 312 435 Ft

69 372 Ft

256 937 Ft

2 569 372 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

127 195 899 Ft

3 815 876 Ft

53 778 421 Ft

180 974 320 Ft

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

Összegzés:
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