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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.

2

Gazdálkodási formakód:

113

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:
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Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

2 3 4 9 4 3 4 1-2-0 3

Adószám:

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

(helység)

6 1 0 0

(házszám)

Kossuth Lajos

Kiskunfélegyháza
35.

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

Kossuth Lajos

Telefon:

0670-456-5405

(helység)

6 1 0 0

(házszám)

Fax:

Hivatalos honlap:

E-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Katona Andor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

0670-456-5405

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám:

Kiskunfélegyháza
35.
0670-456-5405
katonaa57@freemail.hu

katonaa57@freemail.hu

Katona Andor
E-mail cím:

0670-456-5405

katonaa57@freemail.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Kiskun Szabadidő és Sport Kft.

Átlagos heti
használat (óra)
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Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés
Kiskunfélegyházi Többcélú Közös
Kiskunfélegyháza
Igazgatású Közoktatási
Város Önkormányzat
Intézmény
Kiskunfélegyházi
Tornaterme Többcélú Közös Igazgatású
2
Közoktatási Intézmény
Kiskunfélegyházi Összevont Általános
Kiskunfélegyháza
Iskola Tornaterme
Város Önkormányzat
Kiskunfélegyházi Összevont Általános
3 Iskola
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

felkészülés

2011-08-29

2011-08-29

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 jóváhagyás t végző s zervezet tölti ki!
2 . Kft es etén: 1 1 3 , Rt. es etén: 1 1 4 , s portegyes ület es etén: 5 2 1 , köztes tület es etén: 5 4 9 , alapítvány es etén: 5 6 9 , Sportis kola es etén: 0 0 0 , D SE 0 0 1
3 . A mennyiben a kérelmező diák s portegyes ület feladatait ellátó s ports zervezet és nem ves z rés zt vagy s zerzett indulás i jogot a kérelemmel érintett s zaks zövets ég által kiírt vers enyrends zer valamelyik
bajnoki os ztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás koros ztályban, akkor a kérelemhez c s atolni s züks éges a M agyar D iáks port Szövets ég (M D SZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák s portegyes ület az M D SZ
vagy a M agyar E gyetemi- Főis kolai Sports zövets ég (M E FS) által s zervezett vers enyeken rés zt ves z, vagy arra indulás i jogot s zerzett. A mennyiben a kérelmező fels őoktatás i s portban működő s ports zervezet, és
nem ves z rés zt vagy s zerzett indulás i jogot a kérelemmel érintett s zaks zövets ég által kiírt vers enyrends zer valamelyik bajnoki os ztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás koros ztályban, akkor a kérelemhez
c s atolni s züks éges a M agyar E gyetemi- Főis kolai Sports zövets ég nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező s ports zervezet rés zt ves z a főis kolai- egyetemi vers enyrends zerben, vagy arra indulás i jogot s zerzett.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

1.5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0.7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

13.6 MFt

6.5 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0.2 MFt

Összegzés:

0 MFt

összesen:

13.6 MFt

8.9 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

11 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0.1 MFt

0.5 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0.3 MFt

1 MFt

Összegzés:

0 MFt

összesen:

0.4 MFt

18.5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2010

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

20 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

1 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2012/13-es bajnoki évad

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).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Félegyházi Térségi Sportiskolát 2011-ben alakította a város képviselő testülete. Sportiskolánk már a 2011-12 évadra is sikeres pályázatott nyújtott be.
Sportfejlesztési tervében a sportiskola azt vállalta fel, hogy a város és a kistérség általános iskoláiban népszerűsíti a kosárlabda sportágat. Sajnos a januárban
bekövetkezett jogszabályi változások, amelyek sportiskolánkat kizárta volna az ez évi pályázatból (két éves működéi korlát) a környező települések felé való nyitást
megnehezítette. Az áprilisi kedvező jogszabályváltozások után újult erővel kezdtük az ilyen irányú szervezést.
Sportiskolánk jelenleg két csapattal szerepel a Bács Kiskun megyei nyílt serdülő bajnokságban. Mind a fiúk mind a lányok rendkívül aktívak és annak ellenére, hogy a
versenyszerű játékot csak ősszel kezdték tavaszra már szép eredményeket is értek el. Mindkét csapat heti négy edzéssel készül. Két általános iskolai
tornateremben és a városi sportcsarnokban folynak az edzések. Valamennyi termet béreljük. A terem adottságaitól függően 2000- 4000 Ft/óra bérleti díjat fizetünk.
A bajnoki fordulókat általában a városi sportcsarnokban rendezzük. A kezdeti 30 gyerekről jelenleg már 44 gyerek kosárlabdázik a sportiskolai kertek között. A
2012/13 bajnoki évben a serdülőcsapatból „kiöregedő” és az újonnan érkező játékosokkal az U-16-os korosztályban is csapatot szeretnénk indítani. Jelenleg
megbízásos jogviszonyban három edzőt alkalmazunk.
Sportszervezetünk, ill. a tulajdonos önkormányzat eltökélt célja, hogy az új sportfinanszírozási rendszer lehetőségeit kihasználva Kiskunfélegyházán az oktatási
intézményekkel, és a városban működő kosárlabda egyesülettel együttműködve olyan utánpótlás kosárlabda bázist alakítson ki, ahol minden utánpótláskorú
gyermek kosárlabdázhasson, versenyezhessen és tehetségének, akaratának, szorgalmának megfelelően akár a legmagasabb szintre is eljuthasson.
Sportszervezetünk működéséhez a város maximális segítséget nyújt. A település és a környék vállalkozói is pozitívan álltak és állnak a TAO támogatási formához.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nincs.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2012. 12-2013. 01-02 hó
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2013.03
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. 10-hótól 2013 05 hóig folyamatosan
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. 10-11 hó
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012 12-2013.03
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2012. 08-hótól folyamatosan
Edzőtáborozás tervezett ideje: 2013. június 17-30
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2012.08-hótól- 2013 június-ig

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKOSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKOSZ által jóváhagyott program
szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők.
1. Helyzetelemzés: a kosárlabdázás településünkön – egyesületünk rövid bemutatása
Félegyházi Térségi Sportiskolát 2011-ben alakította a város képviselő testülete. Sportiskolánk már a 2011-12 évadra is sikeres pályázatott nyújtott be.
Sportfejlesztési tervében a sportiskola azt vállalta fel, hogy a város és a kistérség általános iskoláiban népszerűsíti a kosárlabda sportágat. Sajnos a januárban
bekövetkezett jogszabályi változások, amelyek sportiskolánkat kizárta volna az ez évi pályázatból (két éves működéi korlát) a környező települések felé való nyitást
megnehezítette. Az áprilisi kedvező jogszabályváltozások után újult erővel kezdtük az ilyen irányú szervezést.
Sportiskolánk jelenleg két csapattal szerepel a Bács Kiskun megyei nyílt serdülő bajnokságban. Mind a fiúk mind a lányok rendkívül aktívak és annak ellenére, hogy a
versenyszerű játékot csak ősszel kezdték tavaszra már szép eredményeket is értek el.
2. Utánpótlás és szakemberképzés: céljaink bemutatása
Sportszervezetünk célja elsősorban a testnevelő tanárok bevonása az edzői munkában A fiatalok sokszor ragaszkodnak megszokott, megismert személyekhez. „Ha
a tanár bácsi hívja, szívesen jár edzeni.” A tömegesítés egyik záloga, hogy testnevelők legyenek edzők is. Sportszervezetünk, ill. a tulajdonos önkormányzat eltökélt
célja, hogy az új sportfinanszírozási rendszer lehetőségeit kihasználva Kiskunfélegyházán az oktatási intézményekkel, és a városban működő kosárlabda
egyesülettel együttműködve olyan utánpótlás kosárlabda bázist alakítson ki, ahol minden utánpótláskorú gyermek kosárlabdázhasson, versenyezhessen és
tehetségének, akaratának, szorgalmának megfelelően akár a legmagasabb szintre is eljuthasson.
Sportszervezetünk működéséhez a város maximális segítséget nyújt. A település és a környék vállalkozói is pozitívan álltak és állnak a TAO támogatási formához.
3. Versenyek – ahol elindulunk
Jelenleg serdülő bajnokságban van 1 fiú és 1 lány csapatunk. A folyamatosságot megtartva és az elkezdett munkát folytatva 2012/13 évadban az U 16-os (kadet)
bajnokságban is részt kívánunk venni.
4. Az amatőr kosárlabdázás erősítése településünkön
A kosárlabda a korábbi években is népszerű volt városunkban. Minden évben megrendezésre kerül a „kosárlabdázók éjszakája” program, ahol 200-250 fiatal és
kevésbé fiatal sportember kosárlabdázik. Ezt a népszerű programot szeretnénk évi 3-4 alkalommal megrendezni.
5. Fair play
Kiemelt hangsúlyt kap az gyerekek nevelése során a társak, és ellenfelek megbecsülésének gondolata. A győztes szerénysége, a vesztes méltósága fontos
szempont csapatainknál.
6. Marketing-kommunikáció
A helyi média minden eseményt nagy érdeklődéssel figyel és tudósít. Nem kivétel ez alól a kosárlabda sem.
7. Sportdiplomácia
A tulajdonos önkormányzatnak széleskörű testvérvárosi kapcsolatai vannak. Szeretnénk e jól működő kapcsoltrendszert a sport szolgálatában állítani. Már
tárgyalások folynak több településsel is hogy 12-14 éves gyerekek mérjék össze kosárlabdatudásukat pl. egy „testvérvárosok kupája” keretében. Sajnos az ilyen
jellegű rendezvényeknek TAO pénzből történő finanszírozása még nehézségekbe ütközik.
8. Szolgáltatás
Sportszervezetünk a nálunk sportoló fiatalok számára igyekszik minél jobb körülményeket teremteni. Mind a gyerekek megjelenésére, utaztatásukra,
versenyeztetésre és az edzési körülményekre nagy hangsúlyt fektetünk.
9. Társadalmi felelősségvállalás
Utánpótlás és szakemberképzés
„Labdát minden gyermek kezébe!” A sportág népszerűsítése és a tömegesítése érdekében előkészítő mozgalmat kell elindítani az általános iskolák alsó tagozatától
kezdve.
A kosárlabdázás minden válfaját fel kell használni a gyermekek nevelése érdekében (labdás ügyességi, illetve dobóversenyek, 1:1-5:5 játékok).
Szoros együttműködést kell folytatni az utánpótlás neveléshez tevőlegesen is hozzájárulni képes önkormányzatokkal.
12-14 éves kortól biztosítani kell, hogy a tehetséges gyermekek a minőségi képzés rendszerébe bekerüljenek és fejlődésük csak szakmai alapokon dőljön el.
Középiskolás
korban meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az iskolai életbe integrálva részt vehessenek a megfelelő számú és minőségű edzésen és versenyen.
Olyan mentori hálózatot kell kialakítani a tapasztalt szakemberekből, akik folyamatosan
ellenőrzik a tehetségek fejlődését, az utánpótlásban dolgozó szakemberek munkáját. A szakemberek továbbképzését a pályákra kell terelni, az elmélet centrikusság
helyett a praktikus, modern edzésmódszereket kell megismertetni.
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Javítani kell az edzők anyagi javadalmazását, kialakítva az edzői életpálya- modellt. El kell érni, hogy minden utánpótlás nevelő egyesületben legalább a vezető
edzőnek a legfelsőbb
szintű végzettséggel kelljen rendelkeznie.
Versenyek
A szövetségi versenyrendszerhez való kapcsolódás pontjai.
Amatőr kosárlabdázás
Cél: a területünkön a szabadidős kosárlabdázók számának emelése.
Fair Play
Meg kell alkotni az Egyesület Etikai kódex-ét, amely minden sportági szereplő (játékos, edző, vezető, szurkoló…) magatartásának elveit szabályozza és el kell érni,
hogy a sportszerű játék, szurkolás legyen csak elfogadott a magyar pályákon.
Az Egyesületnek határozottan fel kell lépnie a dopping és a kábítószer elleni harcban, különös figyelmet szentelve az utánpótlás korúakra.
Marketing – kommunikáció
Az Egyesületnek nagy számban kell rendeznie a sportágat népszerűsítő eseményeket, melyeket egységes marketingkommunikációval kell a piacon értékesíteni.
A fiatalok körében egyre népszerűbb közösségi oldalak, illetve egységes honlap segítségével
aktív sajtó és- szurkolói kapcsolatokat kell építeni.
Professzionális szintre kell emelni a szponzorok kiszolgálását.
Sportdiplomácia, nemzetközi kapcsolatok
Szoros együttműködést kell kialakítani az utánpótlás szinten eredményes országok szakembereivel, hogy továbbképzéseinken előadott tapasztalatikat és
módszereiket
saját szakembereink a lehető legnagyobb mértékben elsajátíthassák, illetve csapatainknak folyamatos lehetősége legyen minőségi megmérettetésre.
Szolgáltatás
Az Egyesület tagjai felé olyan szolgáltatásokat kell nyújtani az alapfeladatok
mellett, amik vonzóvá teszik a tagsági vagy regisztrált sportolói viszonyt. Ezek a szolgáltatások az alábbi területekre terjednek ki:
-sportfelszerelés,
-biztosítás,
-kommunikáció.
Társadalmi felelősségvállalás
Az Egyesület felelős minden olyan tevékenységért, amelyben a kosár és labda együtt szerepel. Erősíteni kell a fiatalok környezettudatosságát a szelektív
hulladékhasznosításban
érintett cégek bevonásával indított mozgalommal (Dobd a kosárba!), illetve be kell vonni az
egyesület működésébe a fogyatékkal élők kosárlabdázását.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk társadalmi hatását tekintve egy hosszú távú program. Sportszervezetünk csak az utánpótlás nevelés területén szeretne és kíván
működni. Munkánk igazi gyümölcse csak évek múlva érik be. A mi meggyőződésünk, hogy azok a gyerekek, akik a sportpályákon, sportolás közben nőnek fel,
nemcsak egészségesebbek, de felnőttként a munkájára igényesebb, társaival, barátaival, családjával megértőbb, gondoskodóbb lesznek. Olyan emberek, akikre
mindig és minden szinten számítani lehet. A sportban berögződött elvek, a becsületesség, a szerénység, a méltóság, a küzdeni tudás, olyan tulajdonságok, amely
egy társadalom hasznára válhatnak mind a közéletben, mind a magánéletben egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy egy ország, egy társadalom megbecsültségét a
világban az ilyen emberek révén vívhatja ki. Egy kisváros sportszervezetének igazi feladata talán ez.
Gazdasági hatásokat néhány pontban érdemes összefoglalni.
1.Megfizethető sportolási lehetőség. A támogatások révén a szülői terhek csökkennek. A pénz nem lehet a sportolás akadálya.
2.Megbecsült szakembergárda. Az edző, mint foglalkozás népszerűvé válása. a fekete pénzek megszűnése a sportban.
3.A szabadidős kosárlabda tömegesedése révén egyre több egészséges munkaképes ember.
4.Átlátható gazdálkodási viszonyok a sportszervezetben.
A megkezdett új sportfinaszírozási rendszer véleményünk szerint soha nem látott pozítiv változásokat eredményez a sport területén. A kis sportszervezetek mint
amilyen a mi sportiskolánk is ezen lehetőség nélkül nem tudna működni. Sajnos ma az önkormányzatok a vállalkozók és a magánszemélyek lehetőségei beszűkültek.
A sport, különös tekintettel az utánpótlássport véleményünk szerint jelentős hanyatlásnak indulna a TAO pénzek nélkül. A mi sportiskolánk sem tudna a jelenlegi
módon működni a támogatások nélkül, hiszen mára már csak a szülői támogatások jelentenek bevételt.
4 . Kérjük itt minden es etben ös s zefoglalni.
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Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012
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)
5

Támogatási
időszak

6

Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettség Adózás Havi munka Kif. hó
módja óra

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2012/13

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5 . A 1 0 7 /2 0 1 1 . (V I . 3 0 .) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 . § (1 ) bekezdés 4 . pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 1 1 . pontjának i) alpontjára.
6 . A z utánpótlás - nevelés i és képzés i feladatokkal támogatás a keretében els zámolható s zemélyi költs égeket az utánpótlás - nevelés nél (3 .3 .4 ) kell feltüntetni.
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Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)
7 8

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Összegzés:

0 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2012/13

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási 9
Tárgyi eszköz
Kategória beruházás/felújítás
időszak
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f.

Összegzés:

0 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2012/13

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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 . A zon bes zerzés eket, amelyeket a jogs zabály megenged utánpótlás - nevelés i feladatként els zámolni, a 3 .3 pontban kell feltüntetni.
8 . A Rendelet 2 . § (1 ) 9 . pont s zerint
9 . T árgyi es zköz beruházás : T E B, tárgyi es zköz felújítás : T E F, Biztons ágtec hnikai fejles ztés : BT I
1 0 . T árs as ági adóról és az os ztalékadóról s zóló 1 9 9 6 . évi L XXXI tv. 2 2 /C § (4 ) ea) eb) és ec ) pontja s zerint
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Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012
11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U14

35

9

2

Megyei

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

1 1 . A Rendelet 2 . § (1 ) 1 1 . pontja s zerint

Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

Mennyiségi
egység

12

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2012/13

labdák

db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

2012/13

mezgarnitura

db

15

7 000 Ft

105 000 Ft

Sportfelszerelés

2012/13

melegítő

db

15

8 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

2012/13

cipő

db

8

12 000 Ft

96 000 Ft

Sportfelszerelés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

Korosztály Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj (Ft/ Igénybevétel
óra)
(óra / hó)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Igénybevett
órák száma /
évad

Éves költség

5 000 Ft

2012/13

U14

KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok

10

80

400 000 Ft

2012/13

U14

Kiskunfélegyházi Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási
2 000 Ft
Intézmény
8 Tornaterme 10

80

160 000 Ft

2012/13

U14

Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola Tornaterme
3 000 Ft

120

360 000 Ft

8

12

10

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Évad

Sportszakember
beosztása

1

Képesítés

Fogl.
kor.
2

Adózás módja

3

H.ó.

4

Kif. Hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

U14
2012/13

Edző

Középfokú

Megbízási

4

11

80 000 Ft

19 440 Ft

1 093 840 Ft

Megbízási

4

11

80 000 Ft

19 440 Ft

1 093 840 Ft

Megbízási

2

11

50 000 Ft

12 150 Ft

683 650 Ft

Megbízási

4

11

40 000 Ft

9 720 Ft

546 920 Ft

U14
2012/13

Edző

Középfokú
U14

2012/13

Vezető edző

Középfokú
U14

2012/13

Edző

Középfokú

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2012/13

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

421 000 Ft

2013/14

2014/15

0 Ft
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Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

600 000 Ft

Személyszállítási költségek
8

Nevezési költségek

100 000 Ft

8

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 Ft

9

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

920 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

400 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 418 250 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összegzés:

6 159 250 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2012/13

632 800 Ft

5 695 202 Ft

6 328 002 Ft

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

632 800 Ft

5 695 202 Ft

6 328 002 Ft

Összegzés:
összesen:

1 . O KJ s .s z. - O KJ - s s ports zakember, Fels őfokú s .s z. - Fels őfokú s ports zakember
2 . Fogl. kor. - Foglalkoztatott koros ztály
3 . H .ó. - Szerződés s zerinti havi óras zám
4 . Kif. H ó - Kifizetés s el érintett hónapok s záma
8 . I de nem értve a s zaks zövets ég által megállapított, a s zövets ég díjfizetés i rendjében rögzített díjak c s ökkentés ét a nevezés i díjak es etén.
9 . I de nem értve a s zaks zövets ég által megállapított, a s zövets ég díjfizetés i rendjében rögzített díjak c s ökkentés ét a vers eny- és játékengedélyek es etén.
1 2 . T ételes bemutatás t kérünk (P l: mez, c ipő, gyógys zerek, vitaminok s tb.)
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Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012
14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható
típusa személyi
költségei
(Ft)

Oktatók várható Képzésben résztvevők Egyéb folyó Amortizá- Tanácsadói
utazási és
várható utazási és
költségek
ció (Ft)
szolgáltaszállás költségei szállás költségei (Ft)
(Ft)
tások (Ft)
(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 2012. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2012/13

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2012/13

SZ

0 Ft

0 Ft

0 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:

1 4 . a Rendelet 2 § (1 ) 3 . pontjában meghatározott költs égek: az oktatók s zemélyi jellegű költs égei, az oktatók és a képzés ben rés zt vevők utazás i költs égei, beleértve a s zállás költs égeket is , egyéb folyó
költs égek, különös en a képzés i projekthez közvetlenül kapc s olódó anyagok, fogyóes zközök, az es zközök és berendezés ek amortizác iója olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzés i projekt c éljaira
has ználják, a képzés i projekttel kapc s olatos tanác s adói s zolgáltatás ok költs égei, a képzés ben rés zt vevők s zemélyi jellegű ráfordítás a, legfeljebb az a)– e) pontban fels orolt egyéb els zámolható költs égek
ös s zegéig; mellyel kapc s olatban c s ak a képzés ben tényleges en eltöltött idő vehető s zámítás ba, az ebből munkavégzés s el eltöltött idő levonás a után
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Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012
Közreműködői költségek
Évad

2012/13

2012/13

Közreműködő által végzett feladat
leírása

Kapcsolódó jogcím

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
-támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
-kérelem összeállítása, menedzselése.
A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
-közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való
egyeztetés lefolytatása,
-Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási
igazolások beszerzésében
Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen
lépések megtételében való közreműködés.
kommunikációs folyamatok támogatása,
egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában

Közreműködő
díjazása (Ft)

Utánpótlás nevelés

21 800 Ft

Utánpótlás nevelés

35 000 Ft

Utánpótlás nevelés

55 000 Ft

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

2012/13

A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs
feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő
megfelelésének vizsgálata;
-Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Összegzés:

111 800 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően
fordítandó összeg:

2012/13

56 952 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
Jogcím

2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

167 737 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

167 737 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés:
összesen:

kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

10/19

2012.04.26.

Pályázat

Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012
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

4

5

25.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

0

0

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

fő

4

5

25.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

80000

80000

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma

fő

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:
U11

Fő

0

0

0.0 %

U12

Fő

0

0

0.0 %

U14

Fő

44

50

13.6 %

U16

Fő

0

0

0.0 %

U18

Fő

0

0

0.0 %

U20

Fő

0

0

0.0 %

U23

Fő

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

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK
Korosztályos eredményesség változása:
U11

helyezés

0.0 %

U12

helyezés

0.0 %

U14

helyezés

0.0 %

U16

helyezés

0.0 %

U18

helyezés

0.0 %

U20

helyezés

0.0 %

U23

helyezés

0.0 %

Nézőszám

Fő

0.0 %

Egyéb indikátor:
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Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012

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

Kelt: Kiskunfélegyháza

(helység), 2012 (év) 04

(hó) 26

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012

Alulírott Katona Andor (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.

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

7.

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

a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában legalább
2 éve működik és;

b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a
sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr
sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási
jogot szerzett, vagy
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között
szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet
együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási
intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági
szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a
főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott
jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a
Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. 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;
13. 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;
14. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a)

a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén
üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b)
az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c)
a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából

ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy
cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy
cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap
ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,
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.
15.
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;
16.

tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;

17.

hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatában szereplő adatokat a szövetség nyilvántartsa, kezelje és jogszabályban meghatározott harmadik
személynek ellenőrzés céljából átadja.

Kelt: Kiskunfélegyháza

(helység), 2012 (év) 04

(hó) 26

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.

kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

14/19

2012.04.26.

Pályázat

Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2, Nyilatkozatok a mellékletekről és a Nyilatkozat az elektronikus számláról
nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell töltenem)

Kelt: Kiskunfélegyháza

(helység), 2012 (év) 04

(hó) 26

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012

Nyilatkozat
e-Számla befogadásáról Sportszervezet, Cég, egyéb szervezet részére

Sportszervezet neve:Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.
Sportszervezet rövidített neve: Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.
Adószám: 23494341-2-03
Számlázási cím: 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos 35.
Kapcsolattartó neve: Katona Andor
Kapcsolattartó telefonszáma: 0670-456-5405
Értesítési e-mail cím, melyre a számla érkezéséről kap információt.: katonaa57@freemail.hu

Tisztelt Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége!
Ezúton visszaigazolom, hogy a fent megadott cég befogadja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kiállított e-Számlákat.
Az e-Számlák törvényben előírt megőrzéséről gondoskodom.

Kelt: Kiskunfélegyháza

(helység), 2012 (év) 04

(hó) 26

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

3 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 695 202 Ft

632 800 Ft

6 328 002 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

167 737 Ft

0 Ft

167 737 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 695 202 Ft

632 800 Ft

6 328 002 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Közreműködői költségek
Versenyeztetés költségei
Összegzés:

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 695 202 Ft

632 800 Ft

6 328 002 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
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Képzési feladatok támogatása
Közreműködői költségek
Versenyeztetés költségei

Pályázat
0 Ft

0 Ft

0 Ft

167 737 Ft

0 Ft

167 737 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 862 939 Ft

632 800 Ft

6 495 739 Ft

Összegzés:
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Ügyiratszám : be/SFP-0235/2012
Versenyeztetés költségei
Jogcím

2012/13

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

2013/14

2014/15

Összegzés:
összesen:
Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2012/13

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:
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