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Ügyiratszám : T-2011/53
Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZ

ADATAI

A kérelmez

szervezet teljes neve:

Mocsa Községi Sportegyesület

A kérelmez

szervezet rövidített neve:

Községi Sportegyesület

2

Gazdálkodási formakód: 521

A kérelmez

jogállása :

Amat r

Hivatásos

Adószám:
Bankszámlaszám:

A kérelmez

szervezet székhelye: (irányítószám)

2 9 1 1

(út, utca) H sök tere

A kérelmez

szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca) Dózsa György

1 9
6 3 2 0 0 0 4 7 - 1 1 0 1 9 5 6

(helység) Mocsa
(házszám) 2.

2 9 1 1

(helység) Mocsa
(házszám) 59.

Telefon: 06-34-349-375

Fax: 06-34-349-375

A kérelmez

hivatalos képvisel jének neve:

Jordán Jen

A kérelmez

hivatalos képvisel jének beosztása:

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-343-1239

A kérelmez

részér l kijelölt kapcsolattartó neve:

Mobiltelefonszám: 06-30-343-1239
1 . A jóváhagyás t végz

E-mail cím: jordan.jeno@tonline.hu

Jordán Jen
E-mail cím: jordan.jeno@tonline.hu

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
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2.1 A kérelmez 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak f bb mutatói:
Megnevezés

6

2010. évi tényadatok (eFt)

2011. évi tervadatok (

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)

240 000 eF

500 000 eF

Összbevétel

1 006 eF

1 200 eF

Költségek, ráfordítások

1 097 eF

1 100 eF

0 eF

0 eF

Saját tőke

274 eF

300 eF

Mérleg szerinti eredmény

-91 eF

100 eF

Mérlegfőösszeg

271 eF

300 eF

ebből: személyi jelleg

ráfordítások

6 . A mennyiben a 2 0 1 0 . évben megrendezett bajnoki rends zer mérkőzés ein rés zt vett.

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - id szaka(i)
2011/12-es bajnoki évad

2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jelleg

ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás
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Ismertesse a kérelemben érintett támogatási jogcímekre vonatkozó sportfejlesztési programját! (kérjük a szövegben az idéz jelek me

Helyzetelemzés: a labdarúgás helyzete településünkön, benne: klubunk rövid története, helyzete
Településünk szótárában a sport egyenlő a futballal. A mocsai Községi Sportegyesület évtizedek óta m ködő szervezet, alapításának éve 194
fennállásunk 65. évfordulóját. Voltak sikeres és kevésbé sikeres időszakai. Az első fellendülés a 90-es évek közepén kezdődött, amikor lehető
csapat létrehozására és szervezett formában elkezdtek foglalkozni a tizenéves korosztállyal. Sikerült egy összetartó jó ifi közösséget létre ho
magasabb osztályban is futballozott, futballozik. Majd a közelmúltban megragadtuk a kisebb korosztályoknak nyújtott lehetőségeket és az óv
kisiskolásokat is edzeni kezdtük, elindítottuk az NUPI tornákon, aktív részesei vagyunk az újraindított Bozsik programnak. Ezzel elég sok csalá
felkelteni érdeklődését a foci iránt. Jelenleg felnőtt és tartalék csapataink a megyei III. osztályban, míg U12-es csapatunk megyei bajnokság d
vesznek részt.
Falunkban szinte az egyetlen sportolási lehetőség a fiatalok számára a labdarúgás. Ezt felismerve igyekszünk egyre nagyobb teret adni a szé
részére, szorosan együttm ködve a helyi intézményekkel, iskolával, óvodával.
Ha azt szeretnénk, hogy a szülők érdeklődése és pozitív hozzáállása megmaradjon, még jobban be kell vonnunk a családokat a helyi sportéle
nevelés sikeressége véleményünk szerint sokban múlhat a családi háttéren, hiszen nem elég az, hogy a gyerek szeret focizni, kell hozzá a szü
Ennek érdekében az év folyamán több alkalommal is szerveztünk családi focinapokat, aktívan segítünk a helyi nyári táborokban a gyerekek foc
Céljaink a bajnokságokban szereplő csapatainknál a minél jobb helyezés elérése. Felnőtt együttesünknél egyértelm en 1-2 éven belül a bajno
egy osztállyal feljebb lépés. Tartalék csapatunknál is hasonlóak a céljaink kiegészítve azzal, hogy minél több fiatal játékost tudjunk beépíteni a
Konkrét sportszakmai célok kit zése az utánpótlás korosztálynál
Az utánpótlás korosztályoknál nagyon fontos feladatnak tartjuk, hogy minél több gyermek számára biztosítsunk lehetőséget az aktív sportban
rendszeres, heti több alkalmas edzéseken. Ennek érdekében jó kapcsolatot tartunk fenn a helyi óvodával és iskolával. UEFA B licens-el rendel
szerepet vállal az iskolák közötti labdarúgótornákon, edzőink képzik és versenyeztetik a gyerekeket a Bozsik programban,illetve az utánpótlá
iskolával közösen tagjai vagyunk az MLSZ Gyermeklabdarúgó programjának, ahol egy korosztályt készítünk fel és veszünk részt a tornákon re
Igyekszünk ezekben a korcsoportokban teret adni a lány labdarúgóknak is, szinte mindegyik korosztályunkban szerepeltetünk lányokat is.
A tehetségesebb utánpótlás labdarúgóink számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy magasabb osztályban szerepelhessenek, olyan egyesülete
ahol komolyabb színvonalú képzésben részesülhetnek.
Ennek érdekében nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a közelünkben levő, magasabb osztályban szereplő egyesületekkel, Így a megyei II .osztá
Naszály Se-ben is több utánpótlás korú labdarúgónk szerepel, illetve a tehetségesebb játékosok a megyei I. osztályú KVSE csapatát erősítik.
megjegyezni, hogy ez az együttm ködés annyira jól funkcionál, hogy a KVSE NBII osztály közép-nyugati csoportjában szerelő U15-ös csapatá
labdarúgónk is futballozik. Továbbá két volt játékosunk is alapembere a korosztályos megyei utánpótlás válogatottaknak. Az ő sikerük is bizon
elképzeléseink és eddigi munkánk is jó irányba mutatnak az utánpótlás kapcsán.
Európai szint tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételek biztosítása: konkrét célok
Terveink között szerepel a nemrég, talán országosan is egyedi módon teljesen önerőből, közösségi összefogásnak köszönhetően felújított lab
mellett kialakítani egy jó minőség edzőpályát. Emellett mindenképpen szükségesnek érezzük a közeljövőben teljesen új öltözőépület felépíté
kényelmesen szolgálná ki az összes felmerülő igényt. Minden korcsoportnál szeretnénk végzettséggel rendelkező szakembereket foglalkoztat
előzőekben felvázolt munkánkat szakmailag még tökéletesebben tudjuk végezni. Ezáltal elképzelésünk szerint még több gyermeket tudnánk h
labdarúgásban vonzani és még több fiatal tehetséget segíthetnék hozzá, hogy komolyabb szintre juthasson. Nagyon fontosnak tartjuk ebben
megfelelő pedagógiai érzékkel és szakmai tudással rendelkező edzők foglalkoztatását. Elfogadott szakmai vélemény szerint 6- és 12 éves kor
valakiből jól képzett labdarúgó lesz-e. Ebben a korukban ezek a gyerekek,akik a tömegbázisát képezhetik az adott korosztálynak, főleg a kis
kapnak képzést, mivel sajnos, kevés kivételtől eltekintve, nem megoldható, hogy ők eljussanak a magasabb osztályokban szereplő városi egy
falusi egyesületekben is komoly szakmai ismeretekkel rendelkező edzőket kell alkalmazni.
A megvalósítás eszközei (ide azt kérjük beírni, mit fogunk tenni az egyes területeken)
Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események
Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül
Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül
Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalba
Megfelelő infrastruktúra biztosítása minden szinten (stadionok, edzőpályák, kispályák, grundok,stb.)
Stadion biztonság rendszerének kidolgozása (kártyás beléptető rendszer, ellenőrzés, kamera rendszerek, jogi háttér megalkotása)
Edzők, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés, megbecsülés
A színvonalas labdarúgáshoz szükséges további szakemberek képzése, biztosítása (pl.játékvezetők)
Nemzetközi kapcsolatok, képviselet, standardok, licencek bevezetése
Sportegészségügy a foci szolgálatában, sport és tudomány
Kötődés a labdarúgáshoz és a klubokhoz (klubkártya, bérletek, fan és pártoló tag klubok)
Belső és külső kommunikáció, média kapcsolatok
Felhasználandó gondolatok az egyes pontokhoz
Az új célok összefoglalása
A magyar labdarúgás színvonalának emelése, régi dicsőségének visszaszerzése érdekében a legfontosabb célkit zések a következők:
a labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára;
a magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása;
a nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz;
az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása, utánpótlá
létrehozása MLSZ anyagi támogatással;
megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára.
a egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági m ködésének, átláthatóságának megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyag
megteremtése;
csapatunk szerepének, elismertségének emelése a bajnokságokban, kupákban, településünkön.
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Személyi jelleg ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő k
A pozíciók indoklása a 16. oldalon történik.
7

Támogatási
időszak

8

Támogatott pozíció(k) megnevezése

Újonnan
Fő
létrehozott-e a
pozíció?

Időtartam
(hónap)

Havi bruttó bér és
Alkalmazás egyéb juttatások
típusa
(Ft/hó/fő)
10

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó/fő)

Összegzés:

0

0

0 F

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2011/12

0F

0F

2012/13

0F

0F

2013/14

0F

0F

2014/15

0F

0F

0F

0F

Összegzés:
összesen:

7 . A z utánpótlás - nevelés i és képzés i feladatokkal támogatás a keretében els zámolható s zemélyi költs égeket az utánpótlás - nevelés nél (4 .3 ), illetve a képzés nél (4 .4 ) kell felt ntetni
(V I . 3 0 .) Korm. rendelet 2 . § (1 ) bekezdés 3 . pont a) és f) alpontjára, a 1 1 . pont i) alpontjára.
8 . U tánpótlás - nevelés ben foglalkoztatottak nélkül.
9 . A z egyes s orokon jelölt támogatás i idős zak július 1 . és következő év június 3 0 . közötti idős zakra s zámítva.

1 0 . E KH O 1 Főállás ú E KH O - s munkavis zony s zerint adózó, E KH O 2 M ás odállás ú, nyugdíjas vagy E KH O - s megbízás i s zerződés , Á ltalános munkavis zony s zerint adózó vagy M egbízá
megbízott.
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4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi e
beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!)
11

Támogatási
id szak

2011/12

2011/12

2011/12

2011/12

2011/12

2011/12

Eszköz
jellege

TEB

TEB

TEB

TEB

TEB

TEB

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb Tervezett beruházási,
indoklás
felújítási érték (Ft)

F nyírótraktor

A pálya megfelelő
állapota miatt
szükséges. Egyenlőre
ez nem jól megoldott

Nem

2 000 000 Ft

Vonalazó gép és festék

A régi vonalazó nem
megfelelően
m ködik...

Nem

300 000 Ft

M trágyaszóró

A f állapota
minősége érdekében
igen jó lenne.

Nem

200 000 Ft

Labdafogóháló

Az előző háló
elhasználódott,
emiatt szeretnénk a
cserét

Nem

300 000 Ft

Cipő

A sok igénybevétel
miatt szeretnénk
újakat

Nem

480 000 Ft

Mez szett

A sok igénybevétel
miatt szeretnénk
újakat. Szeretnénk
ezt szett formájában
megvásárolni

Nem

1 280 000 Ft

Nem

40 000 Ft

weboldal

Nem volt eddig
weboldalunk.
szerettünk volna.
Pláne ha még kötelező
is.

Nem

200 000 Ft

Kapuk

A kapuink már régiek
és szeretnénk a
korszer sítését

Nem

400 000 Ft

F kasza

A füvünk
rendezettségét
szeretnénk ezzel
biztosítani

Nem

150 000 Ft

Jelenleg nem
rendelkezünk elegendő
jelzőtrikóval
2011/12

2011/12

2011/12

2011/12

TEB

TEB

TEB

TEB

Jelzőmellény

Összegzés:
összesen:

5 350 000 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2011. és 2014. közötti id sza
Id szak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2011/12

1 605 000 Ft

3 745 000 Ft

2012/13

0 Ft

0 Ft

2013/14

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
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1 605 000 F

összesen:

3 745 000 F

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
A beruházás összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem

Nem

1 1 . A z utánpótlás nevelés i feladatokhoz bes zerzett tárgyi es zközt a 8 . oldalon kell felt ntetni.

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

2011/12-es bajnoki évad

2012/13-es bajnoki évad

Foglalkoztatott
játékosok
száma
Korosztály (Fő)

Versenyengedéllyel
rendelkező
játékosok
száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ
által kiírt)
szereplő
csapatok
száma (Db)

U13 és
alatta

37

17

1

U14-15

0

0

0

U16-17

0

0

0

U18-19

0

0

0

Foglalkoztatott
játékosok
száma
(Fő)

Versenyengedéllyel
rendelkező
játékosok
száma (Fő)

2013/14-es bajnoki évad

Bajnokságban (MLSZ
által kiírt)
szereplő
csapatok
száma (Db)

Foglalkoztatott
játékosok
száma
(Fő)

Versenyengedéllyel
rendelkező
játékosok
száma (Fő)

2014/15-es ba

Bajnokságban (MLSZ
által kiírt)
szereplő
csapatok
száma (Db)

Foglalkoztatott
játékosok
száma
(Fő)

Egyes korosztályok 2011/12-es évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) (ha vala
pályázik, kérjük írjon 0-t!)
12

Jogcím

2011/12-es
bajnoki évad

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

690 000 F

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

130 000 F

Személyszállítási költségek

600 000 F

2012/13-es
bajnoki évad

2013/14-es
bajnoki évad

0F

13

Nevezési költségek

14

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

15

Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei

0F
0F

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

900 000 F

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés költsége

750 000 F

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jelleg

1 920 000 F

ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0F

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2011-2014 közötti id szakra (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2011/12

499 000 F

4 491 000 F

2012/13

0F

0F

2013/14

0F

0F

2014/15

0F

0F

499 000 F

4 491 000 F

Összegzés:
összesen:

A z utánpótlás nevelés i feladatokhoz bes zerzett tárgyi es zközt az 5 .3 - ban kell felt ntetni.
1 2 . A mennyiben több évadra tervez, tölts e ki a táblázatot minden évadra.
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1 3 . A z M L SZ által s zervezett bajnoks ág vagy vers eny nevezés i díja nem s zámolható el.
1 4 . A 9 . oldalon kitöltöttekkel nem lehet átfedés , itt c s ak az utánpótlás s al kapc s olatos képzés i költs égek jelenhetnek meg.
1 5 . I de nem értve az M L SZ által megállapított, a s zaks zövets ég díjfizetés i rendjében rögzített díjakat a vers eny- és játékengedélyek es etén.

A kérelmez által szervezett képzések költségei
Évad Képzés címe Képzés Oktatók
típusa várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvev k
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizá- Tanácsadói
ció (Ft)
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvev k
személyes
költségei (Ft)

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti id szakban
Id szak

Típus

2011/12
2011/12

SZ

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2012/13

2012/13

SZ

2013/14
2013/14

SZ

2014/15
2014/15

SZ

Összegzés:
összesen:
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Közrem ködői költségek
Évad

Közrem ködő által végzett feladat leírása

A sportfejlesztési program előkészítésében kapcsolatban információk összegy jtése kérelem
menedzselése
A támogatott program megvalósításában kapcvsolatban az egyesületi menedzsment szakértői
támogatása
Az adatszolgáltatási és elszámolási témakörben az előrehaladási jelentések elkészítéséban való
közremúködés
A sportfejlesztési program előkészítésében kapcsolatban információk összegy jtése kérelem
menedzselése
A támogatott program megvalósításában kapcvsolatban az egyesületi menedzsment szakértői
támogatása
Az adatszolgáltatási és elszámolási témakörben az előrehaladási jelentések elkészítéséban való
közremúködés
Összegzés:

Tervezett közrem ködői költségek, évadokra lebontva
Időszak

Díjazás (Ft)

Összegzés:
összesen:
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Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes id tartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mez ket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
id szak vége)

OUTPUT INDIKÁTOROK
Teljes szakember állomány

F

4

Fels fokú végzettséggel rendelkez
szakemberek száma

F

0

edz k száma F

0

OKJ-s végzettséggel rendelkez

F

1

Edz táborok száma

db

0

Szakemberek átlagfizetése

Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

Licence-szel rendelkez

edz k száma

0F

80 000 F

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
id szak vége)

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U13 és alatta

F

25

U14-15

F

0

U16-17

F

0

U18-19

F

0

Kiemelt biztonsági kockázatú
sportrendezvények száma

db

0

Egyéb indikátor:
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Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló

Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza
évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyásá

igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rende

kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidej leg a rendeletben fo
módon igazolok.

Kelt: Moc a

(helység), 2011 (év) 09

(hó) 13

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszer

aláírása

P.H.
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Alulírott Jordán Jen ,

P
L
Q
W
a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes kör ek, valósak és hitelesek;
2.

tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a K
adatokat kérhet;

3.

kijelentem, hogy a Kérelmező az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint –köztartoz
minősül, és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,;
kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő
támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
kijelentem, hogy a Kérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolá
végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt,
kijelentem, hogy a Kérelmező m ködését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyam
kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályair
(107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás hatálya alatt, és

4.
5.
6.
7.

a. a látvány-csapatsportban m ködő hivatásos vagy amatőr sportszervezet
b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sport
versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszerveze
főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttm ködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között sze
sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttm ködés
kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar m ködik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszer
együttm ködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr ve
(nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt ves

8.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által m ködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igé
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
Minisztérium és a csekély összeg támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
9.
vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal szereplő természetes szem
adataik kezelésére szóló engedélyt beszerzem;
10. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befoly
beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyást végző-, illetve az ellenőrző

11. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzem
sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, va
sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

D

E
a beruházás üzembe helyezését

követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révé
sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: k
események lebonyolítása céljából

E
D
naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és
E
E
évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,
F
a jelenértékén legalább 5 millió forint érték

tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalá
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli h
hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mérték
bejegyzésre,

G
a jelenértékén legalább 10 millió forint érték

tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre
ki és – figyelemmel a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Kor
pontjára - a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás

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

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

14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befoly
beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szerveze
15. vállalom, hogy a Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan naprakész analitikus nyilvántartást vezet, amely b
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszer felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi e
16.

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

Kelt: Moc a

(helység), 2011 (év) 09

(hó) 13

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszer

aláírása

P.H.

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

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjé
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
Nyilatkozatok

Igazolás arról, hogy a kérelmező szervezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a bejelentés időp
köztartozásmentes adózónak minősül, vagy nyilatkozat arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Hosszú távú ingatlan bérbeadási vagy ingatlan hasznosítási szerződés (ha szükséges).
Sportingatlan(ok) tulajdoni lapja(i) (ha szükséges).
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

Amennyiben a támogatás építési beruházásra, vagy építési engedélyköteles felújításra irányul, úgy az elvi építési engedélyt az ingatlan tu
hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedélyt vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását
bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles.
A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot 2 példányban papíralapon, 1 példányban CD-n, beszkennelve is kérjük csatolni.
10 000 000 Ft. feletti tárgyi beruházás esetén feltöltendő dokumentumok:
A beruházás finanszírozási terve és forrása.
A beruházás fenntartásához szükséges várható m ködési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága.
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

Kelt: Moc a

(helység), 2011 (év) 09

(hó) 13

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszer

aláírása

P.H.
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Projekt k ltségvetése a 2011/2012-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Összesen

0F

0F

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

3 745 000 F

1 605 000 F

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

4 491 000 F

499 000 F

0F

0F

246 000 F

0F

8 482 000 F

2 104 000 F

Személyi jelleg

ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Közrem ködői költségek
Összegzés:

Projekt k ltségvetése a 2012/2013-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Összesen

0F

0F

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0F

0F

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0F

0F

Képzési feladatok támogatása

0F

0F

Közrem ködői költségek

0F

0F

0F

0F

Személyi jelleg

ráfordítások

Összegzés:

Projekt k ltségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Összesen

0F

0F

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0F

0F

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0F

0F

Képzési feladatok támogatása

0F

0F

Közrem ködői költségek

0F

0F

0F

0F

Személyi jelleg

ráfordítások

Összegzés:

Projekt k ltségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Összesen

0F

0F

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0F

0F

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0F

0F

Képzési feladatok támogatása

0F

0F

Közrem ködői költségek

0F

0F

0F

0F

Személyi jelleg

ráfordítások

Összegzés:
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Projekt költségvetése a 4 évadra összesen
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Összesen

0F

0F

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

3 745 000 F

1 605 000 F

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

4 491 000 F

499 000 F

0F

0F

246 000 F

0F

8 482 000 F

2 104 000 F

Személyi jelleg

ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Közrem ködői költségek
Összegzés:

Kérj k indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak sz kségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak
Évad

Pozíció megnevezése

Indoklás

Tárgyi beruházások részletes indolkása
Évad

Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 F

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

7 500 F
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