Ügyiratszám1:
Érkezett1:
ÖSSZESÍTŐ ADATLAP
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve:

EGRI KÉK OROSZLÁNOK UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET............

A kérelmező szervezet rövidített neve:

EGRI KOK USE.....................................................................................

Gazdálkodási formakód2:

3 2 2

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 jogállása3:
Amatőr
sportszervezet
Adószám:

Hivatásos
Közhasznú
Diáksport
sportszervezet
alapítvány
egyesület:
1 8 5 8 9 7 4 0 - 1 - 1 0

A kérelmező szervezet székhelye:

Sportiskola

3 3 0 0 Eger ....................................................(irányítószám, helység)

Mária ...............................................................(út, utca) 1. ................................................................. (házszám)
A kérelmező szervezet levelezési címe:

3 3 0 0 Eger...............................................(irányítószám, helység)

Mária ..............................................................(út, utca) 1. ................................................................. (házszám)
Telefon: +36-36-425-208 ............................................
Fax: +36-36-425-208 ....................................................
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:
Ludányi Attila................................................................................
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök .....................................................................................
Mobiltelefonszám: +36-20-980-9905.............................. e-mail cím: attila.ludanyi@dynea.com ...........................
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Varga György
Mobiltelefonszám: +36-20-973-4170.............................. e-mail cím: egrikok@gmail.com ....................................
Pótlapok száma az eredeti nyomtatványhoz4:
…………………………………………..

1

A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569
3 Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel
érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a
kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a
kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség
által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni
szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi
versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
4
A dokumentum bármelyik táblázata pótlapon bővíthető, ha több támogatási időszakra vonatkozik a kérelem, vagy ha az adott táblázat
oszlopai vagy sorai nem elegendőek!
2
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2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb mutatói5:
Megnevezés

2010. évi tényadatok6

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)

2011. évi tervadatok

136.000

15.000.000

Összbevétel

8.493.000

9.000.000

Költségek, ráfordítások

8.714.000

9.000.000

264.000

4.300.000

5.990.000

6.000.000

ebből: személyi jellegű ráfordítások
Saját tőke
Mérleg szerinti eredmény
Mérlegfőösszeg

221.000
6.177.000

220.000
6..177.000

2.2 A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2)
bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

Általános tervek:
Kosáriskolánk több mint 10 éve alakult. A kezdetektől részt veszünk az MKOSZ bajnokságain, különböző
korcsoportban, a kengurutól a juniorig. A 2011/2012-es évtől szakmai megfontolásból és az új sporttámogatási
rendszer minél teljesebb körű kihasználása okán, az utánpótlás-nevelés feladatokban együttműködünk az Egri
Városi Sportiskolával. A mi feladatunk elsősorban a tömegbázis növelése, a sportág népszerűsítése, a kenguru és
gyermek korosztály versenyeztetése. Egy felnőtt NBII-es csapatot is működtetünk. Itt elsősorban a sportág iránt
kedvet érző támogatóinknak, szülőknek és azoknak a korosztályból már ”kiöregedett” kosársulisoknak biztosítunk
lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a rekreációhoz.
A kosársuliból a legügyesebb gyerekek a Sportiskolában folytatják tovább a pályafutásukat. A nálunk sportolóknak
biztosítjuk a fejlődési és versenyzési lehetőséget (régiós bajnokság). Így a későbbiekben már nem csak 13 év alatti
játékosokkal fogunk rendelkezni.
Az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület sportfejlesztési programjában egy olyan tervet kíván
megvalósítani, amely a folyamatos fenntartható építkezés elvét követve a régió meghatározó kosárlabda
centrumává nőheti ki magát. Ezen célok megvalósulásához az elkövetkező években tudatos tömegbázis
építéssel meg kívánjuk háromszorozni az egyesületben kosárlabdázók létszámát, amely elképzelésünket a sportág
népszerűsítésével párhuzamosan tartjuk megvalósíthatónak. Bázisiskolákat kívánunk létrehozni és el kívánunk
indítani az egyesületben egy lány szakágat is.
Külön támogatási struktúrát és tehetséggondozási rendszert szeretnénk kialakítani a legtehetségesebb
5
6

Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.
Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett.
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gyerekek részére. A szakmai munka tökéletesítése érdekében összetartó edzőtáborokat kívánunk szervezni,
valamint évente megrendezésre kerülő nemzetközi mini torna megrendezésével kívánjuk elérni, hogy a
játékosaink megfelelő meccs- és versenyrutint szerezzenek. Ennek érdekében kiemelten kezeljük a nemzetközi
kapcsolatok kérdését, és ápolását. Saját edzőtovábbképzés megszervezésével pedig a térség szakembereinek
fogunk fejlődési lehetőséget biztosítani.
Hosszútávú terveink között szerepel egy saját, edzőtáborozásra alkalmas létesítmény létrehozása, amelynek első
lépéseként egy megfelelő elhelyezkedésű telek, vagy tábor, vagy bezárt iskola megvásárlása, bérlése szerepel a
terveink között, ahol a helyi önkormányzattal együttműködve egy multifunkcionális (kosár, jégpálya) létesítmény
kialakításával és egy körülbelül 40 fős szálláshely felépítésével olyan fenntartható komplexum létrehozását
tervezzük megvalósítani, amely hosszútávon meghatározó bázisa lehet a térség sportéletének. Ezen komplexum
folyamatos bővítése, funkcióinak növelése lehetőséget biztosít majd a növekvő igények kielégítésére
(úszómedence, szálláshely bővítés).
Személyi jellegű ráfordítások: A kistérségben jelentős a munkanélküliség, így a települések és önkormányzatok
kiemelt feladata azon lehetőségek felkutatása és kihasználása, amelyek révén munkahelyteremtés valósulhat meg.
Az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület a sportfejlesztési programjában, kihasználva a társasági
adótörvény módosítások adta lehetőségeket, munkahelyteremtésre is kívánja fordítani új forrásait, igazodva az
Európa 2020 Stratégia munkahelyteremtést előirányzó követelményének. A sportegyesület hivatalos ügyeinek
intézése, illetve a csapattal kapcsolatos transzferek lebonyolítása korábban ad hoc módon került megoldásra, amely
jelentős kiadásokat eredményezett a sportegyesület számára. Éppen ezért adminisztratív munkakörben kívánunk 1
főt alkalmazni ezen feladatok ellátására. A sportegyesület fejlődése és anyagi forrásainak várható növekedése okán
pedig az e területen jelentkező, megnövekedett feladatok ellátása érdekében elengedhetetlen egy saját gazdasági
vezető alkalmazása is.
Tárgyi eszköz beruházások: Az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület tárgyi eszköz beszerzésével a
2011/2012-es évben kettős célt kíván elérni. Egyrészt egy mikrobusz vásárlásával az egyesület személyszállítási
költségeit kívánjuk minimalizálni, ugyanis ezen költségek meglehetősen nagy arányt jelentenek az egyesület, illetve
a játékosok és szüleik költségvetésében. Ezáltal olcsóbbá tehető a sportolás, a kosárlabdázás, ami nagyban
megkönnyítheti a gyerekek csatlakozását az egyesülethez. Másrészt egy mobil, műanyag borítású kosárpálya
(FIBA33) vásárlásával, streetball bemutatók, versenyek rendezését szeretnénk megvalósítani. Ezeken a
rendezvényeken pedig a sportág népszerűsítése mellett lehetőségünk nyílna a sport közösségépítő jellegének
hangsúlyozására és a lakosság fizikai aktivitásra való ösztönzésére is.
Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei: Az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület sportfejlesztési
programjának meghatározó része az utánpótás-csapatok fejlesztése és tömegbázisuk növelése. Ehhez a már
említett, sportág népszerűsítő rendezvényeken túl olyan feltételeket szükséges teremteni a játékosok részére, hogy
a sportág meg is tudja „tartani” a kosárlabdázáshoz kedvet kapó fiatalokat. Ennek érdekében a társasági
adókedvezmény által biztosított plusz forrásokból többek között a megfelelő szakemberállomány bérezését kívánjuk
megoldani. Ezen túlmenően az edzések mellett edzőtáborokat kívánunk rendezni a játékosoknak, valamint el
kívánunk indulni felkészülési tornákon, amelyre eddig, többek között a magas nevezési díjak következtében, nem
volt alkalmunk, illetve saját rendezésű tornát is kívánunk szervezni. Már 4 éve szervezzük az „Egri Mini
Bajnokságot”, ahol a legkisebbeknek adunk bemutatkozási és versenylehetőséget. Reményeink szerint az idei évtől
sokkal több csapatot tudunk bekapcsolni.
A bázisiskolákban edződő legtehetségesebb gyerekeknek közös edzést, hétvégi edzőtáborozást is kívánunk
szervezni. A szülők helyzetén könnyítve a vásárolandó busszal megoldanánk a gyerekek edzéshelyszínre történő

3/20 oldal

Dátum:

szállítását.
Labdák, mezek vásárlásával az egyesület eszközellátását szeretnénk javítani, valamint állítható magasságú
palánkok vásárlásával az ún. előkészítő csoportok edzésmunkáját szeretnénk megkönnyíteni.
Az egyesület számára nagyon fontos az utánpótlás-játékosok egészségi állapota, illetve egészséges, ugyanakkor
megfelelő intenzitású fejlődése. Az ehhez szükséges eszközök, vitaminok, sportkrémek beszerzését is ezen
plusz forrásokból kívánjuk megvalósítani.
Az utánpótlás-nevelés kapcsán fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel megfelelő szakemberek dolgozzanak. Éppen
ezért a társasági adókedvezmények nyújtotta lehetőségeket kihasználva a bázisiskoláink előkészítő tanfolyamainak
edzőinek bérezését, illetve az ún. KOK tanfolyam edzőinek a bérezését kívánjuk megoldani, valamint két
korcsoportnál szeretnénk beindítani atlétika, vagy fitnesz edzéseket, így ezen plusz edzők bérezését is ezen
jogcímcsoporton belül szeretnénk megoldani.
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Kérelem
3

A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI

3.1. Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott – időszaka:
2011/12-es támogatási időszak

2012/13-as támogatási időszak

2013/14-es támogatási időszak

2014/15-es támogatási időszak

3.2. Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet
hosszabb, de legfeljebb 4, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell
ismertetni!)
Az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület sportfejlesztési programjában egy olyan tervet kíván megvalósítani, amely a folyamatos, fenntartható építkezés
elvét követve a régió meghatározó kosárlabda centrumává nőheti ki magát. Ezen célok megvalósulásához az elkövetkező években tudatos tömegbázis
építéssel meg kívánjuk háromszorozni az egyesületben kosárlabdázók létszámát, amely elképzelésünket a sportág népszerűsítésével párhuzamosan tartjuk
megvalósíthatónak. A 2011/2012-es évben ezen munka alapjait kívánjuk lerakni. El kívánjuk érni, hogy felnőtt csapatunk az NB2-ben versenyben legyen a bajnoki
címért, utánpótlás csapataink pedig a Gyermekbajnokságban folyamatos fejlődés után a legjobb 10 csapat közé kerüljenek.
A 2011/2012-es támogatási időszakban elsősorban a jelenlegi játékosaink felkészülésének, edzésének tökéletesítése a célunk. Olcsóbbá kívánjuk tenni az
egyesületben való sportolás játékosokra eső költségeit, szervezett kereteket kívánunk biztosítani utaztatásukhoz. Az utánpótlás csapatok eszköz, illetve
felszerelés ellátottságát kívánjuk javítani valamint a sportágat népszerűsítő rendezvények szervezésével tömegbázisunk kiszélesítését is el kívánjuk kezdeni.
3.3. Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát!
Az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület sportfejlesztési programjában megfogalmazottak megvalósulása indokolt, szakmai, gazdasági és társadalmi
szempontból is megfelelően alátámasztható. Jelen sportfejlesztési program egy hosszútávú koncepció alapja, amelyben a tömegbázisunk növelésével nem csak
az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület profitálhat. Elképzeléseink megvalósulásával nem csak az egri kosárlabdázás fellendülése valósulhat meg,
hanem kialakulhat a térségben egy olyan sportszerető közeg, amely pozitív társadalmi, gazdasági mechanizmusokat indíthat be.
Ezen felül – figyelemmel a napjainkra jellemző nehéz gazdasági helyzetre –, valamint a XXI. században a sportolás megnövekedett konkurenciáira (internet,
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televízió stb.), mindenképpen szükséges olyan feltételek megteremtése és népszerűsítő rendezvények megrendezése, amelyek segítségével „eladhatóvá” és
mindenki számára elérhetővé válik a kosárlabdázás és a sportolás. A kistérségben jelentős a munkanélküliség, így különösen fontos olyan kezdeményezések,
koncepciók támogatása, amelyek munkahelyeket teremthetnek, és gazdaságélénkítő hatással rendelkeznek. A sportfejlesztési programban igényelt források
nélkül az abban megfogalmazottak megvalósulása veszélybe kerülhet, amely nagyban hátráltatná az egyesület fejlődését. Ellenben a sportfejlesztési program
sikeres megvalósulása által egy, a régió meghatározó kosárlabda centruma jöhet létre, amely hosszútávon meghatározó bázisa lehet a térség sportéletének.
3.4. Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölésével!
Az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület sportfejlesztési programjában megfogalmazottak megvalósításával, a folyamatos fejlődés és fejlesztés elvét
követve, valamint a fenntarthatóság alapkövetelményét szem előtt tartva egy olyan sportági centrumot kíván létrehozni, ahol a versenysport kiegészülve a
szabadidősporttal pozitív gazdasági és társadalmi hatásokat indukál. Reményeink szerint növekedni fog a térség lakosainak fizikai aktivitása, a sportág, többi
sportághoz viszonyított népszerűsége, nagyobb merítési lehetőség kínálkozik majd a versenyszerűen kosárlabdázók rekrutációjára és nem utolsó sorban olyan
rendezvények kerülnek majd megrendezésre Eger városában, amelyeknek sportértékén túl, közösségépítő, turisztikai és gazdasági hatásai is megmutatkoznak.
Az egyesület csapatainak sikeressége és tömegbázisának növekedése magával vonja a mérkőzéseken a nézőszám növekedést, valamint a helyi vállalkozók,
szponzorok is megtérülő befektetésként fognak az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesületre tekinteni.
Az egyesület fejlődése munkahelyteremtő hatással bír, ami a térség és az ország szempontjából is kiemelkedősen fontos és a kormányzati elképzelésekkel
összhangban van. Emellett hosszútávú terveink között építési beruházások is találhatóak, amelyek szintén gazdaságélénkítő hatással bírnak.
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4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
4.1. Személyi jellegű ráfordítások7 (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási
időszakonként töltendő ki)
Újonnan
Hány fő lesz
létrehozott-e
ilyen
a pozíció?
pozícióban?
(I / N)

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)9

1

78.000

22.230

1.002.300

I

1

80.000

-

960.000

edző

N

1

50.000

-

500.000

-

-

-

-

-

-

Támogatási
időszak

Támogatott
pozíció(k)
megnevezése8

2011/12

adminisztratív
munkatárs

I

2011/12

gazdasági vezető

2011/2012
-

Összesen:

3

208.000 Ft

22.300 Ft

2.462.300 Ft

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett
változás esetén annak okát.
Pozíció megnevezése
gazdasági vezető

adminisztratív munkatárs

-

7

Indoklás
A sportegyesület fejlődése és anyagi forrásainak várható növekedése okán
a megnövekedett feladatok ellátása, valamint az átlátható, hatékony
gazdálkodás érdekében elengedhetetlen egy saját gazdasági vezető
alkalmazása.
A sportegyesület hivatalos ügyeinek intézése, honlap kezelés, illetve a
csapattal kapcsolatos transzferek lebonyolítása korábban ad hoc módon
került megoldásra, amely jelentős kiadásokat eredményezett a
sportegyesület számára. Az új munkakör létrehozásánál az állandóság és a
kiszámíthatóság mellett annak költségcsökkentő aspektusait is figyelembe
vettük.
-

Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3),
illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont
i) alpontjára.
8 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.
9 Az egyes sorokon jelölttámogatási időszakra számítva.
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Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban
Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
2011/12-es támogatási
időszak
2012/13-as támogatási
időszak
2013/14-es támogatási
időszak
2014/15-ös támogatási
időszak
Összesen:
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Összesen (Ft)

1.231.150

1.231.150

2.462.300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.231.150

1.231.150

2.462.300

4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás =TEB/TEF, biztonságtechnikai célú
infrastruktúrafejlesztés = BTI)10
Megjegyzés: Kérjük, csatolja a beruházás összefoglaló költségvetését (csatolandó dokumentumok listáját lásd a 6. pontban)!

Támogatá
si időszak

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Indoka, célja

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

2011/2012

Mikrobusz

Személyszállítás költségeinek a csökkentése

9.000.000

2011/2012

Mobil, műanyag borítású kosárpálya (fél)

6.000.000

-

-

FIBA33, streetball bemutatók, versenyek rendezése, a sportág
népszerűsítése
-

Összesen:

15.000.000

Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban:
Összes tárgyi eszköz (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
2011/12-es támogatási
időszak
Összesen:

10

4.500.000

10.500.000

15.000.000

4.500.000

10.500.000

15.000.000

Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni.
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Összesen (Ft)

4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén,
évenként kitöltendő)
Versenyeztetés, foglalkoztatás U12
Egyes korosztályok11 2011/12-es évadra12 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz
szükséges költségek
Korosztályos sportolók
Jogcím
Összesen (Ft)
létszáma (fő)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

15

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

250.000

Személyszállítási költségek

550.000

Nevezési költségek13

0

Rendezési, felkészítési, képzési költségek14
Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei15

300.000
0

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

720.000

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

600.000

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár
Összesen:

11

1.540.000

1.800.000
0
5.760.000 Ft

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot
kérünk kitölteni!
12 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot!
13 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
14 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
15 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
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Versenyeztetés, foglalkoztatás U11
Egyes korosztályok 2011/12-es évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz
szükséges költségek
Korosztályos sportolók
Jogcím
Összesen (Ft)
létszáma (fő)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

20

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

500.000

Személyszállítási költségek

960.000

Nevezési költségek

0

Rendezési, felkészítési, képzési költségek
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0
2.400.000

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

1.500.000

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai

3.600.000

Összesen:

Dátum:

650.000

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár
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2.480.000

0
12.090.000Ft

Versenyeztetés, foglalkoztatás összesen
Egyes korosztályok 2011/12-es évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz
szükséges költségek
Korosztályos sportolók
Jogcím
Összesen (Ft)
létszáma (fő)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

35

4.020.000

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

750.000

Személyszállítási költségek

1.510.000

Nevezési költségek

0

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

950.000

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3.120.000

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

2.100.000

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai

5.400.000

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár

0

Összesen:

17.850.000 Ft

Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban
Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
2011/12-es támogatási
időszak
2012/13-as támogatási
időszak
2013/14-es támogatási
időszak
2014/15-ös támogatási
időszak
Összesen:
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Összesen (Ft)

1.785.000

16.065.000

17.850.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.785.000

16.065.000

17.850.000

4.4. Képzés (több támogatási időszakra történő igénylés esetén, külön táblák kitöltendők)
A kérelmező által szervezett képzések költségei

Oktatók
várható
személyi
költségei
(Ft)

Oktatók
várható
utazási
és
szállás
költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők
várható
utazási és
szállás
költségei
(Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Évad

Képzés
címe

Általános
vagy
szakképzés
(Á/SZ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

-

-Ft

-Ft

-Ft

-Ft

-Ft

-Ft

-Ft

Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban

2011/12-es évad Általános képzés
2011/12-es évad Szakképzés
Összesen:

Összes képzés ráfordítása (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
-

Összesen (Ft)
-

Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket,
megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján
igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak
esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági
rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra:-
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4.5 Közreműködői költségek
Kérjük, támogatási jogcímenként és támogatási időszakonként mutassa be a sportfejlesztési program
előkészítésével a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmerülő várható közreműködői költségeket:
Az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület a MOBI Europe Kft.-t bízta meg a támogatási időszakra
vonatkozóan a 2011/2012-es sportfejlesztési program előkészítésével, a program megvalósításával, a
felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált
támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői munka elvégzésével. A megbízási díj jogcímenként az
igényelt támogatás 3%-a, azaz
• személyi költségek: 38.077 Ft,
• tárgyi eszköz beruházás: 324.742 Ft,
• utánpótlás-nevelés: 496.856 Ft.
Összesen a sportfejlesztési program megvalósítására igényelt támogatás 3%-a, azaz 859.675 Ft.
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5. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (egyéb indikátor is megadható)16
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték

Célérték

Változás a bázisév %ában

OUTPUT indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

10

14

14

fő

8

10

25

fő

-

-

-

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

2

4

100

Szakemberek átlagfizetése

Ft

67.000

100.000

49

-

-

-

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

Más, …
Felújítással érintett sportcélú ingatlanok
száma

db

0

4

-

Épített új sportcélú ingatlanok száma

db

0

1

-

Felújítással érintett kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

-

Épített új kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

Felújítással érintett szabadidősportolók
száma

fő

0

400 fő/hó

-

Más, …
EREDMÉNY indikátorok
Korosztályos
sportolók száma:

16

U13 és alatta

fő

35

100

186

U14-15

fő

0

15

-

Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.
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Mértékegység

Kiindulási érték

Célérték

Változás a bázisév %ában

U16-17

fő

0

15

-

U18-19

fő

0

0

-

Felnőtt

fő

15

20

33

-

-

-

-

8

-

Indikátor megnevezése

Más, ….

HATÁS indikátorok
Gyermekbajnokság

helyezés

U14-15

helyezés

-

U16-17

helyezés

--

U18-19

helyezés

-

Felnőtt

helyezés

NB2 5

NB2 3

-

Nézőszám

fő

100

300

200

Más, …

-

-

-

-

Korosztályos
eredményesség
változása

16/20 oldal

Dátum:

20

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.

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program
jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat
megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt módon igazolok.

Kelt: Eger, 2011. szeptember 14.

Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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6. Csatolt mellékletek listája:
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 kérelmező szervezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32.
pontja szerint – a bejelentés időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, vagy nyilatkozat arról, hogy
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Nyilatkozatok (következő oldal).
A sportfejlesztési program összefoglaló költségvetését.
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

Kelt: Eger, 2011. szeptember 14.

Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Alulírott Ludányi Attila, mint a Kérelmező képviselője,
1.

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek,
valósak és hitelesek;
tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása
2.
érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3.
kijelentem, hogy a Kérelmező az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32.
pontja szerint –köztartozásmentes adózónak minősül, és szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban,;
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 Kérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a
sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt,
6.
kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint
megszüntetésére eljárás nincs folyamatban,
kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport
7.
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 alkalmazott támogatásból
kizárás hatálya alatt, és
a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet
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.
hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben
8.
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;
9.
vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal
szereplő természetes személyektől a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt beszerzem;
10. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben
illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8
napon belül írásban értesítem a jóváhagyást végző-, illetve az ellenőrző szervezetet;
11. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom,
hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben 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,
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b) 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
ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és
bb) évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,
c) 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,
d) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a
sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és – figyelemmel 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. rendelet 4.§ (8) pontjára - a pályázati eljárás eredménye alapján
nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
12.

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

13.

amennyiben a fenti sportfejlesztési programban szereplő beruházás vagy felújítás a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6)
bekezdés a) és d) pontjainak megfelel, úgy vállalom hogy a jogszabályban meghatározott
jelzálogjognak a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez
szükséges közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat kiállításának költségét az
ellenőrzést végző szervezet részére megfizetem.

14.

kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben
illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8
napon belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;
15. vállalom, hogy a Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan naprakész analitikus
nyilvántartást vezet, amely biztosítja azok 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
107/2011 (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok
által előírt határidő végéig.

Kelt Eger, 2011. szeptember 14.

P.H.
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Kérelmező cégszerű aláírása

