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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: CVSE
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 9 8 9 3 1 8 7 - 2 - 1 8

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 9 5 0 0 Celldömölk(helység)

Kolozsvár utca(út, utca) 2.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 9 5 0 0 Celldömölk(helység)

Gábor Áron utca(út, utca) 29. I./7.(házszám)

06-30-267-27-80Telefon: 06-30-267-27-80Fax:

www.cvse.huHivatalos honlap: szaloci56@frreemail.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Balázs Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06-30-267-27-80Mobiltelefonszám: celldomolk1@vasivolan.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Szabó Lóránt

06-30-267-27-80Mobiltelefonszám: szaloci56@frreemail.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0177/2013

Érkezett : ________________

521 NBII

Jogosult

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény neve                              Létesítmény tulajdonosa                              Létesítmény üzemeltetője                              Átlagos heti használat (óra) Használat célja

1900-01-13

1900-01-13

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

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.



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

3 MFt 2.964 MFt 3 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.3 MFt 0.5 MFt 0.5 MFt

4 MFt 10 MFt 10 MFt

0.8 MFt 1 MFt 1.5 MFt

8.1  MFt 14.46  MFt 15  MFt

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

1.367732 MFt 5.61516 MFt 5.61516 MFt

2 MFt 2.5 MFt 3 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.25 MFt 0.5 MFt 0.75 MFt

1.25 MFt 2.5 MFt 3 MFt

4.87  MFt 11.12  MFt 12.37  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

4 MFt 10 MFt 10 MFt

2 MFt 2.5 MFt 3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0177/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0177/2013

 2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 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 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Celldömölkön a kézilabdázásnak nagy hagyományai vannak. Ezt az utat próbáljuk folytatni és szélesíteni. Jelenleg az általános és középiskolákban a testnevelés órák és a délutáni
foglakozások nem teszik lehetővé, hogy a tanulók széles spektruma / minden korosztály/ megismerkedjen a kézilabda sporttal és versenyszerűen űzze is azt. A CVSE Vulkánfürdő kézilabda
szakosztálya a sikeres pályázás reményében felvállalta a tanuló ifjúság teljes létszámának képzését és versenyeztetését. Szeptembertől elindul az általános iskola 1. osztályában egy osztály,
amely minden nap tanórában tart testnevelés órát és még 2 délután csak kézilabdaképzést kap. Ezt biztosítja az , hogy az osztályban a testnevelést az egyesület edzője Szabó Lóránt fogja
tanítani. Az egyesület viszont a megnövekedett létszám és érdeklődő tanuló és fiatal miatt növeli a versenyrendszerekben szereplő csapatai számát, így az elmúlt évinél több korosztályban
indítunk csapatot. Ebben az évben is már tetemesen emelkedett a kézilabda sportág iránti érdeklődés. Több mint 50 új fiatal fiú és leány látogatja a különböző korosztályokban az edzéseket. A
hazai mérkőzések látogatottsága is megnőtt. Ez köszönhető annak is , hogy a felnőtt női csapatunk vezeti az NBII Észak-nyugati csoportját és esélyes a bajnoki címre . Szerencsére a nézők
megnézik az utánpótlás korosztály mérkőzéseit is úgy a lányoknál , mint a fiúknál. Itt természetesen a szülők, rokonok, barátok jelennek meg, de ők hozzák a többi érdeklődőt is. Előfordul
többször, hogy 100-150 néző is megnézi a mérkőzéseket. Létesítményünk saját nincsen. Béreljük a Városi Sportcsarnokot, amely a középiskolával van összekötve. Ezért bérleti díjat kell
fizetnünk. A kisebb korosztályok edzéseinek egy részét az általános iskolák tornatermében tudjuk megoldani. Az iskolák, mivel részt vállal egyesületünk az oktató és nevelő munkában is , ezért
térítésmentesen adják a termeket az edzések idejére. Cserében viszont segítjük az iskolai versenyrendszerben szereplő tanulók felkészítését és versenyeztetését. Nyárra kézilabdás tábort
szervezünk a 9-10 éves korosztálynak bentlakásos jelleggel, hogy segítsük a nyári szünidő értelmes kitöltését és rövidítsük a kézilabdázásból való időkimaradást.
Egyesületünk az egész országra nehezedő válság gondjait ugyanúgy érzi , mint bárki más. Az elmúlt években fokozatosan csökken az önkormányzat támogatása és sajnos a támogatási
szerződések száma is külső szponzorokkal. Ezért nagy lehetőség számunkra ez a pályázat, melyben az előző évben is sikeresen pályáztunk. Így tudjuk megvalósítani a kitűzött célokat, hogy
minél nagyobb tömegeknek tudjunk hasznos szabadidős elfoglaltságot nyújtani és sikeresen öregbítsük a kézilabda sportot Celldömölkön.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A mindennapos testnevelés kiszélesedésével egyre kevesebb teremidő rendelkezésre állása várható, ugyanakkor az új, szélesebb létszámú korosztályok pedig egyre nagyobb teremigényt
fognak generálni.
A törzsidőszakban, délután 15 órától 19 óráig már ma is teremidő gondokkal küszködünk.
Településünk támogatja törekvésünket, hogy csapataink egy osztállyal magasabban (NBI/B) versenyezzenek, ehhez viszont elengedhetetlen a rendelkezésre álló kapacitások bővítése.

Az új egységet délelőttönként a mindennapos testnevelés keretében az iskolás gyerekek használnák, amely foglalkozásokokn természetesen a tanulók (tömegsport jelleggel)
megismerkedhetnek a kézilabdázás főbb szabályaival, alapvető gyakorlati lényegével. Évente ez több száz új gyerek vevonásá, megismertetését tenné lehetővé a kézilbdázás számára, ami
révén kiválasztódhatnak azok a sportolók, akik tehetségesebbek és versenyszerűen is bekapcsolódhatnak sportszervezetünknél folyó munkába. tevékenységünket így széles és folyamatos
utánpótlásbázisra építhetnénk.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan:

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: folyamatos
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje:bajnokság alatt folyamatos
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: nevezési időszakokban egyszeri
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje:
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: folyamatos
Edzőtáborozás tervezett ideje:2013. augusztus
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2013.júliustól- 2014.júniusig

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Celldömölkön a kézilabdázásnak nagy hagyományai vannak. Ezt az utat próbáljuk folytatni és szélesíteni. Jelenleg az általános és középiskolákban a testnevelés órák és a délutáni
foglakozások nem teszik lehetővé, hogy a tanulók széles spektruma / minden korosztály/ megismerkedjen a kézilabda sporttal és versenyszerűen űzze is azt. A CVSE Vulkánfürdő kézilabda
szakosztálya a sikeres pályázás reményében felvállalta a tanuló ifjúság teljes létszámának képzését és versenyeztetését. Szeptembertől elindul az általános iskola 1. osztályában egy osztály,
amely minden nap tanórában tart testnevelés órát és még 2 délután csak kézilabdaképzést kap. Ezt biztosítja az , hogy az osztályban a testnevelést az egyesület edzője Szabó Lóránt fogja
tanítani. Az egyesület viszont a megnövekedett létszám és érdeklődő tanuló és fiatal miatt növeli a versenyrendszerekben szereplő csapatai számát, így az elmúlt évinél több korosztályban
indítunk csapatot. Ebben az évben is már tetemesen emelkedett a kézilabda sportág iránti érdeklődés. Több mint 50 új fiatal fiú és leány látogatja a különböző korosztályokban az edzéseket. A
hazai mérkőzések látogatottsága is megnőtt. Ez köszönhető annak is , hogy a felnőtt női csapatunk vezeti az NBII Észak-nyugati csoportját és esélyes a bajnoki címre . Szerencsére a nézők
megnézik az utánpótlás korosztály mérkőzéseit is úgy a lányoknál , mint a fiúknál. Itt természetesen a szülők, rokonok, barátok jelennek meg, de ők hozzák a többi érdeklődőt is. Előfordul
többször, hogy 100-150 néző is megnézi a mérkőzéseket. Létesítményünk saját nincsen. Béreljük a Városi Sportcsarnokot, amely a középiskolával van összekötve. Ezért bérleti díjat kell
fizetnünk. A kisebb korosztályok edzéseinek egy részét az általános iskolák tornatermében tudjuk megoldani. Az iskolák, mivel részt vállal egyesületünk az oktató és nevelő munkában is , ezért
térítésmentesen adják a termeket az edzések idejére. Cserében viszont segítjük az iskolai versenyrendszerben szereplő tanulók felkészítését és versenyeztetését. Nyárra kézilabdás tábort
szervezünk a 9-10 éves korosztálynak bentlakásos jelleggel, hogy segítsük a nyári szünidő értelmes kitöltését és rövidítsük a kézilabdázásból való időkimaradást.
Egyesületünk az egész országra nehezedő válság gondjait ugyanúgy érzi , mint bárki más. Az elmúlt években fokozatosan csökken az önkormányzat támogatása és sajnos a támogatási
szerződések száma is külső szponzorokkal. Ezért nagy lehetőség számunkra ez a pályázat, melyben az előző évben is sikeresen pályáztunk. Így tudjuk megvalósítani a kitűzött célokat, hogy
minél nagyobb tömegeknek tudjunk hasznos szabadidős elfoglaltságot nyújtani és sikeresen öregbítsük a kézilabda sportot Celldömölkön.
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mindennapos testnevelés kiszélesedésével egyre kevesebb teremidő rendelkezésre állása várható, ugyanakkor az új, szélesebb létszámú korosztályok pedig egyre nagyobb teremigényt
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A törzsidőszakban, délután 15 órától 19 óráig már ma is teremidő gondokkal küszködünk.
Településünk támogatja törekvésünket, hogy csapataink egy osztállyal magasabban (NBI/B) versenyezzenek, ehhez viszont elengedhetetlen a rendelkezésre álló kapacitások bővítése.

Az új egységet délelőttönként a mindennapos testnevelés keretében az iskolás gyerekek használnák, amely foglalkozásokokn természetesen a tanulók (tömegsport jelleggel)
megismerkedhetnek a kézilabdázás főbb szabályaival, alapvető gyakorlati lényegével. Évente ez több száz új gyerek vevonásá, megismertetését tenné lehetővé a kézilbdázás számára, ami
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1. HELYZETELEMZÉS

1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története.
Celldömölkön a kézilabdázás még a nagypályás korszakban kezdődött. Női és férfi szakág is működött a településünkön kisebb nagyobb megszakításokkal. Az 1980 évektől folyamatosan NB II-
es bajnokságban játszanak a férfiak és a nők is változó eredményekkel. A hagyománytisztelet és a folyamatosság a fő mottónk.
1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák
Jelenleg női csapatunk vezeti az NBII – Észak-Nyugati csoportját, az előző szezonban ezüstérmesek voltak.
Tendenciánk, hogy a folyamatos utánpótlás neveléssel megőrizzük városunkban a kézilabda szeretetét és a tehetséges fiatalokat segítsük nagyobb egyesületekhez igazolni, hogy fejlődésük
maximálisan szolgálja a Magyar kézilabda sportot.

2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA

2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója
2.1.1. A verseny- és élsportban
A nők NBII-ben való további jó szereplése, a férfiak visszakerülése az NBII-be.
2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén
Megfelelő létszámú kézilabdást nevelni a felnőttek mögé és mellé, akik majd tovább folytatják a Celldömölki hagyományokat.
2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül
Az iskolákban folyamatosan jelen lenni és aktívan támogatni az iskolai kézilabdázást, edzőkkel, versenyeztetéssel, szakmai tanácsokkal.
2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén
Támogatjuk a megyei amatőr bajnokságban játszó női csapatot szakmailag és anyagilag is.
2.1.5. A fogyatékosok sportjában
Igény szerint a helyi mozgáskorlátozott egyesülettel együttműködve segítjük munkájukat, szakmai és esetlegesen edzői munkával.

2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója
2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén
Folyamatos egyeztetés és kapcsolattartás az egyesület vezetőjével. Aktív részvétel az irányításban. Közelebb hozni a sportágakat egymáshoz.
2.2.2. Az egyesület finanszírozásában
Továbbra is az Önkormányzat a fő támogatónk. Lehetőség szerint külső cégek reklámszerződéssel való behozatala a kézilabda szakosztály finanszírozásába.

1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története.
Celldömölkön a kézilabdázás még a nagypályás korszakban kezdődött. Női és férfi szakág is működött a településünkön kisebb nagyobb megszakításokkal. Az 1980 évektől folyamatosan NB II-
es bajnokságban játszanak a férfiak és a nők is változó eredményekkel. A hagyománytisztelet és a folyamatosság a fő mottónk.
1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák
Jelenleg női csapatunk vezeti az NBII – Észak-Nyugati csoportját, az előző szezonban ezüstérmesek voltak.
Tendenciánk, hogy a folyamatos utánpótlás neveléssel megőrizzük városunkban a kézilabda szeretetét és a tehetséges fiatalokat segítsük nagyobb egyesületekhez igazolni, hogy fejlődésük
maximálisan szolgálja a Magyar kézilabda sportot.

2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA

2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója
2.1.1. A verseny- és élsportban
A nők NBII-ben való további jó szereplése, a férfiak visszakerülése az NBII-be.
2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén
Megfelelő létszámú kézilabdást nevelni a felnőttek mögé és mellé, akik majd tovább folytatják a Celldömölki hagyományokat.
2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül
Az iskolákban folyamatosan jelen lenni és aktívan támogatni az iskolai kézilabdázást, edzőkkel, versenyeztetéssel, szakmai tanácsokkal.
2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén
Támogatjuk a megyei amatőr bajnokságban játszó női csapatot szakmailag és anyagilag is.
2.1.5. A fogyatékosok sportjában
Igény szerint a helyi mozgáskorlátozott egyesülettel együttműködve segítjük munkájukat, szakmai és esetlegesen edzői munkával.

2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója
2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén
Folyamatos egyeztetés és kapcsolattartás az egyesület vezetőjével. Aktív részvétel az irányításban. Közelebb hozni a sportágakat egymáshoz.
2.2.2. Az egyesület finanszírozásában
Továbbra is az Önkormányzat a fő támogatónk. Lehetőség szerint külső cégek reklámszerződéssel való behozatala a kézilabda szakosztály finanszírozásába.
2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában
A jelenlegi bérleti rendszer átgondolása és tervbe venni egy esetlege csarnoképítést.
2.2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén
Fiatal edzőket bevonni a munkába. Volt játékosok edzői képesítés megszerzésének feltételeit biztosítani.
2.2.5. Az egyesület kommunikációjában
A helyi és a megyei médiával való szorosabb kapcsolattartás.
2.2.6. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén
A testvér településeken megjelenni akár csak bemutató jelleggel is.
2.2.7. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén
A CELL-CAP- való szereplés lehetőségének biztosítása.
2.2.8. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban
Rendszeres kapcsolat a megyei sportfőorvossal.
2.2.9. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok

Felhasználandó gondolatok az egyes pontokhoz
Céljaink az utánpótlás-nevelés területén
• A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése.
• Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba,az emelt szintű fizikai aktivitásba.
• A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján.
• A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás.
• A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása.
• Az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek.
• Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés, versenyeztetés).

Céljaink az oktatási intézmények keretein belül
• A jól bevált referensi hálózat működésének biztosítása.
• A testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével.
• Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.).
• A testnevelő tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése.
• A mindennapos testnevelés bevezetésének és az ehhez megfelelő létesítmények kiépítésének támogatása.
• Az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcsolatának erősítése.
• Az általános és középiskolai versenyrendszer megreformálása, bajnokságok, kupák szervezése.

Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén
• A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része.
• Szükségszerű az élsportból visszavonuló sportolók részére, az egészség megőrzése érdekében, levezető jelleggel sportolási és versenylehetőség biztosítása (strandkézilabdázás, szenior,
megyei bajnokság, helyi bajnokság).

• A Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célja, hogy a kézilabda valamilyen formája (strandkézilabda, szenior kézilabda, hétméteres bajnokságok, fesztivál típusú rendezvények stb.) 2017-re
Magyarországon a szabadidő aktív eltöltésének legelterjedtebb, legismertebb módja legyen.
• A szivacskézilabdát óvodákban, kisiskolások körében szívesen terjesztenék az ott dolgozó, sportnak elkötelezett munkatársak. Óvónők, tanítók képzése kiemelkedő jelentőségű, itt fontos
lenne, hogy a szakértelem elvárható szintje meghatározásra kerüljön! A szülők széles rétegei bevonhatók, irányításuk, szervezésük azonban szükséges.



2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában
A jelenlegi bérleti rendszer átgondolása és tervbe venni egy esetlege csarnoképítést.
2.2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén
Fiatal edzőket bevonni a munkába. Volt játékosok edzői képesítés megszerzésének feltételeit biztosítani.
2.2.5. Az egyesület kommunikációjában
A helyi és a megyei médiával való szorosabb kapcsolattartás.
2.2.6. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén
A testvér településeken megjelenni akár csak bemutató jelleggel is.
2.2.7. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén
A CELL-CAP- való szereplés lehetőségének biztosítása.
2.2.8. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban
Rendszeres kapcsolat a megyei sportfőorvossal.
2.2.9. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok

Felhasználandó gondolatok az egyes pontokhoz
Céljaink az utánpótlás-nevelés területén
• A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése.
• Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba,az emelt szintű fizikai aktivitásba.
• A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján.
• A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás.
• A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása.
• Az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek.
• Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés, versenyeztetés).

Céljaink az oktatási intézmények keretein belül
• A jól bevált referensi hálózat működésének biztosítása.
• A testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével.
• Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.).
• A testnevelő tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése.
• A mindennapos testnevelés bevezetésének és az ehhez megfelelő létesítmények kiépítésének támogatása.
• Az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcsolatának erősítése.
• Az általános és középiskolai versenyrendszer megreformálása, bajnokságok, kupák szervezése.

Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén
• A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része.
• Szükségszerű az élsportból visszavonuló sportolók részére, az egészség megőrzése érdekében, levezető jelleggel sportolási és versenylehetőség biztosítása (strandkézilabdázás, szenior,
megyei bajnokság, helyi bajnokság).

• A Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célja, hogy a kézilabda valamilyen formája (strandkézilabda, szenior kézilabda, hétméteres bajnokságok, fesztivál típusú rendezvények stb.) 2017-re
Magyarországon a szabadidő aktív eltöltésének legelterjedtebb, legismertebb módja legyen.
• A szivacskézilabdát óvodákban, kisiskolások körében szívesen terjesztenék az ott dolgozó, sportnak elkötelezett munkatársak. Óvónők, tanítók képzése kiemelkedő jelentőségű, itt fontos
lenne, hogy a szakértelem elvárható szintje meghatározásra kerüljön! A szülők széles rétegei bevonhatók, irányításuk, szervezésük azonban szükséges.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölése

A fiatalok a szabadidejüket hasznosan töltenék el nem csak az edzések alatt, hanem a hétvégeken a mérkőzések alkalmával is. Egészségesebbek lennének, kötődnének a sporthoz, a
csapathoz,az egyesülethez, a városhoz. Munkalehetőség mellett itt telepednének le felnőttként és itt sportolnának tovább. A tehetségek elkerülve hírét vinnék városunknak a nevelő
egyesületüknek, példaképpé válnának. Az egyesület és a városvezetés is mindent elkövet, hogy „ itthon” tartsuk a fiatalokat.
Szakosztályunk csapati felvették a Vulkánfürdő nevet, hogy ezzel is „reklámozzuk” városunkat. A város turista forgalmának növelése közös érdeke az egyesületnek és a városnak is. Folyamatos
tárgyalásban állunk a város vezetésével, hogy rangos kézilabda fesztivált rendezzünk a hagyományos rendezvények mellett. Visszahozva városunkban a kézilabdás világot, melyet a Cell-Cap
elvitt Veszprémbe.
Valószínű hátrányt jelent, hogy a tehetséges játékosokat továbbküldjük a nagy egyesületekhez, ahol még magasabb szintű követelményeknek megfelelve, akár még a válogatottságig
eljuthatnak /pl. Császár Gábor, Grebenár Gábor/. Ebből a hátrányból is előnyt lehet kovácsolni, hiszen egy olyan célt tudunk mutatni a fiataljainknak, ami már megélhetést is jelent a sport révén.
Akik általunk megszerették a kézilabdát, azok biztos, hogy a későbbiekben is megmaradnak a sport közelében és aktív részt is vállalnak majd a sportág szervezésében, szponzorálásában, vagy
akár csak nézőként kihozzák gyermeküket ez egyesülethez, hogy „én is így kezdtem”.
Szorgalmazzuk a kézilabdásaink körében a játékvezetői és edzői tanfolyamokat is, hogy legyen utánpótlás minden vonalon.

A

fiatalok a szabadidejüket hasznosan töltenék el nem csak az edzések alatt, hanem a hétvégeken a mérkőzések alkalmával is. Egészségesebbek lennének, kötődnének a sporthoz, a
csapathoz,az egyesülethez, a városhoz. Munkalehetőség mellett itt telepednének le felnőttként és itt sportolnának tovább. A tehetségek elkerülve hírét vinnék városunknak a nevelő
egyesületüknek, példaképpé válnának. Az egyesület és a városvezetés is mindent elkövet, hogy „ itthon” tartsuk a fiatalokat.
Szakosztályunk csapati felvették a Vulkánfürdő nevet, hogy ezzel is „reklámozzuk” városunkat. A város turista forgalmának növelése közös érdeke az egyesületnek és a városnak is. Folyamatos
tárgyalásban állunk a város vezetésével, hogy rangos kézilabda fesztivált rendezzünk a hagyományos rendezvények mellett. Visszahozva városunkban a kézilabdás világot, melyet a Cell-Cap
elvitt Veszprémbe.
Valószínű hátrányt jelent, hogy a tehetséges játékosokat továbbküldjük a nagy egyesületekhez, ahol még magasabb szintű követelményeknek megfelelve, akár még a válogatottságig
eljuthatnak /pl. Császár Gábor, Grebenár Gábor/. Ebből a hátrányból is előnyt lehet kovácsolni, hiszen egy olyan célt tudunk mutatni a fiataljainknak, ami már megélhetést is jelent a sport révén.
Akik általunk megszerették a kézilabdát, azok biztos, hogy a későbbiekben is megmaradnak a sport közelében és aktív részt is vállalnak majd a sportág szervezésében, szponzorálásában, vagy
akár csak nézőként kihozzák gyermeküket ez egyesülethez, hogy „én is így kezdtem”.
Szorgalmazzuk a kézilabdásaink körében a játékvezetői és edzői tanfolyamokat is, hogy legyen utánpótlás minden vonalon.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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5 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0177/2013

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz /
megnevezés

Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.



0 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő
táblázatban kell kitölteni!)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 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 2013. és 2015. közötti időszakban:

9

Sportcsarnok építés

Ir. szám

Celldömölk

Tó u. 6. 

9500 1918/9 765 000 000 Ft

765 000 000 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

234 419 834 Ft 546 979 612 Ft 781 399 446 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

234 419 834 Ft 546 979 612 Ft 781 399 446 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0177/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás helyszíne                            Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f. E.k.

2013/14 TEB
2013-10-01 2014-05-01 2014-05-01

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

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. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

0 0

22 2

0 0

0 0

5 0

26 2

0 0

16 1

10 0

15 1

9 1

2013/14-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0177/2013

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb)

U7 Nincs

U8 Megyei

U9 Nincs

U10 Nincs

U11 Nincs

U12 Megyei

U13 Nincs

U14 Megyei

Serdülő Nincs

Ifjúsági Országos

Junior Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint



12

Kézilabda cipő 30 20 000 Ft 600 000  Ft

Sportmez 40 8 000 Ft 320 000  Ft

Nadrág 40 5 000 Ft 200 000  Ft

Gála melegítő 40 17 000 Ft 680 000  Ft

Kézilabda 40 10 000 Ft 400 000  Ft

Wax 15 7 000 Ft 105 000  Ft

Kézilabda kapuháló 4 50 000 Ft 200 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Városi Sportcsarnok Celldömölk 8 500 Ft 50 10 500 4 250 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

4 12 150 000 Ft 42 000  Ft 2 304 000  Ft

4 12 100 000 Ft 28 000  Ft 1 536 000  Ft

4 12 100 000 Ft 28 000  Ft 1 536 000  Ft

4 10 63 670 Ft 17 828  Ft 814 980  Ft

115 828 6 190 980 

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2

Szabó Lóránt, utánpótlás szakosztályvezető 224/1984 - OM 102 591

Salamonné Csótár Adrienn, edző

Rozmán Gergő, edző 

Novák István, utánpótlás technikai vezető Utánpótlás technikai vezető

Sportszakemberek adatainak részletezése

2 505 000  Ft

0  Ft

2 000 000 Ft

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

4 250 000  Ft

800 000 Ft

6 190 980  Ft

0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0177/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Pályatartozék

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség     

2013/14 Junior

Támogatási
időszak

Név                               Kategória Új? Adózás módja Napi munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2013/14
Szabó Lóránt, utánpótlás
szakosztályvezető Egyéb Nem Normál

2013/14
Salamonné Csótár Adrienn,
edző Edző Nem Normál

2013/14 Rozmán Gergő, edző Edző Nem Normál

2013/14
Novák István, utánpótlás
technikai vezető Egyéb Nem Normál

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés Fogl. kor.

2013/14 1956-05-18

U8
U11
U12
U14
Serdülő

2013/14 1969-03-06 C

U8
U11
U12
U14
Serdülő

2013/14 1986-04-22 C

U8
U11
U12
U14
Serdülő

2013/14 1968-09-22

U8
U11
U12
U14
Serdülő

Jogcím 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár



0 Ft

15 845 980 Ft 0 Ft

1 628 569 Ft 14 657 124 Ft 16 285 693 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 628 569 Ft 14 657 124 Ft 16 285 693 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)

AJT program költségei

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)



0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0177/2013

Évad Képzés címe          Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi költségei
(Ft)           

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)            

Amortizá-
ció (Ft)

Tanácsadói
szolgálta-
tások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összesen     

Összegzés:

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

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14 Á

2013/14 SZ

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez
közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a
képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött
idő levonása után



10 929 650 Ft 10 224 719 Ft

293 142 Ft 293 142 Ft

11 222 792 Ft

Közreműködői költségek

5 616 367 Ft

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

0 Ft 0 Ft

16 399 446 Ft 0 Ft

439 713 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

16 839 159 Ft 0 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0177/2013

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem. díj

2013/14

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

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az
elszámolás teljesítése körében
- 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. Tárgyi jellegű

2013/14

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

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az
elszámolás teljesítése körében
- 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. Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2013/14

Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:



Ügyiratszám : be/SFPHP01-0177/2013

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: Celldömölk  (helység), 2013  (év) 09  (hó) 25  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP01-0177/2013

Alulírott  Balázs Béla, mint  a Kérelmező képviselője,

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

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

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

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon   feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.

d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,  

e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Celldömölk  (helység), 2013  (év) 09  (hó) 25  (nap) 



___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP01-0177/2013

 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)

 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

 Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15
évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül
bejegyzésre

 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy
más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.

 Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai
megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.

 A beruházás finanszírozási terve és forrása

 A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Celldömölk  (helység), 2013  (év) 09  (hó) 25  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.
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Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
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Ifjúsági Fő 10 15 50.0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
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Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány fő

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek
száma fő

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma fő

Licence-szel rendelkező edzők száma fő

Szakemberek átlagfizetése Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma fő

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U7 Fő

U8 Fő

U9 Fő

U10 Fő

U11 Fő

U12 Fő

U13 Fő

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U7 helyezés

U8 helyezés

U9 helyezés

U10 helyezés

U11 helyezés

U12 helyezés

U13 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 110 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

546 979 612 Ft 16 399 446 Ft 234 419 834 Ft 781 399 446 Ft

14 657 124 Ft 439 713 Ft 1 628 569 Ft 16 285 693 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

561 636 736 Ft 16 839 159 Ft 236 048 403 Ft 797 685 139 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

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 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

546 979 612 Ft 16 399 446 Ft 234 419 834 Ft 781 399 446 Ft

14 657 124 Ft 439 713 Ft 1 628 569 Ft 16 285 693 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

561 636 736 Ft 16 839 159 Ft 236 048 403 Ft 797 685 139 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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