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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonakali Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonakali SE
2 Gazdálkodási formakód:

3 Tagsági azonosítószám 1959

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa:

Adószám: 1 9 8 9 9 6 3 3 - 1 - 1 9

Bankszámlaszám: 7 3 2 0 0 1 1 0 - 1 1 2 5 1 2 1 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 2 4 3 Balatonakali(helység)

Hóvirág utca(út, utca) 44.(házszám)

06-87-444-255Telefon: -Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 2 4 3 Balatonakali(helység)

Kossuth Lajos utca(út, utca) 45.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Csáji Vilmos

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: egyesületi elnök

06-30-273-60-35Mobiltelefonszám: bakalisport@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Koncz Imre

06-30-946-46-73Mobiltelefonszám: polgarmester@balatonakali.huE-mail cím:

Sportszervezet alapításának időpontja:  

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/SFPHP04-0190/2012

Érkezett : ________________

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

2002-03-27

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. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

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

1.52 MFt 1.5 MFt 6.2167 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.138 MFt 0.651 MFt 0.125 MFt

0 MFt 0 MFt 10.0723 MFt

0.123 MFt 0.015 MFt 0.05 MFt

1.78  MFt 2.17  MFt 16.46  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

1.309 MFt 1.5 MFt 0.99 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.133 MFt 0.147 MFt 0.12 MFt

0.324 MFt 0.796 MFt 0.408 MFt

0.012 MFt 0.014 MFt 14 MFt

1.78  MFt 2.46  MFt 15.52  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

 2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A 2002-ben újjáalakult Balatonakali Sportegyesület közel nyolc évtizedes története során számos bajnoki címmel és megannyi felejthetetlen mérkőzésélménnyel
örvendeztette a település sportszerető közönségét.
Az elmúlt években az akali labdarúgók a Veszprém Megyei Szövetség körzeti bajnokságában, a IV. osztályának egyik meghatározó és egyenletesen a legjobb teljesítményt
nyújtó egyesületét képviselik.
Sok éves jó teljesítménye miatt a csapat nagy népszerűségnek örvend, ez által az önkormányzat az újjáalakulás óta folyamatosan támogatja azt.
Az első világháború idejére tehető az akkori Akali Leventeegylet keretein belül a versenyszerű labdarúgás kezdete. 1940-ben a csapat első helyezést ért el az akkori
Balatonfüredi bajnokságban. 1952. óta a mai helyén áll a futballpálya és ezen a helyen edzenek, illetve játsszák mérkőzéseiket a focisták. A 60-as évek első felében másfél
évig veretlen volt focicsapatunk. 74-ben járási elsők lettek, így bejutottak a megyei másodosztályba. Akkoriban volt ifjúsági és serdülő csapata is Akalinak.
1968 november 21-én alakult a mai csapat elődje a Balatonakali Petőfi SE.
A Balatonakali Sportegyesület pedig 2002. március 27 óta működik.
A csapat az utóbbi években nagyon előkelő helyeken szerepel folyamatosan. Az igazán sok évre visszatekintő Balatonakali focinak a mai napig nincsenek meg azok az
alapvető infrastruktúrái, amelyek a minimális szinten is elvárhatóak lennének. A mérkőzések alakalmával a fáradt játékosok a 71-es főúton áthaladva, kénytelenek a 300
méterre lévő kultúrházban kialakított öltözőhöz menni. A pályát az eddigi öntözés hiányában, a csapadékszegény időszakban kénytelenek vagyunk fájó szívvel, de kiégett
fűvel nézni. Az öntözés beindításával szükségessé fog válni a profi fűvágás is. A felsorolt problémák megoldása lenne a TAO pályázat adta lehetőség.
A csapat támogatásával kapcsolatban az önkormányzat ma is elkötelezett, hiszen a jelen pályázathoz is önrészt és minden segítséget megad. Az igazolt játékosok száma
ebben az évben is bővült, a nézőközönség a hazai meccseken nagyon hálás és kitartó. Van esély arra is, hogy elkezdjük a csapat tagjainak bevonásával a szervezett
foglalkozásokat a fiatal korosztály részére.

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

Az infrastruktúra fejlesztésének (az öltöző megépítésének) egyik nagy hozadékát a következőkben látjuk: Megfelelő feltételeket teremtve a fiúkat visszacsábítsuk, a
lányokat pedig „felhívjuk” a labdarúgópályára, megszerettetve velük ezt a gyönyörű sportot, hiszen a sportegyesület felelősnek érzi magát a település gyermekeinek,
fiataljainak egészséges életre való nevelésében is.
Sajnos ismert tendencia, hogy napjainkban főleg a televízió és a számítógép előtt töltik szabadidejüket a gyermekek, fiatalok. Ha labdarúgásról van szó, már egyre inkább
akkor is a tv-ből „rájuk zúduló” topligák meccsdömpingje és nem a helyi csapat (ahol apjuk, nagybátyjuk, nagyapjuk, még rúgta a "bőrt") jut eszükbe.
Ezen szeretnénk mi is, szerény kereteink között változtatni.
Egy fontos szerepe még lehet annak, hogy az Akali focipálya újra a fiatalok találkozási helye legyen. Településünk esetében – sok más hasonló helyzetben lévő településhez
hasonlóan – ennek van egy többlettartama is, méghozzá az, hogy a településen nem működik általános iskola, így a település gyermekei különféle településeken tanulva
nem is igazán ismerik egymást, így szakadva már fiatal korban több részre.
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Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje:

1. Ütem:
2012. július 2-töl 2012. december 31-ig
A földmunkák, alapozási munkálatok, falazatok, tetőszerkezet, bádogozás, külső nyílászárók.
Az első ütemben a kőműves munkálatokkal kell kezdeni a kivitelezést a következők szerint.
A területen fák kivágása, azok gyökereinek eltávolítása után a terepszint rendezését
követően megtörténhet az épület kitűzése. A gépi erővel történő alapok kitermelése, majd a
kiemelt anyagok deponálása, illetve szükség szerinti elszállítása után kezdődnek a betonozási
munkálatok, sávalappal, lábazattal, illetve a szerelőbeton elkészítésével. A víz elleni szigetelés
felhelyezése után a tartófalak felhúzása, a szükséges áthidalók behelyezésével, és a
függőleges vasbeton szerkezetek kialakításával folytatódik a munka. A koszorú kialakítását és
annak a kötési idejét kivárva, ezt követően tud felvonulni az ács munkálatok kivitelezője, aki a
tetőszerkezet kialakításával kezdi a munkát, majd fóliaterítés, lécezés követi. A lécezés
kialakítása után a bádogos munkák egy részét meg kell csinálni, (vápák, szegélyek kialakítása), majd ezt követően tervezzük a tetőhéjazat kialakítását, cserepezéssel.
Annak érdekében, hogy az épület télre zárt legyen, és majd lehessen a belső munkálatokat csinálni,
továbbá, hogy a vagyonvédelem biztosított legyen, még az első ütembe betesszük a külső
nyílászárókat.
Az első ütem finanszírozásához szükséges pénz az említett költségvetési rendelet szerint
bármikor lehívható és utalható az egyesület számlájára a jelentkező kiadások szerint.
Ebben az ütemben tervezünk l3.000.000,- Ft költségig az építési beruházásnál, valamint
további 1.390.000,- Ft egyéb eszközbeszerzésre (fűnyíró, öntözéshez szükséges anyagok,
honlap).

2. Ütem:
2013. január 1-től május 15-ig
A vakolatok elkészítése, hőszigetelés, gépészeti munkák, burkolatok, festés és berendezések.
Válaszfalak és belső nyílászárók beépítése után fel tudnak vonulni azok a szakemberek, akik a
villamos vezetékeket beépítik, a fűtéshez szükséges alapvezetékeket, valamint a víz, csatorna
csővezetékeket elhelyezik. A gépészeti alapmunkák után a belső, majd amint az időjárás
engedi a külső vakolatok elkészítése, természetesen kívül a hőszigeteléssel együtt.
Ezt követik a belső burkolatok felragasztása, valamint a festő munkák elkészültével a szükséges gépészeti,
valamint villamos szerelvények felhelyezése.
Végezetül pedig a takarítás, külső tereprendezés és műszaki átadás.

Amennyiben az első ütem lezárul, már itt lesz lehetőségünk a támogatási pénzek lehívására,
miután az NSI ellenőre kiadta igazolását. A második ütem költsége 9.000.000,- Ft.
Finanszírozására felhasználható lesz az első ütem elfogadása és ellenőrzése után lehívható
összeg.

Az építési beruházáson kívüli részt az első ütemben tervezzük beszerezni, ezek összes
költsége (1.389.000,- Ft) az első ütemnél jelentkeznek. Ez azért volna fontos, hogy már 2012.
nyarán működjön, mivel akkor már tudnák élvezni a zöldebb gyepet a játékosok és a fiatalok
egyaránt.

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

Mivel amatőr csapatról van szó, ezért mindenképpen azt mondhatjuk, hogy a játék öröme a legfőbb motiváció. Természetesen a bajnokságban elért eredmény mindig
inspirálja a focistákat a jó játékra.
A szurkolók minden alkalommal megadják a támogatást a hazai meccseken, mivel helyben a Balatonakali SE mérkőzései nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint egy
NB I-es mérkőzés. Sajnos az idegenben játszott mérkőzésekre anyagi megfontolásból nem indítunk külön buszt.
Balatonakaliba a 2012-es évben 9 új játékost igazoltunk le, természetesen mindig vannak olyanok is, akik kiöregednek, vagy más okból nem kérik az igazolást a jövőben. A
fiatalok az egyesület keretein belüli edzéseinek tervezett bevezetése szintén a tömegbázis növelésére fog kedvező hatást gyakorolni, amennyiben sikerül egyesületi szinten
ezt megszervezni.
Több mint 20 éve volt utoljára női focicsapat a faluban és azt gondolom, teljes csapat szinten ezt nem tudnánk teljesíteni. Viszont eredménynek könyvelhetjük el, hogy a
sportrendezvényeken melyeket a település programszervezőjével közösen szervezünk, minden alakalommal van női csapat is. Ezeken a rendezvényeken teret adunk a
családoknak is, akik nagy örömmel rúgják a gólokat apa és fia, esetleg leánya összjátékának eredményeként.
Az idei bajnokságban több fiatal helyi játékos igazolt le, akik folyamatos játszatását a vezetés fontos feladatának tartja. Az utánpótlás csapatok létrehozására talán akkor
lesz esélyünk, ha olyan feltételeket tudunk teremteni, mint egy átlag klub. (pl. öltöző)
Alapjában elégedett az egyesület az adott lehetőségekkel, csupán az öltöző, ami 20 éve hiányzik.
A hazai játékosok ezt mindig tolerálták az egyesület irányába, viszont a vendégcsapatok sokszor számunkra kellemetlen megjegyzésekkel méltatták a jelenlegi helyzetet.
Amellett azt is el kell mondani, hogy a 300 méterre lévő öltöző és zuhanyzó megközelítéséhez a fáradt és ezáltal figyelmetlen játékosoknak át kell haladniuk a nagy
forgalmú 71-es főúton.
A gazdasági oldalon szükséges fejlesztés, a könyvelés szakemberre bízása a jövőben, ami mellé forrást is kell rendelni. Az átláthatóságot az önkormányzati honlapon
történő pénzügyi adatok folyamatos megjelentetésével fogjuk megoldani. Jelenleg a www.balatonakali.hu honlapon a civil szervezeteknél van saját megjelenési felülete az
egyesületnek, amihez saját hozzáférése van. Egyenlőre a biztos anyagi hátteret az önkormányzat tudja szolgáltatni.
A Balatonakali SE elismertsége a bajnokságban a saját osztályán belül jelenleg is megvan. A bajnokságon kívül, ha teheti a teremlabdarúgó kupákon is részt vesz a
felkészülési időszakban. A települési elismertségét a jövőben azzal kívánja fokozni, hogy minél több helyi illetőségű fiatal labdarúgót igazol a csapathoz.
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A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Egy kis közösség (településünk lélekszáma nem éri el a 700-at sem) lokális identitásának megőrzésében óriási szerepe lehet egy működő-élő sportszervezetnek (itt nem az
eredményességre gondolunk elsősorban) főleg, ha annak főprofilja a labdarúgás.
Mai világunk individuális tendenciái miatt még jobban felértékelődnek azok a pontok, ami mentén egy-egy közösség összekovácsolhatja magát.
Egy ilyen kistelepülés labdarúgó csapatának játékosai és a nekik szurkoló falubeliek (többségük rokon, barát, de legalábbis ismerős) ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz,
a hétvégi mérkőzés a mindennapokban - az utcán, a boltban, vagy épp a postán – is állandóan jelen van, beszélnek róla s egy-egy közösen megélt nagyszerű
mérkőzésélmény olyan érzelmeket generálhat, melyek kihathatnak az egész hétre, játékosnál és szurkolónál egyaránt. A sport – annak is aki végzi, s annak is aki nézi –
képes, ha csak hosszabb - rövidebb időre is, de a napi problémákat felülírni, mely napjaink napi problémákkal küzdő társadalmának adott esetben szintén sokat jelenthet.

További gondolatok a program indokoltságával kapcsolatban:
A település közéletében már évtizedek óta állandó problémaként merül fel a labdarúgók „öltöző problémája”, hiszen az öltözőnek kialakított helyiség már hagyományosan,
a labdarúgó pályától 300 m-re lévő Művelődési Ház egyik termében van, ahol főként a vendégcsapat igényeinek kiszolgálása nehezen megoldható. Az önkormányzat ennek
a problémának a feloldása érdekében már évekkel ezelőtt telket vásárolt a sportpálya szomszédságában, ahol az öltöző megépítését tervezzük.
Még amatőr szinten sem várhatjuk el, hogy az alapvető tisztálkodási lehetőségekről lemondjanak a labdarúgók, vagy épp arra is gondolhatunk, hogy adott esetben (például
esős idő esetén) a taktikai utasításokat is könnyebb kiosztani az öltözőben, mint a pálya szélén csoportosulva.
Az öltöző sportpálya melletti megépítésével egy másik probléma is orvosolva lenne, hiszen jelenleg a szurkolók számára semmilyen vizesblokk nem áll rendelkezésre a
mérkőzések időtartama alatt.
A település kulturális és más sport rendezvényeinek gyakran a sportpálya a helyszíne, ezért a falu életében minőségi változást hozna a létesítmény és a hozzá kapcsolódó
vizes blokkok.
Ügyes szervezéssel, a közeli kerékpáros pihenő park látogatói számára is kihasználható lehetne a nézők számára kialakított mellékhelyiség.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Pályázat http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

5 / 16 2012.09.12. 14:58



5 Személyi jellegű ráfordítások
(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)

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Képesítés Végzettség Adózás
módja

Heti
munka óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

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

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.
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

9 10

Fűnyíró 70 % 889 000 Ft

Öntözőrendszer 70 % 300 000 Ft

Weboldal 70 % 100 000 Ft

1 289 000 Ft

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

394 995 Ft 921 655 Ft 1 316 650 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

394 995 Ft 921 655 Ft 1 316 650 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

Támogatási
időszak

Eszköz
jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás T.i.     

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

Üzembe helyezés
tervezett
időpontja          

U.f.

2012-12-31

2012-12-31

2013-12-31

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:
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Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

3 1 2

Balatonakali Sportpálya

8243
Balatonakali
Sport utca
2. 110/2 50x90 40 0 Ft 9

Balatonakali Kultútház

8243
Balatonakali
Petőfi Sándor utca
2 240 10nm 20 0 Ft 9

Zánka Bozzay Pál Általános Iskola Tornacsarnok

8251
Zánka
Iskola utca
6. 1054/1 30x20 4 4 000 Ft 6

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme

I.v. Bérleti díj
Ft/óra

I.v. h. M.j.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok

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. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz
felújítás

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

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

2012/13-es bajnoki évad

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező
gyerekek száma (Fő)

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

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U13 alatt
(Bozsik)  

U13-14

U15

U16-17

U18-19

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

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

12

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

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 összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén
oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti
heti óraszám

Adózás
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel (óra /
hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az évadban
(hónap)

Éves
költség

Kategória

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

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

Összegzés:

összesen:

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

Összegzés:

összesen:

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

13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.
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14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

0 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

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 0 Ft

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

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
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Közreműködői költségek

6 144 Ft

6 144 Ft

6 145 Ft

18 433 Ft

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

9 217 Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

27 650 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

27 650 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

Évad Közreműködő által végzett feladat
leírása                                                                                                                        

Kapcsolódó
jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

Összegzés:

2012/13

Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:
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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.)

2 3 50  %

0 1 0  %

0 0 0  %

0 1 0  %

0 140 0  %

0  %

0  %

0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

öltöző beruházás esetén 0 12 0  %

öltöző beruházás esetén 0 12 0  %

0 0 0  %

0 0 0  %

0 0 0  %

0  %

0  %

0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő

Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév
%-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U13 alatt (Bozsik) Fő

U13-14 Fő

U15 Fő

U16-17 Fő

U18-19 Fő

Egyéb indikátor:
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Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Balatonakali  (helység), 2012  (év) 09  (hó) 12  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

Alulírott Csáji Vilmos, 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 (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az

adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7.    hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami

Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8.     kijelentem,  hogy  a  Kérelmező  megfelel  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  15.  §-ában  megfogalmazott

követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9.    tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a Jóváhagyást végző szervezet

és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
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 a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a)    a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett

ingatlan  sportcélú,  elsődlegesen  piaci  alapon  történő hasznosítását  (jogszabályban  meghatározott  kivétellel)  fenntartom,  valamint  benyújtom a  sportcélú  ingatlan

tulajdonosának  előzetes írásbeli  hozzájárulását arról,  hogy erre az időtartamra a Magyar  Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az  igénybe vett  adókedvezmény

mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b)    az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a

támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c)    a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport

események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából 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 Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Balatonakali  (helység), 2012  (év) 09  (hó) 12  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

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

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

 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban)

 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell
töltenem)

 A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot nyomtatás után 1 példányban papíralapon is kérjük beadni.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Balatonakali  (helység), 2012  (év) 09  (hó) 12  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 15 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 4 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

921 655 Ft 27 650 Ft 394 995 Ft 1 316 650 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

921 655 Ft 27 650 Ft 394 995 Ft 1 316 650 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

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 3 évadra összesen

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

921 655 Ft 27 650 Ft 394 995 Ft 1 316 650 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

921 655 Ft 27 650 Ft 394 995 Ft 1 316 650 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0190/2012

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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