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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Herceghalmi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

HHSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18001013-1-13

Bankszámlaszám

10702332-49931002-51100005

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2053

Város

Herceghalom

Közterület neve

Liget

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház
Ajtó

Emelet

2

1

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

2053

Város

Herceghalom

Közterület neve

Liget

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

2

Ajtó

1

Telefon

+36 20 934 38 73

Fax

+36 1 355 93 31

Honlap

www.herceghalmise.hu

E-mail cím

bacsalmasigabor@herceghalmise.hu

E-mail cím

bacsalmasigabor@herceghalmise.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Bácsalmási Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 934 38 73

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Bácsalmási Gábor

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 20 934 38 73

bacsalmasigabor@herceghalmise.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár
Herceghalom

Herceghalom Község
Önkormányzata

Herceghalom Község
Önkormányzata

6

Felk. és
versenyeztetés

Biatorbágyi Általános Iskola

Biatorbágy Város Képviselő
Testülete

Biatorbágy Város Képviselő
Testülete

2

Felk. és
versenyeztetés

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános
Iskola

Biatorbágy Város Képviselő
Testülete

Biatorbágy Város Képviselő
Testülete

4

Felk. és
versenyeztetés

Magyar-kút AMK Etyek Német Nemzetiségi
Általános Iskola

Etyek Község
Önkormányzata

Etyek Község
Önkormányzata

1

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2009-12-18
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2009-12-18

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Budaörsi Kistérség Sportegyesület

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0,4 MFt

0,4 MFt

0,4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2,86 MFt

3,5 MFt

3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

7,35 MFt

5,5 MFt

9,2 MFt

Egyéb támogatás

5,2 MFt

8 MFt

8,2 MFt

Összesen

15,81 MFt

17,4 MFt

20,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

4,6 MFt

4,2 MFt

4,6 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,06 MFt

0,07 MFt

0,07 MFt

Anyagköltség

0,2 MFt

0,5 MFt

0,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

6,4 MFt

11,6 MFt

12 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,7 MFt

1,5 MFt

1,2 MFt

Összesen

11,96 MFt

17,87 MFt

18,47 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

7,35 MFt

5,5 MFt

9,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,1 MFt

0,1 MFt

0,1 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

8 264 379 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Herceghalmi Sportegyesület (2014 előtt Budaörsi Kistérség Sportegyesület) 2009-ben azzal a céllal alakult meg, hogy a Budaörsi Kistérség 3 településén, az ott élő
gyerekek szervezett keretek között tudjanak kosárlabdázni. A kistérségben Herceghalomban, Etyeken és Biatorbágyon folytak kosaras foglalkozások általában heti
két alkalommal. Herceghalomban és Biatorbágyon (ahol most már két különböző iskolában vagyunk) két különböző korú csoport is dolgozik. Herceghalomban és
Bicskén összesen 3 óvodában is van tanfolyamunk. Most kb. 160 gyerek sportol nálunk. A múlt év végén egy koncepcióváltáson mentünk keresztül. Egészen idáig a
nálunk kosarazó játékosok a serdülő korosztály végéig maradtak és utána a tehetségesebbeket továbbirányítottuk. Az idei szezon elején a HHSE két
legtehetségesebb játékosát - akik 2003-as születésűek voltak – elirányítottuk a Budaörsi DSE-be. Ezzel a lépéssel a Pest-megyei Gyermek és Serdülő csapatainkat
nagy mértékben meggyengítettük. Mégis úgy láttuk jónak, hogy így tudjuk a bennük rejlő tehetséget a legnagyobb mértékben segíteni. Habár így, a magunk szintjén
nagyobb csapatjellegű sikereket nem fogunk tudni elérni, de alapszintű nevelőegyesületként a magyar kosárlabdázást így tudjuk a leginkább segíteni. Idén a Kenguru
bajnokság budapesti régiójában (66 csapat) a 29. helyen végeztünk, a Gyermek csapatok (48 csapat) között 34. helyezettek lettünk. A Pest-megyei Gyermek
bajnokságban jelenleg a legjobb 8 csapat között vagyunk az elődöntő előtt, a Serdülőknél a 13-16. hely között fogunk végezni. A Herceghalmi Sportegyesület három
területen kívánja a sportfejlesztési program lehetőségeit kiaknázni: 1. Utánpótlás bázis kialakítása, támaszkodva a környező településeken levő iskolákra.
Legfontosabb a leigazolt és tehetséges játékosok számára olyan színvonalú szakmai munka biztosítása, amely segíti őket lehetőségeik kiaknázásában. A idei
szezonban egy tehetségcsoportot indítottunk be. 2. Az eddig foglalkoztatott két edző mellett egy erőnléti tréner bekapcsolása az operatív munka minőségi és
mennyiségi színvonalának emelése miatt. 3. A tárgyi feltételek javítása - A két évvel ezelőtti pályázaton nyert 9 személyes kisbuszt 2015 márciusában sikerült
megvásárolnunk és ennek pozitív hatását már érezzük. A múlt évi sikeres pályázaton nyert összeggel egy kisebb fitnesz-termet alakítottunk ki és rendeztünk be. Idén
a rehabilitációban és a sérülések megelőzésben használt lökéshullám készülék beszerzését tervezzük.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ebben az időszakban nem tervezünk ingatlan beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A 2016-17-es pályázatunk a következő fő területekre összpontosít. Az előző években megkezdett munka folytatását és továbbfejlesztését tűztük ki feladatul,
amelyeket a következőképpen szeretnénk elérni: - A két kosárlabda és egy erőnléti edző segítségével a minőségi munka folytatása, a tehetséges gyermekek
felkarolása és képzése - tehetségcsoport kialakítása, különös tekintettel 2006-os születésű játékosokkal. Egyesületünk az erőnléti edző bekapcsolására tudatosan
készült. A kondicionáló terem kialakítása mellett a HHSE alelnöke az IWI-n elvégezte a nemzetközi végzettséget adó Performance Enhancement Specialist (Erőnléti
Tréner) képzést. A PES-t végzett edzők az NBA, NHL, NFL, MLB, MLS észak-amerikai ligákban rendkívül jó eredménnyel szerepelnek! Ezen kívül végzett TRX, SMR,
KINEZIO TAPE, MYOFASCIAL COMPRESSION TECHNIQUES tréner. - fitnesz-terem és a megvásárolt funkcionális eszközök hatékony kihasználása - lökéshullám
készülék vásárlása, aminek segítségével a sportsérülései hatékonyan gyógyíthatóak - Ennek beszerzését ugyanattól a cégtől tervezzük, aki az MKOSZ
székesfehérvári központját is segített felszerelni. Mivel az önerő már most a Herceghalmi SE rendelkezésére áll, ezért sikeres pályázat esetén a támogatási összeg
megszerzése után a teljes programot meg tudjuk valósítani.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportegyesületünk az elmúlt években már sikeresen pályázott. Az elnyert összegből először az általunk bérelt és sajnos nem szabványméretű termekben hajtotta
végre azokat a fejlesztéseket, amelyek a körülmények között szükséges megfelelő szakmai munkához nélkülözhetetlenek voltak. Mindhárom fő termünkben állítható
magasságú palánkokat és oldalpalánkokat szereltettünk fel. Mindhárom teremben jó minőségű gumi kosárlabdákat és az alapvető képességfejlesztéshez szükséges
eszközöket szereztünk be. Minden évben lehetővé vált egy egyhetes olyan edzőtábor megtartása, ahol 3-4 edző részvételével tudják a versenyzők tudásukat
fejleszteni. A szülők terheit tudtuk csökkenteni a mérkőzésekre történő buszos utazással, illetve a múlt tavasszal megvásárolt kisbusszal. Nagy segítséget nyújtott
egyesületünknek a sikeres pályázat a terembér előteremtésében és a két edző megfelelő javadalmazásában. A múlt években elkezdett munkát tovább kívánjuk
folytatni. Két fő feladatunk van: 1. A tanfolyamok számának növelése és a csoportokba járó gyerekek számának növelése. 2. A másik és talán sokkal fontosabb a
leigazolt és tehetséges játékosok számára olyan színvonalú szakmai munka biztosítása, amely segíti őket lehetőségeik kiaknázásában. A idei szezonban egy
tehetségcsoportot indítottunk be, ami a klubunkban játszó általunk legtehetségesebbnek tartott 4 fővel dolgozott. Nekik egyenlőre heti 1 külön foglalkozást tartottunk
kosárlabdás egyéni képzéssel és kondicionális fejlesztéssel. Az elmúlt 3 évben 7 olyan játékost irányítottunk tovább, akik képességeik szerint és alkatilag is
alkalmasak a magasabb szintű kosárlabdázáshoz. A jelenleg nálunk játszó gyerekek között is kb. 10-15 tehetséges játékos van (főleg a 2006-ban születettek között).
Ezért tartanánk fontosnak az erőnléti edző bekapcsolását. A két évvel ezelőtti pályázaton nyert 9 személyes kisbuszt 2015 márciusában sikerült megvásárolnunk és
ennek pozitív hatását már érezzük. Szinte minden mérkőzésre teli busszal utazunk, ezen kívül az edzésekre való eljutás is egyszerűbbé vált. A múlt évi sikeres
pályázaton nyert összeggel egy kisebb fitnesz-termet alakítottunk ki és rendeztünk be, olyat, amiben a 10-14 éves játékosok számára az alapvető felszerelések
megtalálhatóak. Így tettünk teljessé a „tehetség” csoport létjogosultságát. Az idén tervezett lökéshullám készülék még inkább segítené a játékosok sérülésének
hatékony kezelését és a prevenciót. Így még inkább megfelelő jövőképet tudnánk játékosainknak kínálni.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi hatások: A XXI. század elején a felnőtt korosztály többsége nagyon mozgásszegény életmódot él. Alapvető feladat a gyermekek rendszeres, szervezett
keretek közötti sportolási lehetőségeinek megteremtése. Aki sportol, abban erősödik a közösségi szellem és a lokálpatriótizmus. Az általános iskolás korú
gyerekeknek szükségük van egy biztos pontra az életükben. Ez nagyon sokszor a sport, ami megtanítja őket küzdeni azért, hogy céljaikat elérjék. Az ezen elvek
alapján felnőtt fiatalok továbbviszik ezeket az értékeket. Gazdasági hatások: Aki sportol, az rendszerezettebb, tudatosabb életet él. Egészségesebb lesz, szervezete
ellenállóbb, ritkábban lesz beteg. A szülők jó kezekben tudják gyereküket, aki mellett kevesebb időt kell betegségük miatt otthon tölteni. A rendszeres sport mellett
kevesebb mozgásszervi betegség alakul ki már kisgyermekkorban. A sport által megtanult szemléletet felnőttként is megtartják és ezt adják át gyerekeiknek.
Fontosnak tartjuk tehát, hogy minél több gyerek kapcsolódjon be a térségben a Herceghalmi Sportegyesület kosárlabda edzéseibe és azokat a tehetséges
gyermekeket, akik alkalmasak lehetnek a magas szintű kosárlabdázásra hozzásegítsük céljaik eléréséhez.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

60

0

Nincs

U11

25

20

1

Országos

U12

27

10

2

Országos

U14

20

5

1

Megyei

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

72

95

4

2016-05-01 21:32

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Diagnosztikai eszközök

Mennyiségi egység

Lökéshullám készülék

db

Mennyiség
1

Egységár
3 500 000 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
3 500 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

3 500 000 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

400 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 200 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

9 100 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

8 181 736 Ft

82 644 Ft

0 Ft

8 264 379 Ft

918 264 Ft

9 100 000 Ft

9 182 644 Ft

2016-05-01 21:32
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

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)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-01 21:32
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

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)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-01 21:32
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Versenyeztetés
2016/17 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-01 21:32
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-05-01 21:32

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Herceghalom, 2016. 05. 01.

2016-05-01 21:32
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Nyilatkozat 2
Alulírott Bácsalmási Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. 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 a jogszabályban meghatározott 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.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Herceghalom, 2016. 05. 01.

2016-05-01 21:32
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-05-01 21:32
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:07:02
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 14:03:03
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 14:05:06
Feltöltés / Megtekintés

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:03:16
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0

Kelt: Herceghalom, 2016. 05. 01.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

2

3

50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

0

0

0%

U14

fő

0

25

30

20%

U12

fő

0

37

45

22%

U11 vagy fiatalabb

fő

0

105

120

14%

Egyéb indikátorok

2016-05-01 21:32
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 181 736 Ft

82 644 Ft

0 Ft

8 264 379 Ft

918 264 Ft

9 100 000 Ft

9 182 644 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

8 181 736 Ft

82 644 Ft

0 Ft

8 264 379 Ft

918 264 Ft

9 100 000 Ft

9 182 644 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-05-01 21:32

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft
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be/SFP-06204/2016/MKOSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (4 darab)
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)
herceghalmise-alairasicimpeldan_1461585783.pdf (Szerkesztés alatt, 253 Kb, 2016-04-25 14:03:03)
6fffb14f6b68a1f4834595f9f2d418d90d62f54269f35c22fdd7868505894312
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
herceghalmise-kivonat2016april_1461676022.pdf (Szerkesztés alatt, 492 Kb, 2016-04-26 15:07:02)
6c6d318c840196ff67b64e5619de160d8df6a887899dd4c977202efce122b729
(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
herceghalmise-igazgatasiszolgal_1461844996.pdf (Szerkesztés alatt, 177 Kb, 2016-04-28 14:03:16)
a17349672d55043ad75a1d077101d80a1f1b300951e32d710846d5ec69923566
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
herceghalmise-koztartozasmentes_1461585906.pdf (Szerkesztés alatt, 267 Kb, 2016-04-25 14:05:06)
706df97c06355e50ca99ca733c214f3ad820ff94a1da0ce49b3f8b67a91385c2

2016-05-01 21:32
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