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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve

HSA

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:
Közhasznú alapítvány
Gazdálkodási formakód

569

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18202867-1-06

Bankszámlaszám

18203088-06010785-40010019

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6800

Város

Hódmezővásárhely

Közterület neve

Kossuth

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

6800

Város

Hódmezővásárhely

Közterület neve

Kossuth

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 746 86 20

Honlap

www.hodmezovasarhely.huE-mail cím

Fax

+36 62 530 132
horvathz@hodmezovasarhely.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Fekete Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

kuratóriumi elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 977 80 39

E-mail cím

beketelepiabc@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Horváth Zoltán

+36 30 746 86 20

E-mail cím
horvathz@hodmezovasarhely.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény
neve
Hódtói
Sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Hódmezővásárhely MJV
Önkormányzata

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató
Nonprofit Zrt.

Átlagos heti használat
(óra)
12

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2011-02-11
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2011-02-11

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem 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
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

52,5 MFt

90 MFt

90 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

5 MFt

5 MFt

5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

63,6 MFt

120 MFt

120 MFt

Egyéb támogatás

3 MFt

3 MFt

3 MFt

Összesen

124,1 MFt

218 MFt

218 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,7 MFt

2,5 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

10 MFt

30 MFt

30 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

169,6 MFt

275,5 MFt

265 MFt

Összesen

180,3 MFt

308 MFt

298 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0,7 MFt

5 MFt

8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 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)

38 741 242 Ft

774 825 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

4 828 366 Ft

96 567 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-04-29 13:39
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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
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten foglalkozik a város utánpótlás sportjával. A Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítványt
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, dr. Lázár János akkori polgármester előterjesztése kapcsán 2010-ben hozta létre a látvány-csapatsportágak
támogatásának céljából. A Csongrád Megyei Bíróság Pk. 60.002/2011/5. számú határozatával nyilvántartásba vette az Alapítványt, jogerősen 2011.02.11.-én. Az
Alapítvány fő közhasznú tevékenysége a sport. Egyik fő célja a vásárhelyi kosárlabdasport fejlesztése és támogatása, utánpótlás-nevelési feladatai ellátásának
segítése. A Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány a 2011/12-es támogatási időszakra sportágfejlesztési programot nyújtott be az MKOSZ-hez, amelyre
25.000.000.- támogatást hagytak jóvá utánpótlás nevelési célokra. Az Alapítvány a teljes összeget megszerezte, felhasználta - és el is számolt. A következő
támogatási időszakokban a Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE pályázott. A Kosársuli által 20 év alatt felépített rendszer kiválóan működik, de az Egyesület elért
teljesítőképessége felső határáig. Több kisgyerekkel már fizikálisan nem tudnak foglalkozni, több csapatot nem tudnak indítani, több gyereknek nem tudnak edzés és
versenylehetőséget biztosítani. Viszont évek óta nagy az igény a lányos szülők részéről is!! A HSA az Önkormányzat támogatásával 2014/15-ben bekapcsolódott a
lányok képzésébe is. Ezzel újabb közel 70 kisgyerek kosárlabda oktatását tudtuk megoldani. Két u11-es csapatot (HSA Bombázók és HSA Pumák) indítottunk az
MKOSZ országos versenyrendszerében, emellett előkészítő foglalkozásokat is tartunk. A 2016/17-es bajnokságban a két u11-es mellett már lesz egy u12-es
csapatunk is. Mindhárom csapat edzője testnevelőtanár/szakedző, évek óta dolgozik a kosársportban. A képzések színhelye a Németh László Általános Iskola és
Gimnázium terme, a város tulajdonában lévő Hódtói Sportcsarnok. A létesítményre 1993-as átadása óta nem lett költve, szép lassan leamortizálódott, mindenképp
szükséges volt a felújítás megkezdése 2016 tavaszán, amelyet folytatni szeretnénk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Hódtói Sportcsarnok 2015/16-os felújítása csak 4 öltözőt érint. Ebből hármat felnőtt csapatok és külsős bérlők használnak. Van még négy öltöző az utánpótlás korú
kosarasoknak (délelőtt pedig az iskolásoknak), de katasztrofális állapotban - 23 éve csak amortizálódnak. E további négy öltöző korszerűsítésével már komolyabb
tornákat is tudunk majd rendezni és a legkisebb kosarasoknak is emberi körülményeket tudunk majd teremteni. Rendkívül fontos lenne a csarnok parkettázása is,
amelynek sportegészségügyi indokait nem is kell részletezni. A jelenlegi öntött műanyag burkolás teljesen megkeményedett, és balesetveszélyesen csúszik.
Különösen káros a 10-16 éves korosztály ízületeire. Amíg a Hódmezővásárhelyi Kosársulinak nincs lehetősége a felújítást koordinálni,és főképp az önrészt
biztosítani, a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány a Város segítségével ezt meg tudja oldani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama: 2016. július 1. - 2017. június 30. Ütemterv: - UP-nevelés: a felkészülésnek és versenyeztetésnek megfelelően folyamatos - TEB: a munkálatokat
szeretnénk januárban elkezdeni (amint lezárul a közbeszerzés) és átadni a felújított sportcsarnokot június végéig

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány 2011-ben beadott sportágfejlesztési programját kívánja folytatni, az abban leírtakra alapozva, azokat kiegészítve. A HSA
szoros együttműködésben dolgozik a Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE-tel, annak szakmai segítségére építve - annak munkáját, működését kiegészítve. A HSA
sportágfejlesztési programja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kidolgozott stratégiai elveire, programjaira épül. Azokat a helyi viszonyokra alakítva
valósítja meg. - "Dobd a Kosárba" - A Németh László Általános Iskola elsők között csatlakozott a programhoz, mintegy 60 kisgyerek ismerkedik így a sportág
alapjaival, de szeretnénk más iskolák kislányait is bevonni. Annyival többet nyújtunk, hogy a "Mindennapos Testnevelés" program keretében az iskola 2-3-4. osztályos
tanulói az órák egy részén is kosaraznak. Sok lányt is be tudtunk kapcsolni a munkába. - "Neveljünk kosarasokat" - azaz az előkészítők, iskolai csoportok
legügyesebbjei részére biztosítjuk az alapfokú, majd országos szintű versenyrendszerekben való részvétel lehetőségét. Szakképzett, egyetemet, főiskolát végzett
edzőink magas színvonalú munkát végeznek, melynek néhány év alatt meg lesz majd az eredménye.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
1. Társadalmi hatások: - demográfiai mélypont: egyre kevesebb a gyerek, egyre inkább elfordulnak a családok a sporttól - befolyásoló tényezők: tv, internet,
szabadidő hiánya, drog, alkohol stb. - egészséges életmódra nevelés - hátrányos helyzetű fiatalok integrációja 2. Gazdasági tényezők: - egyre nehezebb megélhetés
- a sport fogyasztó rétegének szűkülése Alapítványunk egyik legfontosabb célja, hogy minőségi szolgáltatás biztosításával emelje taglétszámát, ezáltal növelje a sport
presztízsét, javítsa a sport megítélését. Az Alapítvány ezen törekvése komoly társadalmi és gazdasági hatásokat vált/válthat ki a településen: - a csökkenő, stagnáló
gyerekszám ellenére Alapítványunk tagsága folyamatosan nő - növelni tudjuk a szektorban érintett gazdasági vállalkozások fogyasztói rétegét - kiugrási lehetőséget
tudunk biztosítani a legtehetségesebbek számára - egészséges életmódra nevelünk azáltal, hogy a kosárlabdázáson keresztül a fiatalokba ültetjük a sport, a mozgás
szeretetét, életük mindennapjaivá válik az egészséges életmód, az egészséges élet utáni természetes igény - a sporton keresztül a mindennapok nehézségei
ellenére is a pozitív szemléletet erősítjük - korosztályos csapatainkban nagy arányban megtalálhatóak a leghátrányosabb helyzetű rétegek tagjai is - a sport által
előtérbe kerül a fegyelem, a kitartás, a sportszerűség, a szorgalom, ami később civil életük során meghatározhatja a fiatalok jövőjét Összességében kijelenthető,
hogy az Alapítvány által generált társadalmi és gazdasági hatások nagy mértékben összefüggnek, azoknak pozitív hozadékai vannak, melyek ráadásul időben is
nagyon gyorsan realizálódnak.
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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

2016-04-29 13:39
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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)

TEF

Öltözők és kiszolgáló helyiségek felújítása

2017-01-01

2017-06-30

2017-07-01

26 265 127 Ft

TEF

Sportpadló cseréje

2017-01-01

2017-06-30

2017-07-01

27 917 267 Ft
54 182 394 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Öltözők és kiszolgáló helyiségek
felújítása

6800
Hódmezővásárhely
Ormos Ede utca
18

13136/34

Az idei TAO évben sikerül felújítanunk 4 db öltözőt, ami azonban nem
elegendő az igények teljes körű kielégítésére. A nem felújított 4 db öltöző
és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek borzasztó állapotban vannak,
felújításukkal 21. századi körülmények várnák a sportolókat.

Sportpadló cseréje

6800
Hódmezővásárhely
Ormos Ede utca
18

13136/34

A jelenlegi műanyag sportpadló elhasználódott, megkeményedett,
rendkívül csúszóssá, ezáltal balesetveszélyessé vált. Nagyon veszélyes
az izületekre.

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

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.

37 579 005 Ft

387 412 Ft

774 825 Ft

38 741 242 Ft

16 603 389
Ft

54 957 219 Ft

55 344 631 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

21

0

Nincs

U11

33

17

2

Országos

U12

18

11

1

Országos

U14

0

0

0

Nincs

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

51

49

3

2016-04-29 13:39

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

8 / 22

be/SFP-07253/2016/MKOSZ
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 - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

670 000 Ft

Nevezési költségek

120 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 150 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

80 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

420 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 780 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

5 220 000 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)

4 683 515 Ft

48 284 Ft

96 567 Ft

4 828 366 Ft

536 485 Ft

5 316 567 Ft

5 364 851 Ft

2016-04-29 13:39
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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

2016-04-29 13:39
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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

2016-04-29 13:39
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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

2016-04-29 13:39
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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

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

774 825 Ft

774 825 Ft

387 412 Ft

1 162 237 Ft

Utánpótlás-nevelés

96 567 Ft

96 567 Ft

48 284 Ft

144 851 Ft

Összesen

1 307 088 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Egy közreműködő cég állítja össze a sportfejlesztési programot, TAO pályázatot, intézi a támogatási igazolásokat, készíti az
előrehaladási jelentéseket, összeállítja az elszámolást és a beszámolót.

Utánpótlás-nevelés

Egy közreműködő cég állítja össze a sportfejlesztési programot, TAO pályázatot, intézi a támogatási igazolásokat, készíti az
előrehaladási jelentéseket, összeállítja az elszámolást és a beszámolót.

2016-04-29 13:39
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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: Hódmezővásárhely, 2016. 04. 29.

2016-04-29 13:39
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Nyilatkozat 2
Alulírott Fekete Ferenc (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: Hódmezővásárhely, 2016. 04. 29.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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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 14:40:09
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:
2016-04-26 14:43:25
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:
2016-04-26 14:48:59
Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:01:05
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 11:50:19
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 11:49:00
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 16:11:52
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 11:49:29
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:53:17
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:52:39
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 14:34:03
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 14:34:23
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:50:59
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:50:34
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Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:49:33
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:49:07

Kelt: Hódmezővásárhely, 2016. 04. 29.
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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

Megjegyzés

Teljes szakember állomány

fő

edző

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

Edzőtáborok száma

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

2

3

50%

edző

2

3

50%

db

edzőtábor

2

3

50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

sportcsarnok

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

sportcsarnok

650

1900

192%

Output indikátorok

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%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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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

37 579 005 Ft

387 412 Ft

774 825 Ft

38 741 242 Ft

16 603 389 Ft

54 957 219 Ft

55 344 631 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

37 579 005 Ft

387 412 Ft

774 825 Ft

38 741 242 Ft

16 603 389 Ft

54 957 219 Ft

55 344 631 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

4 683 515 Ft

48 284 Ft

96 567 Ft

4 828 366 Ft

536 485 Ft

5 316 567 Ft

5 364 851 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

42 262 520 Ft

435 696 Ft

871 392 Ft

43 569 608 Ft

17 139 874 Ft

60 273 786 Ft

60 709 482 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (20 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)
hsaalairasicimpeldany_1461674605.pdf (Szerkesztés alatt, 632 Kb, 2016-04-26 14:43:25)
fa47fd6a8492067c55dca5d8c16ad1cff11e1a18d23dd59bf2956bd2f245682e
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
beveteliforrasok_1461678547.pdf (Szerkesztés alatt, 282 Kb, 2016-04-26 15:49:07) 1ec35eef0e9b39f67c2cb74b1527973c132a7ca0dd844f82d9bdc05063ed1467
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
aberuhazasfinanszirozasitervees_1461678659.pdf (Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2016-04-26 15:50:59)
309f7d27dcc98b90b9567ee5e34314501a1f3e417f525cfb1ae043d48bb5d9e9
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositasimodkihasznaltsag_1461678573.pdf (Szerkesztés alatt, 383 Kb, 2016-04-26 15:49:33)
b7fdbab2812c25ba34a3c8cef76c83b5816dffa0a923150610fb0b2dd84f916d
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
mukodesikoltsegekfin.terv.for_1461678634.pdf (Szerkesztés alatt, 382 Kb, 2016-04-26 15:50:34)
65ea2bbf77c41a97fb0ea3a7f727c2cf787ac918b624da600add2a07bdb56d55
Egyéb dokumentumok
tamogatokgyhatarozat_1461837019.pdf (Szerkesztés alatt, 748 Kb, 2016-04-28 11:50:19)
558f612cec765b3f6b14497703f514c603944258c34af6a2e566fd03cce19f8f
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat-hsa2016.04.08._1461674409.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 14:40:09)
2d51b96260daa0ad013822cff078d03c051a8ec1cdaa866b4c22272a319f4ee0
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
hsamkoszig.szolg.dijbefizetese_1461675665.pdf (Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2016-04-26 15:01:05)
96271483bbe0ac643e0f775238e0c92fcc51ba179765b24081c7b861a4715808
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
hsanavigazolas_1461674939.pdf (Szerkesztés alatt, 430 Kb, 2016-04-26 14:48:59)
4bb5a620a8dfe669cd35bbc07f7a48a38ca841b6de61ab43b4d886c333e762a2
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
hsa_mkosz_nem_engedelykoteles_nyil._1461678703.pdf (Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2016-04-26 15:51:43)
c089fb3020ce3aed2625dac0cbf27cbe6bbc7d4f8e669983e8f79b425cd534c9
hatosagiigazolasepitesiengedelyr_1461678759.pdf (Szerkesztés alatt, 461 Kb, 2016-04-26 15:52:39)
65703b218af3685a5918b404ed02c1b276cc76aa292529a37bd7d3f7cad36288
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
hsa_mkosz_nem_engedelykoteles_nyil._1461678791.pdf (Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2016-04-26 15:53:11)
c089fb3020ce3aed2625dac0cbf27cbe6bbc7d4f8e669983e8f79b425cd534c9
hatosagiigazolasepitesiengedelyr_1461678797.pdf (Szerkesztés alatt, 461 Kb, 2016-04-26 15:53:17)
65703b218af3685a5918b404ed02c1b276cc76aa292529a37bd7d3f7cad36288
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
letesitmenyhasznalatinyilatkozat_1461679912.pdf (Szerkesztés alatt, 321 Kb, 2016-04-26 16:11:52)
dd9b94e6054f520366fc445f4f8777dfec4422e34420d80c30c96f7daab004cb
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap-hodtoisportcsarnok_1461836969.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-28 11:49:29)
c6d586218c92273b8f5d71a69efb362b14d2d658e39de018d69f98579197d3d6
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
tamogatokgyhatarozat_1461836940.pdf (Szerkesztés alatt, 748 Kb, 2016-04-28 11:49:00)
558f612cec765b3f6b14497703f514c603944258c34af6a2e566fd03cce19f8f
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlat-oltozok_1461674035.xls (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2016-04-26 14:33:55) fb3df92f9ab58a328b67df1be20f959077334730768ac7d7676731e817859653
bodrogiarajanlat_1461674043.pdf (Szerkesztés alatt, 496 Kb, 2016-04-26 14:34:03) 4b85c183a8242af7daf3356db44416ed53555cfe4f5e64ec0048c06f31452b07
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
arajanlat-oltozok_1461674060.xls (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2016-04-26 14:34:20) fb3df92f9ab58a328b67df1be20f959077334730768ac7d7676731e817859653
bodrogiarajanlat_1461674063.pdf (Szerkesztés alatt, 496 Kb, 2016-04-26 14:34:23) 4b85c183a8242af7daf3356db44416ed53555cfe4f5e64ec0048c06f31452b07
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