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Ügyiratszám : be/SFP-1118/2012
1

Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

MVSI - Miskolc Városi Sportiskola nonprofit Kft

A kérelmező szervezet rövidített neve:

MVSI

2

Gazdálkodási formakód:

3

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

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

1 4 6 3 2 8 5 3-2-0 5

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(út, utca)

3 5 1 5

(helység)
(házszám)

Egyetem út

Miskolc
2

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca)

Telefon:
Hivatalos honlap:

3 5 1 5

(helység)
(házszám)

Egyetem út

Fax:

36-46-414-056

E-mail:

http://www.misisport.hu/

Miskolc
2

36-46-560-455
brigitta.szabo.dr@mvsi.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Dr. Szabó Brigitta

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

36-30-470-5721

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám:

brigitta.szabo.dr@mvsi.hu

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft - Dr. Lőcsei Tamás
E-mail cím:

36-30-416-0517

balazs.miskolczi@hu.pwc.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Miskolc Városi Szabadidőközpont
Miskolc Megyei Jogú Város
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Miskolc Városi Szabadidőközpont 10

2009-01-05

2009-01-05

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki
osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy
szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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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.
Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

96.307 MFt

93.303 MFt

102.636 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

28.619 MFt

28.619 MFt

30.12 MFt

Összegzés:

124.93 MFt

összesen:

121.92 MFt

132.76 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

154.359 MFt

150.951 MFt

173.595 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

394.92 MFt

349.464 MFt

377.005 MFt

Összegzés:

549.28 MFt

összesen:

500.41 MFt

550.6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2010

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

191.306 MFt

122.025 MFt

134.23 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet
hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell
ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az
egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Miskolc Város Közgyűlése 1998-ban alapította meg a Miskolci Sportiskolát (a továbbiakban: Sportiskola) 10 sportággal (atlétika, birkózás, cselgáncs, jégkorong, kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás, röplabda, torna, úszás), ami az oktatási intézményektől teljesen független, sportoktatási-nevelési intézmény. 2009. február 28-tól a Sportiskolát
nonprofit gazdasági társasággá alakította át Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft Miskolc város gazdag sportéletének
meghatározó közösségteremtő szervezete, a labdarúgáson kívüli gyermek- és utánpótlássport egyedülálló és kiemelkedő helyi bázisa.
A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft Miskolc város gazdag sportéletének meghatározó közösségteremtő szervezete, a labdarúgáson kívüli gyermek- és utánpótlássport
egyedülálló és kiemelkedő helyi bázisa.
A két egyesület, az indulási joggal rendelkező Miskolci Városi Sportiskola Sport Club egyesület és a DKSK 2011 Kosárlabda és Szabadidősport Egyesület 2011. június 6-án
egy közös tulajdonú gazdasági társaságot alakított 1 millió forintos törzstőkével, ami a cégbíróságon DKSK-MISI Kosárlabda és Szabadidő Sportszervező és Szolgáltató Kft.
néven került bejegyzésre.
Mivel Miskolcon pénzügyi nehézségek miatt megszűntek a klubok, így a Miskolci Sportiskola vette át teljes egészében az utánpótlás, versenyeztetés feladatát. Az egyes
csoportokban 15-20 fő kosárlabdázik versenyszerűen Országos Bajnokságban. Az edzések ideje 90 perc és korosztályoktól függően három, négy vagy öt alkalom hetente.
Sportiskolánk szinte valamennyi miskolci iskolával kapcsolatban van, jelenleg nincsen kiemelt szerződött partnerünk, a toborzást kivétel nélkül, mindenhol végezzük.
A szakosztály évente egy alkalommal sportágválasztó nyílt napokat szervez, ahol az érdeklődő gyermekek és szüleik az edzéseket látogathatják, kipróbálhatják és
eldönthetik, hogy szeretnék-e a sportágat tovább űzni.
A Miskolci Sportiskola tervei szerint a kötelező úszásoktatás keretein belül egy-egy napot szeretnének évente két alkalommal motorikus felmérésre fordítani, ahol
ellenőrzött és azonos feltételek szerint történik meg a felmérés, a testnevelő tanárok előzetes felkészítése után.
Egységes követelményrendszer segíti az alapok elsajátítását majd azok fejlesztését. A gyerekeknek fokozatosan meg kell tanulniuk a korszerű kosárlabda alapjait, taktikai
elemeket, védekezést, helyezkedést, stb., hogy ha felnőtt csapatba vagy a válogatottba kerülnek, ott már ne kelljen külön ezzel foglalkozni.
Minden korcsoport három fő szempont szerint végzi a munkát: Előkészítő időszak/alapozás, versenyidőszak és átmeneti időszak.
Létesítmény feltételek
A szakosztály az edzéseket tíz különböző helyszínen végzi, ahol a tornacsarnokokat természetesen bérelnie kell. A kenguru csapatok a Fráter Katolikus Gimnáziumban, a
Földes Gimnáziumban, a II. Rákóczi Ferenc és Vörösmarty Általános Iskolában, a Berzeviczky Szakközépiskolában és a Diósgyőri Általános Iskolában edzenek. A gyermek
és serdülő csapatok a II. Rákóczi Ferenc és Diósgyőri Református Általános Iskolában, a Földes és Zrínyi Ilona Gimnáziumban és a Városi Sportcsarnokban, a kadett és
junior csapatok pedig Fazekas és Széchenyi Általános Iskolában, a Zrínyi Ilona Gimnáziumban és a Városi Sportcsarnokban vezénylik le az edzéseket, mindegyik helyszínen
szabvány méretű kosárlabda pályán.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
lásd a csatolmányt
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Tömegesítés
A toborzást szeretnénk koncentráltabban és eredményesebben folytatni, mert többször futottunk bele olyan helyzetbe, hogy 200 szórólapból csak 8 érdeklődő gyerek
érkezett a meghirdetett toborzásra. A kezdő csoportot így is elindítjuk, majd a gyakorlatnak megfelelően a csoport mindig bővül, főleg attól, hogy a gyerekek a
környezetükben többieknek átadják az információt, ők maguk hozzák le az újakat az edzésre..
Ha a szülő kosarazott, akkor egyszerűbb a helyzet, lehozza a gyermekét edzésre, de ha nem sportolt vagy esetleg mást sportolt, akkor edzőinknek személyesen kell
odamenni az iskolába, és először magukat kell eladniuk, hogy minél több érdeklődő gyereket szerezzenek a csoportokba.
Folyamatosan és céltudatosan ki kell használni a sportág jelenlegi kiemelt népszerűségét annak érdekében, hogy a stabil sportolói bázis jó alapot szolgáltathasson a felmenő
rendszerű képzési elképzeléshez. Az alul szélesedő piramis mindenképpen segíti a fejlődést, mert házon belül is egészséges konkurenciát kaphatnak a gyerekek, így
sarkallva őket a figyelmes, odaadó munkára. A növekvő létszámhoz bővülő edzői stáb is szükséges, mindent el kell követni annak érdekében, hogy agilis, tapasztalt,
ugyanakkor nagy teherbírással dolgozó akár külföldi szakember dolgozhasson a programban,
Képzés és versenyeztetés
Van egy felmérési követelményrendszerünk, ami országos felmérési rendszer alapján lett korosztályokra lebontva kidolgozva, hogy mérhető legyen az edzői munka. Ha az
edző ezt pontosan végrehajtja, akkor garantált az alapok elsajátítása. Ez tartjuk a legfontosabbnak.
A következő szezonban szükséges változtatni a rendszer néhány pontján a hatékonyság növelése érdekében. Minden korosztályban saját, más klubokkal való
együttműködéstől mentes csapatok versenyeztetése az egyik cél. Természetesen törekedni kell mindkét nemben és minden korosztályban is az „A” és „B” csapat képzésére
és versenyeztetésére.
Bízva abban, hogy a betervezett létszámbővítés, az új csoportok indítása sikeres lesz, így mindenképpen szükséges az edzői létszám mennyiségi és minőségi adaptációja a
növekvő sportolói létszámhoz,a jelenlegi 10 fős edzői gárdát 2 új edzővel szeretnénk kibővíteni.
Lényeges, hogy a sportiskolában képzett játékosok felnőtt korukra magas szinten kosárlabdázó csapatot tudjanak kialakítani illetve később edzőként, játékvezetőként,
szimpatizánsként vegyen részt a kosárlabdázásban.
Célunk, hogy szakosztályunk olyan eszköz és felszerelésháttérrel rendelkezzen, mely éveken keresztül segíteni tudja majd munkánkat. Itt a prioritások és a konkrét
beszerzések kismértékben ugyan változhatnak, de az előző év és az elkövetkezendő szezon beszerzései szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ennek érdekében a következő
szezonra konditermi gépek beszerzése, illetve a felszerelés háttér bővítése és szinten tartása a feladat.
A 2012/2013-as szezonra a szélesedő piramis és a megszilárduló szakmai rendszer mögött szükséges lesz a szakág edzéshelyszíneinek központosítása. Ez nagyban
lecsökkentené a terembérleti költségeket. Ennek kialakításában mindenképpen támaszkodni szeretnénk a látványsport törvény nyújtotta lehetőségekre. Az edzésszámok
növelése esetleges évad végén dobóedzések szervezése.
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A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Stratégiai célok és prioritások
• A következő öt évben szorosabbra fűzni a kapcsolatot a miskolci általános iskolákkal, különböző városi kupákat szervezve népszerűsíteni szeretnénk a kosárlabdát.
• A következő öt évben a jelenlegi 172 fős igazolt utánpótlás korú versenyzőink számát fokozatosan 300 fölé emelni.
• A következő öt évben az eddig is nagyon jól működő önkormányzati kapcsolatot szeretnénk még hatékonyabbá tenni.
• Sportiskolánk kosárlabda szakosztályánál dolgozó szakembereink fizetését a következő 5 évben 40%-kal tervezzük megemelni.
Célok elérése, megvalósítás
• A klub jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak – van mire építkezni. A következő években ezt a rendszert szeretnénk
tökéletesíteni és kiteljesíteni.
• A gyerekek kosárlabdázás felé terelését, ezáltal a „merítési bázist” vertikálisan és horizontálisan kívánjuk szélesíteni. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és
együttműködni, hosszú távon a régiót meghatározó településit, iskoláit bevonva.
• Vertikálisan pedig még fiatalabb korosztályok felé nyitunk, és megkezdjük az óvodákkal való együttműködést. Öt éven belül szeretnénk legalább a miskolci nagy létszámú
óvodákkal az iskolákhoz hasonló rendszeres labdás játékokat szervezni.
• Nagyszerű az együttműködés a Hangyaboly Amatőr SE utánpótlás egyesülettel. A speciálisan és kizárólag utánpótlás (4-10 éves) gyerekek rendszeres sport
tevékenységét biztosító sport szervezet célja, hogy a gyerekek és a szülők számára megadja az első impulzusokat a szabadidő mozgással, szervezett keretek közötti
sportolással történő eltöltésére.
• Fontosnak tartjuk azokat a gyerekeket is az egyesületben tartani, akikből láthatóan nem válik majd utánpótlás vagy felnőtt korban tehetséges sportoló, hiszen nemcsak
az élsport, hanem a sportág népszerűsítése és a rekreáció is nagyon fontos.
• Mindezek mellett amennyiben bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, a szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös
programot dolgozunk ki, hogy a kosárlabda a mindennapos testnevelés része legyen.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Mindenképpen meg kell lovagolni azokat a hullámokat, melyek a sportág pozitív megítélése kapcsán érezhetőek. Ma sokak számára köztudott, hogy a kosárlabda sport
kiemelkedő lehetőségek birtokában van.
Miskolcon mindig is volt és jelenleg is van igény a minőségi sportra, így egy jól működő klub, illetve szervezet életében a közmegítélés komoly fokmérő.
Minél szélesebb körben lesz népszerű azonban a sportág, annál stabilabb háttér és annál jobb légkör jöhet létre körülötte, így erősítve az utánpótlást is, hiszen a rendszer
minden elemét azonos szintre kell fejleszteni ahhoz, hogy ne jobb, vagy rosszabb szezonokról, hanem egy jól működő rendszerről beszélhessünk, mely ebből adódóan
eredményeket is fel tud mutatni.
Ez lehet a vezérgondolat a tervezés és a megvalósítás során egyaránt.
A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft az északi régió kiemelten fontos utánpótlás bázisa. Az utánpótlás-nevelési rendszerben foglalkoztatott több mint 170 gyerek, a
bevont oktatási intézmények száma, a határokon átnyúló kapcsolatépítés és tehetségmenedzselés példaértékű a térségben és rengeteg ki nem aknázott potenciállal
rendelkezik.
A gyerekek mozgásszegény környezetben nevelkednek, utánpótlás programunk segít a gyerekeknek a mozgásgazdag életvitel megszerettetésében. Az edzések és
versenyek, a klubélet komoly közösségszervező erő, barátságokat alakít, jellemfejlődésre és szabályok betartására tanít, amire oda is figyelünk a mindennapok során.
Ebben egyedülálló lehetőségünk van, hiszen Miskolc városának majd minden gyereke megfordul a kezünk alatt, látókörbe kerül. A pályázat segítségével vonzó szabadidő
eltöltést tudunk kínálni számukra, ami ebben a nehéz gazdasági körülmények között, sok társadalmi feszültséggel terhes régióban komoly társadalmi békítő szereppel jár.
A kialakított sportmodell városi megtartó erőként is funkcionál, hiszen ha a pályázat segítségével sikerül jól megszerveznünk kosárlabda utánpótlást, akkor a fiatalok
számára sport életpályát kínálhatunk, a város közoktatási és felsőfokú intézményei a tanulásban, mi pedig a sportban juttathatjuk el az erre alkalmasakat a csúcsra, nem
kell a fiataloknak egyik vagy másik miatt szülőhelyét elhagynia.
Miskolc városmarketingjének fontos elemét jelenti a Sportiskolánk, illetve kosárlabdacsapatunk. Erre építhet a város saját kommunikációjában.
A városban rendezett nemzetközi tornával elősegítik a turizmus fellendülését, az észak-magyarországi régió és Magyarország adottságainak kihangsúlyozását.
A pályázatban foglaltak megvalósulásával, megtaláljuk és kineveljük a jövő kosárlabda helyi sztárjait.
A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk el. Esélyt kínálunk a hátrányos helyzetű gyermekek számára is – számuk sajnos
nem kevés és egyre növekszik –, hogy kibontakoztassák tehetségüket. A pályázati források lehetővé teszik, hogy azon gyerekek is sportolni tudjanak, akiknek a szülei még
a csekély tagdíjat sem tudják befizetni.
Fejlesztünk, ami olyan típusú stabilitást és szolgáltatási színvonalat eredményez, amely egyébként a rendszer működtetését hosszú távon biztosítani tudja. Az
önkormányzati háttér és a tervek megvalósulása a program hosszú távú fenntarthatóságának záloga.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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Ügyiratszám : be/SFP-1118/2012
5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Támogatott pozíció(k) megnevezése

Új? Végzettség Adózás
módja

Havi
munka
óra

Kif. hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (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

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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Ügyiratszám : be/SFP-1118/2012
7 8

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Összegzés:

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (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

Összegzés:
összesen:

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási 9
Tárgyi eszköz
Kategória beruházás/felújítás
időszak
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

3530
Miskolc
Görgey A. u.
Kondícionáló terem klímatechnika
19

7633/13

3530
Miskolc
Görgey A. u.
Küzdőtér parketta csere 19

7633/13

Eredményjelző

3530
Miskolc
Görgey A. u.
19

7633/13

FIBA álvány

3530
Miskolc
Görgey A. u.
19

7633/13

Tervezés

3530
Miskolc
Görgey A. u.
19

7633/13

Műszaki ellenőrzés

3530
Miskolc
Görgey A. u.
19

7633/13

Projekt menedzsment

3530
Miskolc
Görgey A. u.
19

7633/13

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

2012-07-09

2012-08-31

2012-09-03

2012-07-09

2012-08-31

2012-09-03

2012-07-09

2012-08-31

2012-09-03

2012-07-09

2012-08-31

2012-09-03

2012-07-09

2012-08-31

2012-09-03

2012-07-09

2012-08-31

2012-09-03

2012-07-09

2012-08-31

2012-09-03

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f.

2 560 820 Ft

38 100 000 Ft

5 461 000 Ft

3 961 000 Ft

250 414 Ft

751 242 Ft

3 004 969 Ft

Összegzés:

54 089 445 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

16 226 833 Ft

37 862 611 Ft

54 089 445 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

16 226 833 Ft

37 862 611 Ft

54 089 445 Ft

Összegzés:
összesen:

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

Igen

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

Igen

Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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Ügyiratszám : be/SFP-1118/2012
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
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

U11

0

169

4

U12

0

60

2

U14

60

0

2

U16

30

0

3

U18

30

0

2

U20

0

0

0

U23

0

0

0

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

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

Ügyiratszám : be/SFP-1118/2012
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Mennyiség

Egységár

Összeg

kosárlabda

100

20 000 Ft

2 000 000 Ft

koordinációs létra

6

17 000 Ft

102 000 Ft

bója

180

500 Ft

90 000 Ft

labdatartó háló

6

1 000 Ft

6 000 Ft

mobil eredményjelző

1

500 000 Ft

500 000 Ft

taktikai tábla edzőknek

6

5 500 Ft

33 000 Ft

stopper óra

6

6 000 Ft

36 000 Ft

síp

6

3 000 Ft

18 000 Ft

palánkra szerelhető kenguru palánk

4

100 000 Ft

400 000 Ft

kosárlabda jegyzőkönyv

10

3 000 Ft

30 000 Ft

kosaras cipő edzői

14

20 000 Ft

280 000 Ft

melegítő

304

21 000 Ft

6 384 000 Ft

bemelegítő mez

304

7 000 Ft

2 128 000 Ft

megkülönböztető mezek

180

1 000 Ft

180 000 Ft

Táplálékkiegészítő program méréssel

200

31 750 Ft

6 350 000 Ft

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Kategória

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

Korosztály Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Igénybevett órák Éves költség
száma / évad

Egyéb - konditerem uszoda tornaterem

5 300 Ft

43

11

473

2 506 900 Ft

Egyéb - konditerem uszoda tornaterem

5 300 Ft

43

11

473

2 506 900 Ft

Egyéb - konditerem uszoda tornaterem

5 300 Ft

43

11

473

2 506 900 Ft

Egyéb - konditerem uszoda tornaterem

5 300 Ft

43

11

473

2 506 900 Ft

Egyéb - konditerem uszoda tornaterem

5 300 Ft

43

11

473

2 506 900 Ft

Egyéb - konditerem uszoda tornaterem

5 300 Ft

43

11

473

2 506 900 Ft
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Évad

Sportszakember
beosztása

1

Képesítés

2

Fogl.
kor.

Adózás módja

3

H.ó.

4

Kif. Hó

Bruttó juttatások Munkáltatói
(Ft/hó)
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

24

12

149 500 Ft

29 900 Ft

2 152 800 Ft

24

12

120 750 Ft

24 150 Ft

1 738 800 Ft

24

12

120 750 Ft

24 150 Ft

1 738 800 Ft

30

12

120 750 Ft

24 150 Ft

1 738 800 Ft

42

12

120 750 Ft

24 150 Ft

1 738 800 Ft

144

12

143 750 Ft

28 750 Ft

2 070 000 Ft

24

12

143 750 Ft

28 750 Ft

2 070 000 Ft

24

12

92 000 Ft

18 400 Ft

1 324 800 Ft

24

12

103 500 Ft

20 700 Ft

1 490 400 Ft

18

12

80 500 Ft

16 100 Ft

1 159 200 Ft

8

12

74 750 Ft

14 950 Ft

1 076 400 Ft

8

12

74 750 Ft

14 950 Ft

1 076 400 Ft

8

12

74 750 Ft

14 950 Ft

1 076 400 Ft

12

12

115 000 Ft

23 000 Ft

1 656 000 Ft

12

12

74 750 Ft

14 950 Ft

1 076 400 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2012/13

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

12 187 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

6 350 000 Ft

Személyszállítási költségek

7 000 000 Ft

8

Nevezési költségek

712 500 Ft

8

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

4 536 000 Ft

9

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

1 000 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

15 041 400 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

7 092 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

23 184 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2013/14

2014/15

Összegzés:
összesen:

77 102 900 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

7 710 290 Ft

69 392 610 Ft

77 102 900 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 710 290 Ft

69 392 610 Ft

77 102 900 Ft

Összegzés:
összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám
4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
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Ügyiratszám : be/SFP-1118/2012
14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi
költségei
(Ft)

Oktatók
várható utazási
és szállás
költségei (Ft)

Képzésben
Egyéb folyó
résztvevők várható költségek
utazási és szállás
(Ft)
költségei (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (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

0 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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Ügyiratszám : be/SFP-1118/2012
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat
leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

1 135 878 Ft

1 675 661 Ft
Összegzés:

2 811 539 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
Jogcím

2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

1 135 878 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

1 675 661 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 811 539 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Összegzés:
összesen:
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Ügyiratszám : be/SFP-1118/2012
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK
Teljes szakember állomány

fő

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

fő

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma
fő

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
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.)
Indikátor megnevezése Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév
%-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U11

Fő

169

180

6.5 %

U12

Fő

60

65

8.3 %

U14

Fő

60

65

8.3 %

U16

Fő

30

34

13.3 %

U18

Fő

30

34

13.3 %

U20

Fő

0.0 %

U23

Fő

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
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.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK
Korosztályos eredményesség változása:
U11

helyezés

0.0 %

U12

helyezés

0.0 %

U14

helyezés

0.0 %

U16

helyezés

0.0 %

U18

helyezés

0.0 %

U20

helyezés

0.0 %

U23

helyezés

0.0 %

Nézőszám

Fő

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
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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: Miskolc

(helység), 2012 (év) 04

(hó) 02

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Ügyiratszám : be/SFP-1118/2012

Alulírott Dr. Szabó Brigitta (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. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
a.

a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában
legalább 2 éve működik és;

b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti
bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület
feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken –
részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény
keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak
egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar
működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –,
és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr
versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt
főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8.

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;

9. 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;
10. 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;
11. 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);
12. 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;
13. 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;
14. 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

ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy
cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy
cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap
ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,
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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.
15.
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;
16.

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;

17.

hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatában szereplő adatokat a szövetség nyilvántartsa, kezelje és jogszabályban meghatározott harmadik
személynek ellenőrzés céljából átadja.

Kelt: Miskolc

(helység), 2012 (év) 04

(hó) 02

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Ügyiratszám : be/SFP-1118/2012
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)
Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2, Nyilatkozatok a mellékletekről és a Nyilatkozat az elektronikus számláról
nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell töltenem)
Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését
követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci
áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei
és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.
A beruházás finanszírozási terve és forrása
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Miskolc

(helység), 2012 (év) 04

(hó) 02

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Nyilatkozat
e-Számla befogadásáról Sportszervezet, Cég, egyéb szervezet részére

Sportszervezet neve:MVSI - Miskolc Városi Sportiskola nonprofit Kft
Sportszervezet rövidített neve: MVSI
Adószám: 14632853-2-05
Számlázási cím: 3515 Miskolc Egyetem út 2
Kapcsolattartó neve: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft - Dr. Lőcsei Tamás
Kapcsolattartó telefonszáma: 36-30-416-0517
Értesítési e-mail cím, melyre a számla érkezéséről kap információt.: balazs.miskolczi@hu.pwc.com

Tisztelt Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége!
Ezúton visszaigazolom, hogy a fent megadott cég befogadja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kiállított e-Számlákat.
Az e-Számlák törvényben előírt megőrzéséről gondoskodom.

Kelt: Miskolc

(helység), 2012 (év) 04

(hó) 02

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Ügyiratszám : be/SFP-1118/2012
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra
Jogcímek

Támogatás

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

16 226 833 Ft

54 089 444 Ft

26 670 000 Ft

11 430 000 Ft

38 100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

69 392 610 Ft

7 710 290 Ft

77 102 900 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 811 539 Ft

0 Ft

2 811 539 Ft

110 066 760 Ft

23 937 123 Ft

134 003 883 Ft

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Sportfejlesztési program
értéke

37 862 611 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

Önrész

Képzési feladatok támogatása
Közreműködői költségek
Összegzés:

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen
Jogcímek
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Közreműködői költségek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

37 862 611 Ft

16 226 833 Ft

54 089 444 Ft

26 670 000 Ft

11 430 000 Ft

38 100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

69 392 610 Ft

7 710 290 Ft

77 102 900 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 811 539 Ft

0 Ft

2 811 539 Ft

110 066 760 Ft

23 937 123 Ft

134 003 883 Ft

Összegzés:

2012.04.02 19:21

