be/SFP-01103/2016/MVLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Új-Hullám Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Új-Hullám Sport Egyesület

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Bajnoki osztály:

Egyéb

Adószám

18618121-2-11

Bankszámlaszám

11742245-20067759-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2510

Város

Dorog

Közterület neve

Iskola

Közterület jellege

utca

Házszám

9-11.

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2510

Város

Dorog

Közterület neve

Iskola

Közterület jellege

utca

Házszám

9-11.

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 816 39 81

Fax

+36 26 575 099

Honlap

www.ujhullamse.hu

E-mail cím

iroda@uj-hullam.hu

E-mail cím

varhegyi.ferenc@ujhullam.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Várhegyi Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 816 39 81

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

M.Csikai Andrea

E-mail cím

+36 30 479 52 16

iroda@uj-hullam.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Nippl Stefánia Uszoda

Dorog Város Önkormányzata

Dorog Város Egyesített Sportintézménye

Átlagos heti használat (óra)
16

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2009
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2009-09-07

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2009-04-17

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

2016-07-14 09:54

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

1,2 MFt

1,5 MFt

0,3 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

3,98 MFt

4,2 MFt

4,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

22,7 MFt

25,9 MFt

28,3 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

27,88 MFt

31,6 MFt

32,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

9,6 MFt

9,1 MFt

9,9 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,1 MFt

2,3 MFt

2 MFt

Anyagköltség

1,2 MFt

1,6 MFt

1,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5,7 MFt

8,3 MFt

10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,8 MFt

2,2 MFt

2,5 MFt

Összesen

20,4 MFt

23,5 MFt

26,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

22,5 MFt

25 MFt

28,3 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,1 MFt

2,3 MFt

2 MFt

2016-07-14 09:54
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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)

364 658 Ft

7 293 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

25 037 195 Ft

500 744 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-07-14 09:54
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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
Az Új-Hullám Sport Egyesület Dorogon, a Nipl Stefánia Uszodában dolgozik. A bányászváros Komárom-Esztergom megyében található, lakosságának a száma 13
ezer fő. Dorog szomszédvárosa Esztergom, ahol, noha van uszoda, mára gyakorlatilag megszűnt a vízilabdaélet. A 2007-ben átadott tanuszodának és az Új-Hullám
SE 2009-ben megkezdett tevékenységének köszönhetően azonban az elmúlt években újjáéledtek a vizes sportágak, az úszás és a vízilabda is. Dorogon jelenleg is
nagyon erős a sportélet és nagy a sportágak közötti verseny a gyerekekért. Dorogon a 2014/15-ös tanévben indult el az általános iskolai sportiskolai oktatás,
amelyben egyesületünk is részt vesz. A sportiskolai rendszer kiépülése néhány év múlva jó hatással lehet a vízilabda utánpótlás nevelésre is. A tavalyi sportiskolai
képzésből 5 fő előkészítőst nyertünk. Az uszoda nyáron nyitott, a többi időszakban sátorral fedett. A létesítmény egy 16x25 méteres, 210 cm vízmélységű
nagymedencével és egy 16x8 méteres, 70-90 cm vízmélységű tanmedencével rendelkezik. Az öltözők mérete viszonylag kicsi. Az uszoda körül két oldalon parkoló
található. Az Új-Hullám SE rendelkezik a sportág űzéséhez szükséges kapukkal, hálókkal, labdákkal, időmérő órával. A játékosokat egyen felszereléssel láttuk el. Az
egyesület két vízilabda szakedzőt foglalkoztat. Vezetőedzőnk Györe Lajos, mesteredző, korábbi magyar bajnok és KEK győztes játékos, aki edzőként több felnőtt
magyar bajnoki aranyérmet, LEN Kupát és Szuperkupát nyert, dolgozott női utánpótlás válogatott szövetségi kapitányként, valamint az Európa-bajnok felnőtt női
válogatott edzőjeként. Másik edzőnk Szarvas Dávid, aki néhány évvel ezelőtt elkezdte a vízilabda felépítését a városban. A vízilabda szakosztály jelenleg 81 fő igazolt
játékossal rendelkezik. A versenycsapatok és az előkészítősök számára heti öt edzéslehetőséget biztosítunk. A versenycsapatok jelenleg heti öt órában teljes
medencében, heti 2x1 órában három sávban, illetve heti 2x1 órában négy sávban edzenek. Ezen kívül a napi edzések előtt a legkisebbek számára +30 perces
vízilabda úszásedzést tartunk. Ezen kívül heti két alkalommal pedig elméleti oktatást tartunk. A 2015/16-os bajnoki évben három csapattal játszik a Budapesti
Vízilabda Bajnokságban. A mérkőzésekre bérelt autóbusszal utaznak a csapatok. Az elmúlt években több játékost adtunk a fővárosba (KSI SE, Vasas SC) akik azóta
korosztályos OB-n játszanak. Szerződéssel lányjátékosokat adunk az ASI DSE-nek, és az UVSE-nek is.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelenleg nincs ingatlan beruházása az Egyesületünknek.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt 2016. júliusától, 2017. június végéig tart. 2016 nyarán a korábbi években kialakított munkamenetnek megfelelően napközis vízilabda táborokat szervezünk,
augusztustól pedig hathetes felkészülési időszakot tartunk. A következő szezonban szeretnénk megtartani,kismértékben növelni a sportolóink létszámát.Ebben az
időszakban az elérhető cél a 80 fős, ideális esetben a 90 fős létszám. Ezen kívül tovább folytatjuk a csapatszellem, a közösség erősítését, a csapatok és a játékosok
taktikai képzését, amelytől azt várjuk, hogy az egyének és a csapatok játéktudása is fejlődik. Szeretnénk 3 fő játékost feladni a tehetséggondozó programba. A
2016/17-es bajnoki évben szeretnénk két db egyhetes edzőtábort tartani a kiválasztott játékosok, csapatok számára. A folyamatosan szükséges eszközbeszerzések
mellett ezen kívül meg kívánjuk rendezni a meghívásos, I. Bányász Kupát, a legkisebb gyerekek számára. Ennek tervezett időpontja ősz eleje.

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 2016/17-es program során szeretnénk népszerűsíteni a sportágat és tartani, illetve növelni a merítési bázisát. Részt veszünk a 14/15-ös tanévben megkezdődött
általános iskolai dorogi sportiskolai oktatásban.Távlati cél, hogy az évek során így képzett gyerekek közül többen is bekerüljenek a vízilabdába. Ezzel szélesedhet a
kiválasztási és tehetséggondozási program. Jelenleg közel évi 1000 gyermek vesz részt úszás-oktatásban a dorogi uszodában. A sportiskolai képzéshez kapcsolódó
egyesületi munka ezt a kört bővítené tovább. Évek óta tartunk iskolai toborzó akciókat. Ebben a tanévben 16 oktatási intézményben népszerűsítettük a vízilabdát.A
személyes részvétellel zajló toborzó akciók a sportág népszerűsítésének egyik eszközét jelentik. Másik fontos eszköz az egyesület honlapja, illetve működik az
egyesület Facebook-oldala is, amelyen szintén közlünk híreket, illetve ez a virtuális közösség egyik színtere is.Fontos elem a helyi és a környékbeli nyomtatott sajtó.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A térségben Dorogon nyílik lehetőség a minőségi vízilabdázásra. A gyereklétszám lehetőséget ad arra, hogy a klub eredményes utánpótlás-nevelő bázissá váljon. Ez
pozitív társadalmi hatást jelent. A 2016/17-es bajnoki évben a gyerekek létszámának stabilizálását és esetleg kismértékű növekedését várjuk.A felszerelések
biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk el.Sok szülő számára anyagi megterhelést jelent a gyerekek sportolásának
finanszírozása. A TAO program többek között abban is segíthet, hogy az alapvetően olcsóbb sportágak (labdarúgás, kézilabda, birkózás stb.) mellett is megmaradjon
a vízilabdázás utánpótlás bázisa.A program lehetőséget ad, a hátrányos helyzetű gyerekek sportba integrálására. Jelenleg több csonka család, vagy hátrányos
anyagi helyzetben lévő család gyereke/i sportol nálunk. Céljaink harmonizálnak a Magyar Vízilabda Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert
a a helyi adottságokra alkalmazzuk.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Új?

Adózás
módja

Havi
m.
ó.

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
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Informatikai, műszaki
berendezés

Laptop

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Fénymásológép, nyomtató (25 lap/perc,
színes)

db

1

300 000
Ft

300 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Vetítővászon

db

1

60 000
Ft

60 000 Ft

510 000 Ft

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)

353 718 Ft

3 647 Ft

7 293 Ft

364 658 Ft

156 282 Ft

517 293 Ft

520 940 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.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
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 igazolt játékosok
2016/17 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése
Tényleges csapatok
száma

3

Látens csapatok
száma

2

Elméleti gyereklétszá
m

100

Tényleges
gyereklétszám

81

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

4

81

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

Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú

53

2

Gyermek leány

18

0

Serdülő fiú

5

0

Serdülő leány

1

0

Ifjúsági fiú

4

1

Ifjúsági leány

0

0

Összesen

81

3
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

M. e.

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés,
ruházat

Fürdőköpeny

db

40

17 000 Ft

680 000 Ft

Sporteszköz

Vízilabda

db

30

15 000 Ft

450 000 Ft

Sporteszköz

Gumikötél (kék 120 cm)

db

22

13 000 Ft

286 000 Ft

92

45 000 Ft

1 416 000 Ft

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

Megnevezés

M.e.

Menny.

Egységár

0

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan típusa

Korosztály

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák
száma / hét

Hetek száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Uszoda, teljes
medence

Gyermek fiú

11 000 Ft

10

42

4 620 000 Ft

Uszoda, teljes
medence

Ifjúsági fiú

11 000 Ft

7

42

3 234 000 Ft

Edzőtábor uszoda, teljes
medence

Gyermek fiú

15 000 Ft

20

1

300 000 Ft

Edzőtábor uszoda, teljes
medence

Ifjúsági fiú

28 000 Ft

25

1

700 000 Ft

65 000 Ft

62

86

8 854 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember megnevezése

Korosztály

Új?

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Györe Lajos

Ifjúsági fiú

N

Normál

30

12

245 000 Ft

68 600 Ft

3 763 200 Ft

Szarvas Dávid

Gyermek fiú

N

Normál

30

12

205 000 Ft

57 400 Ft

3 148 800 Ft

Várhegyi Ferenc

Gyermek fiú

N

Normál

20

12

154 000 Ft

43 120 Ft

2 365 440 Ft

Schieszler Anna

Ifjúsági fiú

N

Normál

10

12

42 000 Ft

11 760 Ft

645 120 Ft

90

48

646 000 Ft

180 880 Ft

9 922 560 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Sportszakember neve

Munkakör

Edzett
csapatok
száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló
okirat kiállítójának neve

Szak

Végzettség

Györe Lajos

Vezetőedző

1

TF

Vízilabda

Szakedző

Szarvas Dávid

Edző

2

TF

Vízilabda

Sportedző

2016-07-14 09:54
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2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Sportszakember neve

Munkakör

Edzett
csapatok
száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló
okirat kiállítójának neve

Szak

Végzettség

Várhegyi Ferenc

Sportszakmai
igazgató

0

TF

Vízilabda

Sportmenedzser

Schieszler Anna

Technikai vezető

0

Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskola

Vízilabda

Tanár

Melléklet

2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
Helyszín

Ország

Ellátás

Létszám

Napok száma

Egységár

Tervezett ráfordítás

Belföldi

Nem releváns

Szállás teljes ellátással

22

5

12 000 Ft

1 320 000 Ft

Belföldi

Nem releváns

Reggeli

22

5

1 000 Ft

110 000 Ft

Belföldi

Nem releváns

Főétkezés

22

5

2 000 Ft

220 000 Ft

Belföldi

Nem releváns

Pótétkezés

22

5

1 000 Ft

110 000 Ft

2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat
Úti cél

Személyszállítási költségek típusa

Mennyiség

Mennyiségi egység

Egységár

Összesen

Bajnoki mérkőzés

Busz nagy (>20 fő)

7200

km

350 Ft

2 520 000 Ft

Edzőtábor belföld

Busz nagy (>20 fő)

1100

km

350 Ft

385 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 416 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

2 905 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

810 430 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

8 854 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 760 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

9 922 560 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

27 067 990 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

24 286 079 Ft

250 372 Ft

500 744 Ft

25 037 195 Ft

2 781 911 Ft

27 568 734 Ft

27 819 106 Ft

2016-07-14 09:54
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

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

2016-07-14 09:54
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

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

2016-07-14 09:54
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Versenyeztetés
A 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Részvételi,
nevezési díjak

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

Tagsági díj

Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre
kerülő díjak

Összesen

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

2016-07-14 09:54
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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
(nem ingatlan)

7 293 Ft

7 293 Ft

3 647 Ft

10 940 Ft

Utánpótlás-nevelés

500 744 Ft

500 744 Ft

250 372 Ft

751 116 Ft

Összesen

508 037 Ft

762 056 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A Sportfejlesztési program pénzügyi és szakmai felügyelete.

Utánpótlás-nevelés

A Sportfejlesztési program pénzügyi és szakmai felügyelete.

2016-07-14 09:54

14 / 22

be/SFP-01103/2016/MVLSZ
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: Dorog, 2016. 07. 14.

2016-07-14 09:54
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Nyilatkozat 2
Alulírott Várhegyi 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 az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,
2. sportegészségügyi berendezést,
3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.
Kelt: Dorog, 2016. 07. 14.
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Horkai-nyilatkozat
Elfogadom az alábbi nyilatkozatot
Alulírott Várhegyi Ferenc, mint a Új-Hullám Sport Egyesület (2510 Dorog, Iskola utca 9-11. ), adószám: 18618121-2-11) nevében kötelezettségvállalásra jogosult
elnök
n y i l a t k o z o m,
hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ)
által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása során megismertem és az abban foglaltak szerint az MVLSZ
által szerevezett sportvezetők képzésére a legalább egy főt beiskolázok.
Nyilatkozom továbbá, hogy a 2016/2017 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által összeállított és
a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett „A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus
bontásban” c. ajánlás alapján végezzük.
Kelt: Dorog, 2016. 07. 14.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két
pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke
vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2016. július 1. - 2017. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi
évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén
bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg
0 Ft

Pénznem

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)
0 Ft

Kelt: Dorog, 2016. 07. 14.
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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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 13:17:39
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 19:53:31
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 14:57:36
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:
2016-04-28 11:42:34
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:19:43
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési képzési költségek részletezése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:20:37
Feltöltés / Megtekintés

Edzőtábor részletezése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:22:09
Feltöltés / Megtekintés

Györe Lajos végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 19:36:18
Feltöltés / Megtekintés

Szarvas Dávid végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 19:36:59
Feltöltés / Megtekintés

Várhegyi Ferenc végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 19:39:19
Feltöltés / Megtekintés

Schieszler Anna végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 19:43:20
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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

Teljes szakember állomány

fő

0

4

4

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

0

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:

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%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Egyéb indikátorok
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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

353 718 Ft

3 647 Ft

7 293 Ft

364 658 Ft

156 282 Ft

517 293 Ft

520 940 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

353 718 Ft

3 647 Ft

7 293 Ft

364 658 Ft

156 282 Ft

517 293 Ft

520 940 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

24 286 079 Ft

250 372 Ft

500 744 Ft

25 037 195 Ft

2 781 911 Ft

27 568 734 Ft

27 819 106 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

24 639 797 Ft

254 019 Ft

508 037 Ft

25 401 853 Ft

2 938 193 Ft

28 086 027 Ft

28 340 046 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-07-14 09:54

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 (12 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)
alairasicimpeldany-vf_1461606811.jpg (Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2016-04-25 19:53:31)
3d1df9d553cc287c5fb3fd1a30282bd4b7006a0f020b7aecb38e6f00a81dc6d5
Edzőtábor részletezése
edzotaborreszletesleiras2016_17_1461676929.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2016-04-26 15:22:09)
4e1616ba62f6f6cad0410dcd59937947b7e74bf0e2e17da692bc6b2fd5570126
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat2016_oldal_1_1461669443.jpg (Szerkesztés alatt, 415 Kb, 2016-04-26 13:17:23)
7b377014e402294134568f744fc3fb84ba3582801f1c880bb5f7cb8935c1bdbf
birosagikivonat2016_oldal_2_1461669459.jpg (Szerkesztés alatt, 349 Kb, 2016-04-26 13:17:39)
26ffa37aac1c72bea444a497523455953ee58fd4492c80dcb5b730d03382691a
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
szamlatortenet_1461836554.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 11:42:34) a6f50cd891622e4b9511507d1e9272c1f5b596d003ce44557553bb60dd7fdf14
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartmentesigse_1461675456.pdf (Szerkesztés alatt, 440 Kb, 2016-04-26 14:57:36)
05b6b8f15abda88af070c9a123f44f38dddc44663911cbfa662068e5f4038137
Rendezési, felkészítési képzési költségek részletezése
versenyeztetesselkapcs.ktsgossz201_1461676837.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 15:20:37)
a1b2c901945b578febb3ea4b1de6ebe9908f405d5c854b4b1ec295b603d16d88
A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése
sportletesitmenyberletidijszamit_1461676783.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-26 15:19:43)
2e85bdf1dc19a565dfb8741b2e3b7c405801dcfae574e393a6e4cc5bfd54205b
Györe Lajos végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
gyore_lajos_diploma_1461605778.jpg (Szerkesztés alatt, 944 Kb, 2016-04-25 19:36:18)
5ff75837933ca07de3cc9c5476b665c8e748b838ee4e812da0291bc7ede3cc31
Szarvas Dávid végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
szarvasdaviddiploma3_1461605819.jpg (Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2016-04-25 19:36:59)
f1bf8f50a2c3787ff6492801b46e1471fee853ebd13b7230ffc27f02fe594029
Várhegyi Ferenc végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
varhegyi_ferenc_1461605959.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2016-04-25 19:39:19) 86e69a30ef12a32d38fa324642a306a16b3d7b73624cf8417cbf3744a74194be
Schieszler Anna végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
schieszlerannadiploma_1461606200.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2016-04-25 19:43:20)
651d34b57628eaa4b695f0e623b69628b363b3361396e77bfb9a42e3a2958e80
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