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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Főnix Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: Főnix Gold FC
2 Gazdálkodási formakód:

3 Tagsági azonosítószám 3197
A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa:

Adószám: 1 8 5 0 0 9 3 8 - 1 - 0 7
Bankszámlaszám: 1 2 0 2 3 1 0 1 - 0 0 3 3 8 0 9 1 - 0 0 1 0 0 0 0 5

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 0 0 0 Székesfehérvár(helység)

Gombócleső út(út, utca) HRSZ 4054/1(házszám)

06-20-335-0551Telefon: Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 0 0 0 Székesfehérvár(helység)

Gombócleső út(út, utca) HRSZ 4054/1(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Bolla László
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06-20-335-0551Mobiltelefonszám: info@fonixgoldfc.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Bolla László
06-20-335-0551Mobiltelefonszám: info@fonixgoldfc.huE-mail cím:

Sportszervezet alapításának időpontja:  

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

Ügyiratszám : be/SFP-0467/2012

Érkezett : ________________

521

Nincs felnőttcsapat egyesület

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

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

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

0.2 MFt 1 MFt 0 MFt

0.26 MFt 00 MFt 00 MFt

2.02 MFt 5.16 MFt 6.2 MFt

0 MFt 21.13 MFt 250 MFt

0.4 MFt 15 MFt 70 MFt

2.88  MFt 42.29  MFt 326.2  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 0 MFt 00 MFt

15 MFt 15.8 MFt 14 MFt

1.85 MFt 1.21 MFt 2.7 MFt

0 MFt 3.531 MFt 4.2 MFt

00 MFt 0 MFt 0.21 MFt

16.85  MFt 20.54  MFt 21.11  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

45 MFt 50 MFt 52 MFt

28 MFt 32 MFt 35 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0467/2012

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

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

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-0467/2012

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

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan
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Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk 2007. őszén alakult meg 2 fanatikus, a magyar foci és az utánpótlás-nevelés iránt elkötelezett szülő elhatározásának eredményeként.
Elvünk, hogy a magyar labdarúgás jövőbeni sikereinek érdekében elengedhetetlen az utánpótlás-nevelés fejlesztése Magyarországon. Elképzelésünk szerint a tömegbázis
megteremtése, kiépítése lehet a hosszú távú céljaink megvalósításának alapja. Ehhez nem csak a majdani profi játékosok számának növelését kell elérnünk, de az amatőr
és csak kedvtelésből játszott foci lehetőségét is meg kell termtenünk. A mi esetünkben ez konkrétan az óvodákkal és iskolákkal kialakított jó kapcsolataink adta
lehetőségeink kihasználását jelenti. A kiválasztás mellett népszerüsítjük a sportot, az egészséges életmódot és legfőképpen természetesen a FOCIT!!!!!!
Célunk hogy komoly bázist hozzunk létre és szakmai munkánkkal a hazai utánpótlás- nevelés színvonalát emeljük. Ennek elérése csak szervezett sportszakmai munkával,
magas színvonalú utánpótlás-képzéssel, eredményes tehetségkutatással és egy komoly infrastruktúra megteremtésével lehetséges!!!! Ilyen infrastruktúra nélkül jó képzés
nem lehetséges és a magyar labdarúgás sem lesz újra kiemelkedő Európában!
Megalakulásunkkal tehát segíteni szeretnénk a magyar labdarúgás fellendítését itthon és nemzetközi szinten is a helyüket megálló fiatal nemzedékek kinevelésével.

Munkánk:
A Főnix Gold Fc. 6 és 14 éves kor közötti gyermekek számára nyújt kiemelt szintű szakmai munkát és odafigyelést. A labdarúgáshoz valódi elhivatottságot érző
gyermekeknek, a „legjobbak a legjobbakkal” elv alapján, a mindenkori életkori sajátosságaiknak megfelelően biztosítjuk a töretlen fejlődést.
Hitvallásunk:
Ne váltsd meg a világot, valósítsd meg önmagad!
Ha megvalósítottad önmagad, megválthatod a világot!

Korosztályonként kizárólag kis létszámú csoportokban, maximum 12-16 gyermekkel foglalkozunk, hogy a megfelelő fejlődést és edzői odafigyelést garantálni tudjuk.
Egyesületünknél a tagsági díjak beszedése érdekében sem duzzasztjuk fel mesterségesen korosztályainkat, ezért van lehetőségünk arra, hogy az edzéseken a
személyenkénti sajátosságokat maximálisan figyelembe vegyük.
A tömegesítés fontossága mellett működésünk közvetlen célja azonban nem egy tömegsportbázis kialakítása, ezért korosztályainkat szigorú válogatási rendszeren és orvosi
felméréseken alapuló kiválasztás szerint állítjuk össze.

Fontos követelmény azonban csapatainknál a humán képzés minősége is. A sport mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tanulásra , mivel tisztában vagyunk azzal a ténnyel,
hogy nem minden ifjú tehetségből válik majd felnőtt profi labdarúgó, ezért 2009 szeptemberétől a Főnix Gold Fc. csapatainak a székesfehérvári Vörösmarty Általános Iskola
Vezetőségével kötött megállapo-dás alapján külön osztályok indítására van lehetősége. Az iskola tanárai kiemelt odafigyelést biztosítanak gyermekeink számára, mely
munka erdménye természetesen csemetéink tanulmányi sikerein is megmutatkozik!
Az iskolát ott kezdő csapataink tehát, a sport és a humán képzésből is egyaránt megfelelő mennyiségű és minőségű képzést kapnak.(http://www.vorosmartyaltisk-
szfvar.hu/ )

Szeptembertől a csoportok a 2007-os születésű gyermekek előkészítő (játszó) csoportjával bővül.
Szakmai munkánk alapjait a nemzetközileg is elismert AFC AJAX Amsterdam utánpótlás programját kiegészítve a Bot-Mezey -féle utánpótlás program adja.
Valljuk, hogy ebben a korban a gyakorlatok 90 %-át csak és kizárólag labdával kell végezni!!!
A profi szakmai munkánk irányítását 5 fős UEFA licenszes edzői apparátusunk biztosítja.
4 fő szakedzőnk munkáját egy kapusedző és egy mozgáskordinációs edző segíti.
UEFA „B” licence-es edzőink Jakab Elek Úr vezetésével rendszeres továbbképzésen, szakmai megbeszéléseken vesznek részt. 2012-ben pedig mindegyik szakedzőnknek
UEFA „A” minősítést kell megszereznie.
Az elmúlt években végzett munkánkra felfigyelve az Empoli Futball Akadémia szakmai együttműködést ajánlott egyesületünknek.
Természetesen ezt nagy örömmel fogadtuk és a közelmúltban együttműködési megállapodást is kötöttünk Olaszország jelenleg egyik legeredményesebb elit képző
akadémiájával.

Az együttműködés keretein belül edzőinknek és fiataljainknak lehetősége nyílik szakmai utak illetve edzőtáborozás keretein belül hasznos információk cseréjére és
tudásbázisuk növelésre.

Lehetőség nyílik számunkra, hogy pontos képet kaphassunk egy már régóta jól működő utánpótlás-nevelő akadémia munkájáról, tapasztalatairól.
A megszerzett információkkat pedig kiválóan tudjuk hasznosítani jövőbeni munkánk során.

Tornák, kupák, játéknapok szervezésea tehetségkutatás és a tömegesítés jegyében:

2007 óta már hagyománnyá vált a nálunk edző gyermekek szüleinek bevonásával minden évben 2 alkalommal megrendezésre kerülő Főnix Kupa. A rendezvénysorozatban,
ami 2011 decemberében már IX. 2012 március elején már a jubileomi X. alkalommal került megrendezésre, 6 korosztály (1999-2004) mintegy 1300 gyermeklabdarúgója
vesz részt rendszeresen.

Ezek alkalmával feltérképezzük a mindenkori nagycsoportos ovisok (kb.4-500 fiú és lány) aktuális fejlettségi és mozgáskordinációs szintjét, gyorsaságát és fizikai
felkészültségét.
A felmérések után a szülők felé jelezzük észrevételeinket, tapasztalatainkat, akik javaslatunk és természetesen gyermekeik akarata szerint eldönthetik, hogy reményünk
szerint gyermeküket a labdarúgás felé irányítják-e!!

A tömegesítés elősegítése érdekében partneriskolánnkal együttműködve az iskolai tornaórák keretein belül egyesületünk edzői rendszeresen tartanak foglalkozásokat az
iskola diákjainak. Minden évben az iskolai testnevelőkkel közösen, bázisunkon házi, kis és nagypályás, valamint régiós iskolai bajnokságokat szeveztünk és szervezünk több
korosztályban a környező települések iskoláinak bevonásával, amely lehetőséget ad edzőink számára, hogy az ott élő ifjú tehetségek minnél előbb a szakma látókörébe
kerüljenek.

Központunkban minden felszerelés és infrastruktúra adott egy komoly színvonalú szakmai munka elvégzéséhez. Természetesen egy ilyen infrastruktúra fenntartása,
folyamatos fejlesztése és működtetése nagyon nagy terhet ró egyesületünkre és a minket támogatónkra

További értékes eredményeink 2007-től napjainkig:

DECATHLON Utánpótlástorna /Székesfehérvár/2007. november U7 I. helyezés, U9 I. helyezés
Fürge-Nyuszi Kupa /Siófok/2008.február U7 I. helyezés, U9 I. helyezés
Duna-Mount kupa /Dunaújváros/2008. március U7 III. helyezés
LEGEA-PŰNKÖSDI KUPA /Budapest/2008. május 2000-es korsztály I. helyezés, 1999-es korosztály I. helyezés
SAMSUNG FOCIZOOM Országos Torna /Budapest, Albert stadion,2008. július 99-es korosztály I. helyezés
JAUERLING KUPA /AUSZTRIA, Maria Laach/2008. augusztus 99-es korosztály III. helyezés
MITRE Kupa /Budapest,2008. augusztus 2001-es korosztály I. helyezés,1998-as korosztály III. helyezés
LEGEA Kupa /Budapest/2008. Augusztus, 99-es korosztály I. helyezés
DUNA MOUNT Kupa Dunaújváros /2009-március 01/ 1998-as koosztály I. helyezés
DUNA MOUNT Kupa Dunaújváros /2009-március 01/ 2000-es koosztály I. helyezés
SOPRON /2009. Árilis/ 1998-as korosztály III: helyezés
Csillagfény Kupa Zalaegerszeg /2009. június/ 2001-es korosztály III. helyezés
IV. FŐNIX Kupa /Székesfehrvár/ 1998-as korosztály I helyezés
IV.FŐNIX Kupa /Székesfehrvár/ 1999-es korosztály I helyezés
Zalaegerszeg, 2009. december, 1999-es korosztály I helyezés
Ritzing/Ausztria 2010. január 2000-es korosztály I. helyezés
Ritzing/Ausztria 2010. január 1999-es korosztály I. helyezés
Székesfehérvár, Videoton LKA Kupák 2010. Február 1999-es, 2001-es,2002-es korosztály I helyezés; 2000-es korosztály II. helyezés
Főnix Kupa /2010. Március/ 1999 és 2000-es korosztály első helyezés
Ausztria/Graz 2010. Március 21. 1999-es korosztály I. helyezés
MARIANKA Kupa 2010.június Szlovákia, Bratislava I. helyezés 2000-es korosztály
SOMMER CUP 2010. augusztus Ausztria I. helyezés , 1999-es korosztály
ZTE Kupa, 2010. július, Zalaegerszeg, II. helyezés, 1999-es korosztály
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Dalnoki Jenő émléktorna 2010. augusztus, Budapest, I.helyezés 2000-es korosztály
2010. Szeptember CORDIAL CUP I. helyezés 2000-es korosztály
2010. Október OCTÓBER FEST Csepel Halászi 2001-es korosztály I. helyezések
Agriapipe kupa, Eger 2010. November 1998-as korosztályban II. helyezés az 1999-es korosztállyal
2010. december 13. BETZI CUP IV. hely 1999-es csapatttal
2011. január, IMI SZUSE kupa Esztergom I. helyezés az 1999-es csapattal az egy évvel idősebbek között
2011. június 2002-es korosztály Zalaegerszeg II. hely.
2011. június, Tirol, Cordial Cup I. hely 2000-es csapattal
2011. június Bajnoki Arany U12-es csapat
2011. június Göll Cup, Ausztria I hely 2000-es csapat
2011. december IX. Főnix Kupa I.helyezés (99-es korosztály)
2012. Február, Budapest, II. Voyage Kupa I hely(99-es korosztály)
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Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

- Tető és világítás felújítás:
Az elmúlt években a használat során egyre több javítási/felújítási munka válik szükségessé bázisunkon. Legfontosabb a tető beázásának megszüntetése, valamint az
öltözők-zuhanyzók felújítása illetve a csarnokvilágítás korszerűsítése, mely jelentős megtakarítást eredményezne a jövőben.
Egyesületünk 2db összesn 2800 nm-es fedett pályával rendelkezik, aminek köszönhetően egész évben edzéseket lehet tartani. A romló infrastruktúrális adottságok miatt
azonban szükség van ezek korszerűsítésére, hogy a meglévő magas szinvonalat a továbbiakban is biztosítani tudjuk.

- Új műfüves nagy focipálya beruházás:
Mivel azonban az egyesületünknél futbalozó gyermekek száma évről évre nő, további pályákra van szükség a munkánk elvégzéséhez. Székhelyünkön, Székesfehérváron
nincs lehetőségünk a meglevő nagyméretű pályákon edzéseinkre, mérkőzésekre időpontot találni. Korosztályaink létszámának és ifjú tehetségeink életkorának
növekedésével idén már elengedhetetlenné válik egy 105 x 65 -ös nagyméretű műfüves pálya használata, hogy gyermekeink szakmai fejlődése töretlen maradhasson!!
Mindezek miatt egyesületünk TAO-s támogatás igénybevételével egy műfüves nagypályát szeretne megépíteni. Azért döntöttünk a nagyobb pénzeszközt igénylő beruházás
mellett, mert a pálya elkészülte után viszont a későbbi, mindennapos fenntartás jóval kevesebb mint az élőfüves pályáké és használatát az időjárás kevésbé befolyásolja!!!
Kiegészítő berendezésire külön tárgyi eszközként pályáznánk, úgymint:
- kapuk
- szociális és öltöző konténerek (5 db)
- jelző bólyák
- cserepadok
- mobil kerítés
- karbantartó gépek

Tárgyi eszközök:
- 2 db kisbusz:
A bajnokságokon, a hazai és nemzetközi tornákon való részvétel a fejlődésünk elengedhetetlen részét képezik, amelyekhez tartozó utazások azonban nagy terheket rónak
csapatunkra. Rendszeres meghívást kapunk Európa különböző országainak rangos nemzetközi tornáira, valamint mi is sikerrel hívunk meg komoly csapatokat a Főnixnél
rendezett tornáinkra! Ezeken az eseményeken való részvétel nem csak szakmailag, de mentálisan is erősíti játékosainkat, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy technikailag és
mentálisan is felkészült akadémiára érett játékosok kerülhessenek ki egyesületünktől!
Egy-egy torna utazási költsége távolságtól és létszámtól függően akár a több százezres összeget is elérheti. Ezen költségek csökkentését két 9 személyes kisbusz
vásárlásával érhetjük el, melyeket a 2012-es TAO-s támogatás igénybevételével szeretnénk megvásárolni, amit majd saját üzemeltetésben használnánk.

- műfüves pálya kiszolgáló eszközei:
A pályát alkalmassá kell tennünk a játékra, ehhez elengedhetetlenek a következő eszközök:
- szociális konténer
- kapuk (3x2 db)
- hálók
- kerítés
- vonalazó gép
- pályakarbantartó gép
- világítás oszlopai
- cserepadok
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Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A projektben szereplő valamennyi beszerzés és építkezés 2012.12.15-ével lezárul.

Műfüves pálya építése:

Építés megkezdésének időpontja: 2012.05.01

Építés tervezett befejezésének időpontja: 2012.09.28

Tekintve azt a tényt, hogy a műfüves pálya építése alapvetően egyszerű , kevésbé időigényes folyamatokból áll, így a beruházás várható befejezésénél egyesületünk
szeretné hamarabb befejezni a felújítási munkálatokat.

A pálya építéséhez nem szükséges építési engedély, így a hatályos jogszabályok alapján az építési munkálatok előfinanszírozással valósíthatók meg.

Egyesületünk forrásaiból folyamatosan tudja biztosítani a szükséges fedezetet a folyamatosan lehívható TAO támogatások megérkezéséig.

Pálya építésének szakaszai:
- tereprendezés, felvonulás
- szivárgó hálózat kialakítása, dréncsövezés
- gyűjtő kialakítása
- pályaszegély elkészítése
- szivárgó réteg lehelyezése
- finom ágyazat készítése (kavicsból)
- műfű beépítése
- feltöltés guiörleménnyel és kvarchomokkal
- műfüves pálya átvétele
- pályafelszerelések telepítése, vonalazás, szociális konténer telepítése
- pálya átadása

Épület tetőszerkezetének felújítása:

Építés megkezdésének időpontja: 2012.06.01

Építés tervezett befejezésének időpontja: 2012.08.31

A meglévő csarnoképület tetőszerkezetének felújítása egy kivitelezővel megoldható. Várhatóan a felújítás a kitűzütt határidőnél hamarabb be fog fejeződni.

A felújítási munkálatokhoz nem szükséges építési engedély, így a hatályos jogszabályok alapján az építési munkálatok előfinanszírozással valósíthatók meg.

Egyesületünk forrásaiból folyamatosan tudja biztosítani a szükséges fedezetet a folyamatosan lehívható TAO támogatások megérkezéséig.

A munkálatokhoz szükséges alapanyagokat kell megvásárolnunk, a munkálatok munkadíját pedig az egyes munkafázisok átvételét követően kell kiegyenlítenünk.

Épület világításának felújítása:

Építés megkezdésének időpontja: 2012.06.01

Építés tervezett befejezésének időpontja: 2012.08.31

A meglévő csarnoképület tetőszerkezetének felújítását követően egyesületünk elkezdi a világítási rendszer korszerűsítését.

A felújítási munkálatokhoz nem szükséges építési engedély, így a hatályos jogszabályok alapján az építési munkálatok előfinanszírozással valósíthatók meg.

Egyesületünk forrásaiból folyamatosan tudja biztosítani a szükséges fedezetet a folyamatosan lehívható TAO támogatások megérkezéséig.
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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)

Egyesületünk működésének minden pontját úgy alakította, hogy az teljes mértékben azonosulni tudjon az MLSZ szakszövetségi stratégiájához, vezérelvként tartottuk szem
előtt.

Korábbi programunkhoz képest eltérés:

- Az eddig elvégzett munka mellett legfontosabb feladatunk volt, hogy igazolt, versenyző labdarúgóinknak a megfelelő életkorban egy olyan továbblépési lehetőség
biztosítása, ahol továbbra is a legjobb szakmai képzéssel készítik fel őket a jövőre, illetve biztosítanak nekik lehetőséget céljaik elérésében. Ennek a feladatnak a teljesítése
sikerült, hiszen 2012 márciusában egyesületünk szerződést kötött a Videoton Fc. - vel egy közös szakmai munka kialakítására

- Idén tavasszal új szakosztályt indított egyesületünk, melynek keretében értelmi és testi fogyatékos fiatalok és felnőttek részére biztosítunk sportolási és mozgási
lehetőséget, szakedzőink és gyógytornászok bevonásával. Foglalkozásinkon jelenleg mintegy 30-40 fogyatékossággal élő vesz részt rendszeresen.

- Játékosaink testi fejlődését, egészségi állapotát folyamatosan kontrol alatt tartjuk.
Egyesületünk együttműködési megállapodást kötött a Sani Prevent Kft. mozgásszervi központjával akikkel közösen a gyermekek aktuális fizikai állapotát felmérjük,
dokumentáljuk és elemezzük, az esetleges eltéréseket korrigáljuk, szükség esetén szakorvosi ellátást javaslunk. A gyermekek felmérésére a Leonardo izomdinamikai
mérőeszközt használjuk. A mérési eredmények alapján odafigyelünk a gyermekek fejlődésére.

A mérések mellett, szakképzett segítőinkkel az egyes sérülések utáni rehabilitációra, az erő, a dinamika, a mozgáskordináció fejlesztésére a Sani-Prevent Kft. Galileo teljes
testvibrációs gépét használjuk. Együttműködésünk kézzelfogható és ellenőrizhető sikereket hoz. Programunk során fiataljaink körében bevezettük a sani prevent csontpor,
a seatone sport restart és a seatone sport endurance extra (a sportkórház által is ajánlott) táplálékkiegészítők rendszeres szedését.

Munkánkak mérhető eredményei megmutatják, hogy játékosaink erőnléte, csontozata, egészségi állapota átlagon felüli a jelenleg hazánkban rendszeresen edző hasonló
korosztályoknál.
Évente pedig egy alkalommal a nagyobb korosztályinkat a Dr. Petrekanics Máté által vezetett orvos csoport megvizsgálja és véleményezi.
A 2012 -2013-as évadban a támogatási rendszer segítségével a fejlesztő és rehabilitációs munkánk végzéséhez 5 db Galileo gépet és Life Fittness márkanevű konditermi
felszereléseket szeretnénk vásárolni 180 m2-es konditermünk berendezésére egyesületünknek. Saját használatunkon felül edző és rehabilitációs termünk használatát
megnyitnánk a nagyközönség felé is és ennek a munkának a bevétele nagyban sgíthetné a Főnix jővőbeni működésének stabilitását

- Egyesületünk infrastruktúrája két éve ad otthont a székesfehérvári általános iskolák részvételével az országos labdarúgó diákolimpia helyi selejtezőinek és ebben az
évben az is kolák közötti Bozsik Program mérkőzéseinek is. A sportág népszerűsítése, a tehetségkutatás és a munka nyáron sem fejeződik be egyesületünknél, mivel a
nyári szünet ideje alatt a mindennapi edzések mellett napközis táborokat is szervezünk, aminek keretein belül az edzőink tartanak foglalkozásokat.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Társadalmi hatás:
Jelentős dolog, hogy a gyerekek kontrollált körülmények között tölthetik szabadidejüket. A sport által azok a gyerekek is leterhelhetők, akik egyébként az iskolában
nehezebben kezelhetők, a sport által jobban odafigyelhetnek a tanulásra.
A növekvő sportoló létszám magával vonzza a sportág növekvő népszerűségét is, ezáltal az egyesület is jobban „meríthet” a jó adottságokkal rendelkező gyerekek közül.

Gazdasági hatások:
Gazdasági előny egy egyesület számára, ha egy saját nevelésű játékost tud egyre magasabb korosztályokban versenyeztetni, hiszen fejlesztését az alapoktól tudja figyelni
egészen felnőtt koráig. Nem kell átigazolási költségekkel számolni, a saját nevelésű jó képességű sportolók erős alapját képezhetik egy jó csapatnak. A saját nevelésű, jó
képzésben részesült játékosok komoly értéket képviselnek az egysület számára. Fontos gazdasági hatás még a megnövekedett taglétszámból adódó tagdíj-növekmény.
Egyesületünk a folyamatosan növekő létszám ellenére a színvonalat is folyamatosan növelni tudta.

Várt előnyök: A sportfejlesztési programunk sikeres véghezvitelét követően arra számítunk, hogy kinyílnak az egyesület anyagi lehetőségei, egyre több minőségi
sportszakembert, edzőt foglalkoztathatunk. A sportág „tisztulására” is számítunk, hiszen az egyesületek előtt olyan források nyílnak meg, amikre eddig nem számíthatott.

Kockázat: A pozitív hatások mellett számítanunk kell negatív eseményekre is. Kockázatosnak érezzük azt, hogy nem várt gazdasági és politikai hatások negatívan
befolyásolhatják egyesületi életünket. Fenntartható gazdasági tevékenységet kívánunk folytatni, ezzel kiküszöbölve ezeket a kockázatokat a megnövekedett (várhatóan
tovább növekvő ) létszám mellett is.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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5 Személyi jellegű ráfordítások
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0467/2012

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Képesítés Végzettség Adózás
módja

Heti munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

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

2012/13

2013/14

2014/15

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-0467/2012
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

9 10

Műfüves csarnok tetőfelújítása 70 % 13 427 075 Ft

Műfüves csarnok világítás korszerűsítése 70 % 23 920 000 Ft

Nagy műfüves focipálya 70 % 114 527 144 Ft

Mercedes Vito kisbusz 70 % 10 101 010 Ft

Mercedes Vito kisbusz 70 % 10 101 010 Ft

Galileo Fit stimuláló gép 5 db 70 % 15 811 500 Ft

Leonardo Mechanograph GRFP standard izomdinamikai 70 % 5 143 500 Ft

Földhüvelyes focikapu 2db 7.3x2.4m 70 % 440 000 Ft

Hordozható focikapu 2 db 7.3x2.4m 70 % 540 000 Ft

Hordozható focikapu 2 db 5x2m 70 % 280 000 Ft

PE védőháló 70 % 600 000 Ft

Pályavonalazó kocsi 70 % 202 560 Ft

Partjelző rúd 4db PE 70 % 44 800 Ft

Fix cserepad 2db 70 % 1 345 000 Ft

10m-es lámpaoszlop 8db lámpa nélkül 70 % 1 036 000 Ft

Acélkerítés 70 % 2 700 000 Ft

Konditerem felszerelései 70 % 25 594 818 Ft

Műfű karbantartó gép nagy 70 % 14 820 900 Ft

Szociális és öltöző konténer csoport 5db 70 % 11 582 400 Ft

Támogatási
időszak

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás T.i.     

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja          

U.f.

2012/13 IF

Részletezés lentebb

Igen
2012-08-31

2012/13 IF

Részletezés lentebb

Igen
2012-08-31

2012/13 IB

Részletezés lentebb

Igen
2012-09-28

2012/13 TEB

Részletezés lentebb

Igen
2012-09-28

2012/13 TEB

Részletezés lentebb

Igen
2012-09-28

2012/13 TEB

Részletezés lentebb

Igen
2012-07-31

2012/13 TEB

Részletezés lentebb

Igen
2012-07-31

2012/13 TEB

Műfüves pálya 
felszerelésének 
része. Nem

2012-09-28

2012/13 TEB

Műfüves pálya 
felszerelésének 
része. Nem

2012-09-28

2012/13 TEB

Műfüves pálya 
felszerelésének 
része. Nem

2012-09-28

2012/13 TEB

Műfüves pálya 
felszerelésének 
része. 1500 Ft/nm 
400 nm szükséges Nem

2012-09-28

2012/13 TEB

Műfüves pálya 
felszerelésének 
része. Nem

2012-09-28

2012/13 TEB

Műfüves pálya 
felszerelésének 
része. Nem

2012-09-28

2012/13 TEB

Műfüves pálya 
felszerelésének 
része, rossz 
időjárási 
körülmények között 
védelmet nyújt a 
cserére váró 
játékosok és edzők 
részére. Nem

2012-09-28

2012/13 TEB

Műfüves pálya 
felszerelésének 
része. Nem

2012-09-28

2012/13 TEB

Műfüves pálya 
felszerelésének 
része. Ára 4000 
Ft/fm, 600 fm 
szükséges az előírt 
területek 
elkerítéséhez. Nem

2012-09-28

2012/13 TEB

Részletezés lentebb

Igen
2012-07-31

2012/13 TEB

Részletezés lentebb

Igen
2012-10-15

2012/13 TEB

Részletezés lentebb

Igen
2012-09-28
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Műfű karbantartó gép kicsi 70 % 1 973 580 Ft

254 191 297 Ft

2012/13 TEB

A meglévő 2db 
műfüves kispálya 
karbantartásához 
szükséges gép. 
Feladata, hogy a 
kvarchomok és 
gumiörlemény 
eloszlása 
egyenletes legyen, 
ezzel elkerülve a 
pálya 
egyenetlenségéből 
adódó esetlegesen 
súlyos sérüléseket. Nem

2012-08-31

Összegzés:
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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:

76 257 389 Ft 177 933 908 Ft 254 191 297 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

76 257 389 Ft 177 933 908 Ft 254 191 297 Ft

Új ingatlan beruházások részletezése

3

Nagy műfüves focipálya

8000
Székesfehérvár
Virág-Bébic sportpálya
1 HRSZ 1249503 105 x 65

Új ingatlan beruházások indolkása

Nagy műfüves focipálya

Felújítandó ingatlanok részletezése

3

Műfüves csarnok tetőfelújítása

8000
Székesfehérvár
Gombócleső
4054/1 4054/1 2000 28 000 Ft 28 000 Ft

Műfüves csarnok világítás korszerűsíté

8000
Székesfehérvár
Gombócleső
4054/1 4054/1 2000 28 000 Ft 28 000 Ft

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

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Beruházás megnevezése
                                                  

Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Helyrajzi szám Mérete Használat
jogcíme

M.j.

2012/13 Nagy mf.p. Egyéb

Évad Beruházás megnevezése Indoklás

2012/13

A beruházás Székesfehérvár önkormányzat által biztosított önkormányzati 
tulajdonban levő telken valósulna meg. Az önkormányzat bérleti díj 
nélkül használatába bocsájtja a területet a Fönix Gold FC-nek. 
Beleegyezik a 15 éves jelzálogjog bejegyzésébe is.

Évad Beruházás
megnevezése
                              

Felújítás típusa Cím
(irányítószám,
város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám             

Ism. beruh. Mérete           Használat
jogcíme

Bérleti díj
Ft/óra
előző
időszak     

Bérleti díj
Ft/óra
tárgyidőszak

M.j.

2012/13 Edzőcs. Nem Bérlet

2012/13 Edzőcs. Nem Bérlet
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Tárgyi beruházások részletes indoklása

Műfüves csarnok tetőfelújítása

Műfüves csarnok világítás korszerűsítése

Nagy műfüves focipálya

Mercedes Vito kisbusz

Mercedes Vito kisbusz

Galileo Fit stimuláló gép 5 db

Leonardo Mechanograph GRFP standard izomdina

Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2012/13

A 2 db műfüves kispályánkat fedő fix tetőszerkezet már nagyon rászorul a 
felújításra. Több ponton beázik, és a beázás veszélyezteti a villamos 
szerelvényeket. A jelenlegi pályázatunk keretén belül szeretnénk a 
tetőszerzkezet újra szigetelését és megerősítését megvalósítani.

2012/13

A 2 db műfüves kispályát fedő tetőszerkezet felújításán túl szeretnénk a 
villamos hálózatot korszerűsíteni, legfőképp a világítótestek 
cseréjével. Ettől jelentős mértékű megtakarítást is remélünk, hiszen az 
új fényvetők már új LED technológián alapszanak. Jelenleg ezek a 
legkorszerűbb világítási technikák közé tartoznak.

2012/13

Egyesületünk pont azzal a korosztállyal foglalkozik (jelenleg 10 
korosztályos csapattal, mintegy 140 fővel), amelynek a további 
fejlődéséhez elengedhetetlen a nagypályás edzések tartása. Teljesen más 
fizikumot igényel a nagy pálya, és kispályás körülmények között ezt 
nehezen lehet biztosítani. A nagy pálya megépítésével egyúttal jelentős 
üzemeltetési költség-megtakarítást is el kívánunk érni, mivel a 
tavasz-ősz közötti időszakokban csak minimális időt kell a meglévő 
csarnokban edzéseket tartani, ezzel jelentős bérleti díjat megspórolva.
Meglévő csarnokunk, pályáink kihasználtsága nagyon magas, 100%-os. A 
további fejlődésünk új pályák nélkül nehezen biztosítható.

2012/13

Jelenleg egyesületünk nem tudja megoldani a játékosok  problémamentes 
szállítását a mérkőzésekre. Emiatt szükségessé vált olyan járművek 
beszerzése, amelyet még B kategóriás jogosítvánnyal lehet vezetni, de a 
lehető legnagyobb kényelmet nyújtja és a sportolóink felszerelése is 
kényelmesen elfér a raktérben.
A megnövekedett létszámunknak és erős külföldi szereplésünknek 
köszönhetően kettő darab 9 személyes, hosszú távon gazdaságosan működni 
képes jármű beszerzését szeretnénk megvalósítani a TAO támogatás 
segítségével.

2012/13

Jelenleg egyesületünk nem tudja megoldani a játékosok  problémamentes 
szállítását a mérkőzésekre. Emiatt szükségessé vált olyan járművek 
beszerzése, amelyet még B kategóriás jogosítvánnyal lehet vezetni, de a 
lehető legnagyobb kényelmet nyújtja és a sportolóink felszerelése is 
kényelmesen elfér a raktérben.

2012/13

Ezekre a gépekre azért van szükség, mert a segítségükkel sérült 
játékosaink sokkal gyorsabban regenerálódhatnak, felépülésük nagyobb 
intenzitású. Ezáltal hamarabb visszailleszkedhetnek az edzések és 
felkészülések folyamatába. Ez az egyesület működése szempontjából nagyon 
fontos.

2012/13

Erre a berendezésre azért van nagy szükség az egyesületnél, mert 
segítségével pontosan nyomon lehet követni a sportolóink fejlődését, 
valamint a sérülésekből felgyógyuló versenyzőink állapotának javolási 
intenzitását. A berendezés méri és elemzi a sportoló 
súlypontemelkedését, maximális izomerejét, maximális izomteljesítményét 
és ugrási sebességét. Ezek nagyon fontos adatok, hogy a felgyógyulás és 
fejlődés folyamatait nyomonkövethessük.
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Konditerem felszerelései

Műfű karbantartó gép nagy

Szociális és öltöző konténer csoport 5db

2012/13

Indokoltsága az, hogy a sportolóknak fontos a jó erőnlét, amit nem csak 
kizárólag a sportpályán szerezhetnek meg. Izomtömeg növelésük, és 
speciális izomcsoportok erősítésére csak kondicionáló termi edzésekkel 
van lehetőség.

Life
Fitness
PRO Lábfeszítő gép 1db  755 650 Ft
Life
Fitness
PRO Lábhajlító gép 1db  755 650 Ft
Life
Fitness
PRO Combközelítő gép 1db 755 650 Ft
Life
Fitness
PRO Combtávolító gép 1db 755 650 Ft
Life
Fitness
PRO Multihip 1db 819 150 Ft
ATLAS 110 Álló vádli gép 1db 463 550 Ft
Life
Fitness
PRO Lábtoló gép 1db 908 050 Ft
Life
Fitness
PRO Mellprés gép 1db 755 650 Ft
Life
Fitness
PRO Melltől nyomó gép 1db 755 650 Ft
ATLAS 101 Tarkóhoz húzó gép 1db 520 700 Ft
Life
Fitness
PRO Melltámaszos evezőgép 1db 755 650 Ft
Life
Fitness
PRO Bicepsz gép 1db 755 650 Ft
Life
Fitness
PRO Húz. - tol. Gép 1db 895 350 Ft
Life
Fitness
PRO Dupla állítható csigás torony 1db 1 009 650 Ft
ATLAS 223 Erőkeret 1db 501 650 Ft
MANIA W09 Multipress keret 1db 577 850 Ft
ATLAS 211 Vízszintes fekpad 1db 139 700 Ft
ATLAS 214 45˘-os fekpad 1db 190 500 Ft
ATLAS 230 Vízszintes pad 1db 107 950 Ft
ATLAS 215 Univerzális pad 2db 266 700 Ft
ATLAS 203 Scott pad 1db 120 650 Ft
ATLAS 209 Római pad 1db 120 650 Ft

ATLAS 232 Hyper pad 1db 127 000 Ft
MANIA 13105 Kézisúlyzó szett 2-30 kg-ig   állvány 1 429 258 Ft
MANIA 12300 Krómkézisúlyzó szett   állvány 1db 340 360 Ft
MANIA 11238 Tárcsasúly 500 kg 1db 952 500 Ft
MANIA 11321 Olympia rúd 2db 165 100 Ft
MANIA 11308 Olympia tricepsz - bicepsz rúd 4db 203 200 Ft
MANIA 16000 Foganytú 10db 139 700 Ft
Life
Fitness
9500 Futópad 2db 3 683 000 Ft
Life
Fitness
9500 Elliptika 2db 2 667 000 Ft
Life
Fitness
9500 Lépcsőző gép 1db 857 250 Ft
Life
Fitness
9500 Ülő kerékpár 2db 1 549 400 Ft
Life
Fitness
9500 Háttámlás kerékpár 1db 793 750 Ft

TOTAL:25 594 818 Ft

2012/13

A nagy műfüves pálya méreteiből adódik, hogy egy kis berendezéssel ezt a 
feladatot nem lehet megoldani. Emiatt szükség van egy kifejezetten 
nagyméretű műfüves pályák karbantartására tervezett célgép beszerzésére. 
A berendezés használatát az indokolja, hogy a pálya műfüve hosszabb 
életű lesz, és a rossz töltőanyag eloszlás miatt a sérülések 
bekövetkezésének is kisebb az esélye.

2012/13

A műfüves pálya mellé szükség van öltöző, zuhanyzó helyiségekre, ahol a 
játszó csapatok ill. edzéseket tartó saját csapatok átöltözhetnek. 
Költséghatékony módja ennek a konténeres építmény alkalmazása, amely 
igazodva a kihasználtsághoz a későbbiekben rugalmasan tovább bővíthető. 
A jelenlegi   15% játékosállomány növekményt teljes mértékben 
kiszolgálni képes a pályázott 5 db konténer.
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Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Bozsik Műfüves nagypálya Fél pálya 19 óra 65

U13 Műfüves nagypálya Egész pálya 12 óra 17

U12 Műfüves nagypálya Háromnegyed pálya 12 óra 20

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

3 1 2

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti időtartama Játékosok száma

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme I.v.

Bérleti díj
Ft/óra

I.v.
h.

M.j.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

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

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

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

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

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

2012/13-es bajnoki évad

65 32 0

37 7 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Ügyiratszám : be/SFP-0467/2012

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező
gyerekek száma (Fő)

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

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U13 alatt
(Bozsik)  

U13-14 Megyei osztály

U15 Nincs

U16-17 Nincs

U18-19 Nincs

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

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

12

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Pegazus 2007 sro. műfüves pálya komplexum 46 28 000 Ft 12 15 456 000  Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

0  Ft

0  Ft

0 Ft

13 0 Ft

0 Ft

15 456 000  Ft

0 Ft

0  Ft

0 Ft

15 456 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0467/2012

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén
oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti
heti óraszám

Adózás
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

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

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok
száma az
évadban
(hónap)

Éves
költség

Kategória

2012/13 műfüves pálya

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:
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Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft)

1 545 600 Ft 13 910 400 Ft 15 456 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 545 600 Ft 13 910 400 Ft 15 456 000 Ft

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

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

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

0 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0467/2012

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

2012/13 Á

2012/13 SZ

2013/14 Á

2013/14 SZ

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a
képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos
tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött
idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
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Közreműködői költségek

850 000 Ft

2 400 000 Ft

2 088 000 Ft

150 000 Ft

126 000 Ft

140 000 Ft

5 754 000 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

0 Ft 0 Ft 0 Ft

5 338 000 Ft 0 Ft 0 Ft

416 000 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

5 754 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0467/2012

Évad Közreműködő által végzett feladat
leírása                                                                                                                        

Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

2012/13

I. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
-  támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk 
összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.

Tárgyi jellegű

2012/13

II. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük 
való egyeztetés lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a 
támogatási igazolások beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen 
lépések megtételében való közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás 
teljes folyamatában

Tárgyi jellegű

2012/13

III. A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, 
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs 
feladatok támogatása, és a  formai feltételeknek történő 
megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a 
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi jellegű

2012/13

I. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
-  támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk 
összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.

Utánpótlás nevelés

2012/13

II. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük 
való egyeztetés lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a 
támogatási igazolások beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen 
lépések megtételében való közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás 
teljes folyamatában

Utánpótlás nevelés

2012/13

III. A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, 
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs 
feladatok támogatása, és a  formai feltételeknek történő 
megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a 
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás nevelés

Összegzés:

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

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

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

5 5 0  %

4 4 0  %

2 3 50  %

1 2 100  %

2000 8825 341.3  %

0  %

0  %

0  %

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

65 78 20  %

37 45 21.6  %

0 0 0  %

0 0 0  %

0 0 0  %

0  %

0  %

0  %

Ügyiratszám : be/SFP-0467/2012

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő

Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U13 alatt (Bozsik) Fő

U13-14 Fő

U15 Fő

U16-17 Fő

U18-19 Fő

Egyéb indikátor:
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Ügyiratszám : be/SFP-0467/2012

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

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

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

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Székesfehérvár  (helység), 2012  (év) 04  (hó) 01  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFP-0467/2012

Alulírott Bolla László, mint a Kérelmező képviselője,
1.    kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2.    tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3.    kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság

fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4.     kijelentem,  hogy  a  Kérelmező  az  államháztartás  alrendszereiből  juttatott  és  már  lezárt  támogatásokkal  megfelelő  módon  elszámolt,  a  támogatásokra  vonatkozó

szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5.    kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás

nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6.    hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az

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

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

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

és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10.   hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenőrző Szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére

szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11.  kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de

legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;
12.  amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

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

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

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

mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

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

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

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

események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben

ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d)     bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron

bérelem vagy más jogcímen használom,

e)    a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően

hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-

nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f)          jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás

eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13.   vállalom,  hogy  a  támogatás  felhasználásáról  olyan  analitikus  nyilvántartást  vezetek,  amely  biztosítja  a  támogatások  teljes  elkülönítését,  és  hozzájárul  a  támogatás
rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez.

14.   tudomásul  veszem,  hogy  a  támogatás  elszámolása  során  csak  bizonylattal  dokumentált  kiadások  számolhatóak  el,  a  támogatás  felhasználása  során  keletkezett
bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Székesfehérvár  (helység), 2012  (év) 04  (hó) 01  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

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

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

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

 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

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

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

 Egyéb dokumentumok

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: Székesfehérvár  (helység), 2012  (év) 04  (hó) 01  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 45 000 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 13 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

177 933 908 Ft 5 338 000 Ft 76 257 389 Ft 259 529 297 Ft

13 910 400 Ft 416 000 Ft 1 545 600 Ft 15 872 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

191 844 308 Ft 5 754 000 Ft 77 802 989 Ft 275 401 297 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

177 933 908 Ft 5 338 000 Ft 76 257 389 Ft 259 529 297 Ft

13 910 400 Ft 416 000 Ft 1 545 600 Ft 15 872 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

191 844 308 Ft 5 754 000 Ft 77 802 989 Ft 275 401 297 Ft
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