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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

GEORGIKON Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

GEORGIKON DSE
Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

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

NBII

Adószám:

1 9 2 7 2 4 9 2 -1 -2 0

Bankszámlaszám:

1 1 7 4 9 0 3 9 -2 0 0 4 0 4 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0
(helység)

8 3 6 0

(házszám)

Deák Ferenc u.

Keszthely
16.

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

(helység)

8 3 7 2

(házszám)

Balaton u.

Telefon: 06-30-552-88-89

Cserszegtomaj
21.

Fax: 06-83-545-083

Hivatalos honlap: www.kezilabdakeszthely.hu

E-mail: kissgyorgy66@gmail.com

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Mészáros László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-916-09-25

E-mail cím: sport@georgikon.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Kiss György

Mobiltelefonszám: 06-30-552-88-89

E-mail cím: kissgyorgy66@gmail.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Csány-Szendrey ÁMK tornacsarnoka
Keszthely Város Önkormányzata
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely 18

felkészülés és versenyeztetés

1990-06-25

1990-06-25

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

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy
utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett
versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer
valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi
versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2012

2013

2014

Önkormányzati támogatás

1.5 MFt

2.6 MFt

2.5 MFt

Állami támogatás

0.25 MFt

1.3 MFt

1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.3 MFt

0.1 MFt

0.1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

2.119 MFt

9.96 MFt

522.391 MFt

Egyéb támogatás

0.5 MFt

0.455 MFt

3 MFt

Összegzés:

4.67 MFt

összesen:

14.42 MFt

528.99 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2 MFt

0.713 MFt

3.22 MFt

Működési költségek (rezsi)

1.7 MFt

0 MFt

0.5 MFt

Anyagköltség

1 MFt

1.426 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.5 MFt

1.476 MFt

2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

2.294 MFt

3 MFt

Összegzés:

5.2 MFt

összesen:

5.91 MFt

10.72 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

3.422 MFt

1.575 MFt

15 MFt

Működési költségek (rezsi)

1.7 MFt

0 MFt

0.5 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2014/15-ös bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,
egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).
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A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Városunkban jelentős hagyományai vannak a kézilabdának, jelenleg a kézilabda-csapat a városban az összes csapatsport közül a legmagasabb osztályban játszik. A 2013/14-es szezonban
felnőtt csapatunk az NB II. Észak-Nyugati csoportjában a 3. helyen áll, az ifjúsági csapat pedig a 11. helyen. Ebben a csapatban versenyeztetjük a jóval fiatalabb játékosokat, tehát itt a jövő
építése zajlik, nem elsősorban az aktuális helyezésre koncentrálunk. Serdülő korosztályban előkészítő csoportok működnek, hetente 3-szor tartunk edzéseket. A 2013/14-es bajnoki idényben
csapatot indítottunk az U12-es korosztályban az Erima Országos Kézilabda Bajnokságban.
Szakosztályunk jelenleg csak férfi, illetve fiú csapatokkal végzi a szakmai munkát.
A fent leírtakon kívül senior csapat is működik a szakosztály keretein belül.
A Keszthelyen működő Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium közoktatási típusú
sportiskola és módszertani központként működnek, a 8 kiemelten oktatott sportág között megtalálhatjuk a kézilabdát is. A sportág oktatásához szükséges szakmai munka személyi feltételeit
egyesületünk biztosítja, 6 fő képesített (C licence) edző dolgozik jelenleg is vagy alkalmas edzői feladatok ellátásra. Az iskolákkal való hosszú távú, stabil együttműködés alátámasztja, hogy
egyesületünk stratégiai együttműködést valósít meg a helyi oktatási intézményekkel. A többi iskola részéről is felmerül az igény a kézilabdázó tanulók további fejlődésére, melyet a GDSE
örömmel vállal fel.
Sajnálatos módon a létesítményfeltétel az elmúlt időszakban jelentősen romlott. A Csány-Szendrey ÁMK tornacsarnoka felújításra szorul. A parketta egyre több helyen sérül, lassan a
balesetveszély miatt nem tudjuk ott tartani a mérkőzéséket. A parketta hibáit tetézi a sűrűn előforduló beázás, mely esőzések alkalmával akár a mérkőzések elnapolását is maga után vonhatja. A
városban található összes többi tornaterem olyan méretű, hogy magas színvonalú szakmai munkára már az edzések során sem alkalmas.
Egyesületünk Keszthely Város Önkormányzatának támogatása segítségével egy új csarnokot kíván építeni, hosszú távon megalapozva a kézilabda és más sportágak infrastrukturális
feltételeinek javítását.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az új csarnok építése jelentős javulást hoz Keszthely Város sportéletében. A gazdaságos üzemeltetés szempontjait az építésnél maximálisan figyelembe vesszük, így hosszú távon fenntartható
sportingatlan kerül a keszthelyi sportolók és lakosság szolgálatába. A csarnok a kézilabda sportág mellett más teremsportágak bázisa is lehet, így érvényesülni tud a szinergia hatás. A lelátó és
kiszolgáló egységek építésénél maximálisan figyelembe vesszük a sportolók, lakosság igényeit. A csarnok építése hosszú távon járul hozzá a kézilabda sportág népszerűsítéséhez, tömegbázis
kialakításához és más sportágakkal való közös használat miatt előreláthatólag növekszik az egészséges életmódot folytató fiatalok és felnőttek aránya.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Jelen sportágfejlesztési koncepciónkat kizárólag a 2014/15-ös évadra nyújtjuk be.
A csarnoképítést a rendelkezésre álló források megszerzésének függvényében kezdenénk el.
Működési költségeink tekintetében ütemtervünk szerint az ingatlan bérleti díjakat, személyi jellegű költségeket és az utazással kapcsolatos kiadásokat folyamatosan fizetjük, az egyszeri
beszerzéseket (sportruházat, felszerelés vásárlás) a támogatási időszak második felében valósítjuk meg. Eddigi tapasztalatunk, hogy decemberben – a társasági adó feltöltése kapcsán –
konkretizálódik a vállalkozók által biztosított támogatás összege, az utalásokra is decemberben kerül sor.
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 Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája (2009-2017 létesítmény fejlesztésében a multifunkcionális létesítmények kialakítását javasolja, amelyekben a
szolgáltatásokat magas színvonalra kell emelni a fenntarthatóság szempontrendszerének figyelembevételével. A stratégia a sportági létesítmények vonatkozásában kifejti, hogy az utánpótlásnevelésben és az élsportban az eredményes felkészüléshez szükséges helyi infrastruktúra megteremtése a cél. Keszthely városában épülő csarnok ezekhez a sportágfejlesztési stratégiában
megfogalmazott célok megvalósulását segíti elő.
A fent idézett fejlesztési dokumentum Zala megyét a kézilabda szempontjából nehézségekkel, hiányokkal küzdő megyék közé sorolja. Sportszervezetünknek jelentős szerepe lehet abban, hogy
a megyében nőjön a kézilabda presztízse, javuljanak a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek.
Saját sportágfejlesztési stratégiánk megvalósulásával az egyes területeken az alábbi célokat kívánjuk elérni.
1. Verseny- és élsport. Többletforrás biztosításával megteremteni annak lehetőségét, hogy felnőtt csapatunk az NB II-ből az NB/I.b. osztályba kerüljön, és ott stabilan megállja helyét. Az idei
bajnokság biztató jeleket mutat erre vonatkozólag.
2. Utánpótlás-nevelés és kapcsolat oktatási intézményekkel. Egyesületünknél nagy hagyományai vannak a felmenő rendszerben történő versenyeztetésnek, felnőtt csapatunk túlnyomó
többségben saját nevelésű játékosokból áll.
A 2014/15-ös bajnoki idényben célunk, hogy két új utánpótlás csapatot indítsunk (U7 és U10), és ezek a csapatok minél jobb helyezést érjenek el az Erima Országos Kézilabda
Gyermekbajnokságban.
A junior csapatnál célunk, hogy a bajnokságban minél jobb helyezést érjünk el, motiválva a fiatalokat a nagyobb teljesítményre. A szakmai munka magasabb szinten történő elvégzéséhez
szükség van újabb sportfelszerelések és sporteszközök beszerzésére. Az edzők munkájának társadalmi megbecsültségén túl kiemelt prioritásként kezeljük az anyagi elismerést is.
3.Szabadidős kézilabdázás. Keszthelyen nagy hagyományai vannak a strandkézilabdázásnak, melyre alkalmas infrastruktúra is rendelkezésre áll, a városban turisztikai vonzerő növelő tényező.
Egyesületünk maximálisan egyetért a MKSZ stratégiájában megfogalmazottakkal, mely szerint a senior sport fejlesztése nemcsak a volt sportolók egészségfenntartása, közösségi életének
fejlesztése miatt fontos, hanem a kézilabdában „elveszett generációk” újramobilizálásnak szempontjából is. Egyesületünkben aktív a senior korosztály.
4.Szaktudás, szakemberképzés. Folyamatos képzés és az állományi létszám bővítése.
Már a kezdetektől részt veszünk a TAO rendszerben. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2013. decemberében az egész rendelkezésre álló keretet lesikerült hívni, mely példátlan eddigi működésünk
során.
A sportágfejlesztési koncepciók megvalósításával elértük céljainkat: javuló szereplés az NB II-es bajnokságban, utánpótlásbázis szélesítése, magas szakember-állomány, szabadidős
kézilabdázás fejlesztése.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölése
A Georgikon DSE működésével hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a kézilabda kiemelt nemzeti sportággá váljon, a társadalmi problémák és életminőség javításának eszköze legyen. A
csarnoképítés nagy mértékben javítja a helyi sprotinfrastrukturális viszonyokat.
Forrásbevonással nőnek az anyagi lehetőségek, megteremtve a magasabb szakmai munka feltételeit, mely által a kézilabda vonzó sportág lesz, mind a szponzorok és nézők, mind a potenciális
sportolók számára. A sport presztízsének növekedésével szélesedik az utánpótlás és tömegbázis, így a sport prevenciós hatásai érvényesülnek a kézilabda segítségével.
Fő kockázatnak tartjuk, hogy a túlbürokratizált támogatási rendszer elriasztja a potenciális támogatókat.
A Georgikon DSE sportfejlesztési programjának megvalósulásával hozzá tud járulni ahhoz, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön, így az
•betegség-megelőzés és egészségmegőrzés,
•az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás, melyben a kézilabdának, mint csapatsportágnak nagyon jelentős szerepe van (erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok
személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által: csapatszellem, vereségkezelés, fair-play játék),
•a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése,

•közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése,
•a felnőtt csapat a keszthelyi csapatsportok közül a legmagasabb osztályban szerepel, így a szórakozást és szórakoztatást is biztosítja a nézőközönségnek, strandkézilabda által a sport-turizmus
elősegítése.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb
kategóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

2014/15

6

Név

Szül. idő

Baranyai Norbert

Kategória

Licensz

Új?

Adózás módja

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói Évadra jutó
járulékok
ráfordítás
(Ft/hó)
összesen (Ft)

1985-01-16
edző

C

Nem

Egyéb

4

10 200 000 Ft

48 600 Ft 2 486 000 Ft

Összegzés:

4

10 200 000 Ft 48 600 Ft 2 486 000 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

1 261 929 Ft

1 261 929 Ft

2 523 858 Ft

1 261 929 Ft

1 261 929 Ft

2 523 858 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő
táblázatban kell kitölteni!)
Évad

Megnevezés

Menny. egység

Menny.

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

kézilabda cipő

db

40

30 000 Ft

1 200 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

labda

db

20

18 000 Ft

360 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

kézilabda mez (meccs)

db

20

12 700 Ft

254 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

kézilabda nadrág (meccs)

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

sporttáska nagy

db

20

15 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

rövidnadrág

db

20

7 000 Ft

140 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

edzőpóló

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

kapusnadrág

db

3

12 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

kapusmez

db

3

12 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

labdazsák

db

1

12 000 Ft

12 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

törölköző

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

wax

doboz

10

9 000 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

labdapumpa

db

1

3 000 Ft

3 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

mágnes tábla

db

1

11 000 Ft

11 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

medicinlabda

db

10

6 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

Dvd felvevő lejátszó

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Informatikai eszközök

2014/15

Videó kamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai eszközök

2014/15

Projektor

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Informatikai eszközök

Összegzés:

3 742 000 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

1 146 680 Ft

2 675 588 Ft

3 822 268 Ft

1 146 680 Ft

2 675 588 Ft

3 822 268 Ft

Összegzés:
összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási
időszak

9

Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

2015-03-01

2016-06-30

2016-06-30

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f. E.k.

8360
Keszthely
Lovassy út
2014/15

TEB

Sportcsarnok építése

Házszám

223/16

496 000 000 Ft

Összegzés:

496 000 000 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

151 991 828 Ft

354 647 599 Ft

506 639 427 Ft

151 991 828 Ft

354 647 599 Ft

506 639 427 Ft

Összegzés:
összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Kérjük mutassa be, és indokolja a beruházás szükségességét:

Igen

Nem

A Csány-Szendrey ÁMK tornacsarnoka hasonló infrastruktúra a környéken, de nagyon jelentős felújítási költségekkel lehetne a csarnokot versenysport űzésére alkalmas hellyé
tenni. A lelátója elavult, rossz beosztású, nem szurkolóbarát.

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

Igen

Nem

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

Ügyiratszám : be/SFP-2169/2014/MKSZ
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Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2014/15-ös bajnoki évad
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

Nincs

U8

0

0

Nincs

U9

0

0

Nincs

U10

0

0

Nincs

U11

0

0

Nincs

U12

21

1

Országos

U13

0

0

Nincs

U14

0

0

Nincs

Serdülő

0

0

Nincs

Ifjúsági

0

0

Nincs

Junior

24

1

Országos

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

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFP-2169/2014/MKSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Mennyiségi
egység

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

kézilabda cipő

db

40

30 000 Ft

1 200 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

labda

db

40

14 000 Ft

560 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda mez (meccs)

db

40

12 700 Ft

508 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda nadrág (meccs)

db

40

10 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

sporttáska nagy

db

40

15 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

rövidnadrág

db

40

7 000 Ft

280 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

edzőpóló

db

40

6 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kapusnadrág

db

5

12 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kapusmez

db

5

12 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

labdazsák

db

3

12 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

törölköző

db

40

6 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

wax

doboz

10

9 000 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

labdapumpa

db

4

3 000 Ft

12 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

compressor (pumpa)

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

síp

db

8

3 000 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

sport bólya

szett

2

12 000 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

stopperóra

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

fitness labda

db

10

5 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

gumiszalagok

db

10

5 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

mágnes tábla

db

4

11 000 Ft

44 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

medicinlabda

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

kapu

db

2

600 000 Ft

1 200 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

kapuháló

db

3

40 000 Ft

120 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

koordinációs létra

db

3

12 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

koordinációs gát

db

9

4 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

ugró zsámoly

db

6

6 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

nehezített kézilabda

db

10

11 000 Ft

110 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Tape BSN 4 cm

db

5

1 200 Ft

6 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

Tape BSN 5 cm

db

5

1 500 Ft

7 500 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

Intensive hűtő zselé

db

2

4 500 Ft

9 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

jégzselé spray

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

jégtömlő

db

2

4 200 Ft

8 400 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

ragtapasz

db

5

900 Ft

4 500 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

masszázskrém

db

4

3 000 Ft

12 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

orvosi táska felszerelve

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

hűtőtáska (6L-15L)

db

1

10 000 Ft

10 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

mentőláda

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

Korosztály

Ingatlan

Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra Hónapok száma az

Igénybevett órák

Éves&nbspköltség

megnevezése

/ hó)

évadban (hónap)

száma / évad

2014/15

U12

Csány-Szendrey ÁMK tornacsarnoka

8 000 Ft

16

10

160

1 280 000 Ft

2014/15

Junior

Csány-Szendrey ÁMK tornacsarnoka

8 000 Ft

16

10

160

1 280 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Támogatási
időszak

2014/15
2014/15
2014/15
2014/15

Név

Kategória

Kiss György
Tóth László Gergő
Koloszár Zoltán
Kiss Gergely

Új?

Adózás módja

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

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

edző

Nem

Egyéb

4

10

100 000 Ft

24 300 Ft

1 243 000 Ft

edző

Nem

Egyéb

4

10

100 000 Ft

24 300 Ft

1 243 000 Ft

edző

Nem

Egyéb

4

10

100 000 Ft

24 300 Ft

1 243 000 Ft

edző

Nem

Egyéb

4

10

100 000 Ft

24 300 Ft

1 243 000 Ft

97 200

4 972 000

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad

Név

Szül. Idő

2

Licensz

Fogl. kor.

U12

2014/15

Kiss György

C

1966-02-16

U12

2014/15

Tóth László Gergő

C

1984-12-16

Junior

2014/15

Koloszár Zoltán

C

1989-08-27

Junior

2014/15

Kiss Gergely

C

1988-06-11

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

6 231 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

97 400 Ft

Személyszállítási költségek

2 000 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 560 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

3 200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 972 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:

19 560 400 Ft

összesen:
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2 008 377 Ft

18 075 394 Ft

20 083 771 Ft

2 008 377 Ft

18 075 394 Ft

20 083 771 Ft

Összegzés:
összesen:
1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
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A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható
típusa személyi költségei
(Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

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

Ügyiratszám : be/SFP-2169/2014/MKSZ
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem. díj

2014/15

A sportfejlesztési koncepció előkészítésével, támogatott program megvalósításával, a
felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével,
valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos díjazás.

Személyi jellegű

25 238 Ft

25 238 Ft

2014/15

A sportfejlesztési koncepció előkészítésével, támogatott program megvalósításával, a
felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével,
valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos díjazás.

Tárgyi jellegű

7 146 463 Ft

7 146 463 Ft

2014/15

A sportfejlesztési koncepció előkészítésével, támogatott program megvalósításával, a
felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével,
valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos díjazás.

Utánpótlás nevelés

342 617 Ft

361 857 Ft

Összegzés:

7 514 318 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2014/15

3 766 605 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

2014/15-ös bajnoki évad

37 857 Ft
10 719 695 Ft
523 371 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:

11 280 923 Ft
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Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni
szíveskedjenek.

Kelt: Keszthely

(helység), 2014

(év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírot t Mészáros 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 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
írásbe li 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.
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Ügyiratszám : be/SFP-2169/2014/MKSZ
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)
(70 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek
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
Egyéb dokumentumok
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(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
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Ügyiratszám : be/SFP-2169/2014/MKSZ
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK
Teljes szakember állomány

fő

6

6

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

0

0

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

6

6

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

6

6

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

120000

120000

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

1

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

150

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U7

Fő

0

12

0.0 %

U8

Fő

0

0

0.0 %

U9

Fő

0

12

0.0 %

U10

Fő

0

0

0.0 %

U11

Fő

0

0

0.0 %

U12

Fő

21

0

- 100.0 %

U13

Fő

0

21

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK
Korosztályos eredményesség változása:
U7

helyezés

0

5

0.0 %

U8

helyezés

0

0

0.0 %

U9

helyezés

0

5

0.0 %

U10

helyezés

0

0

0.0 %

U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

3

2

-33.3 %

U13

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

220

250

13.6 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-2169/2014/MKSZ
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

70 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

1 261 929 Ft

37 857 Ft

1 261 929 Ft

2 523 858 Ft

357 323 187 Ft

10 719 695 Ft

153 138 508 Ft

510 461 695 Ft

18 075 394 Ft

523 371 Ft

2 008 377 Ft

20 083 771 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

376 660 510 Ft

11 280 923 Ft

156 408 814 Ft

533 069 324 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

1 261 929 Ft

37 857 Ft

1 261 929 Ft

2 523 858 Ft

357 323 187 Ft

10 719 695 Ft

153 138 508 Ft

510 461 695 Ft

18 075 394 Ft

523 371 Ft

2 008 377 Ft

20 083 771 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

376 660 510 Ft

11 280 923 Ft

156 408 814 Ft

533 069 324 Ft

Összegzés:
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