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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Nagykőrösi Sólymok SE

2

Gazdálkodási formakód:

521

3

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport
Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

1 8 7 2 6 8 8 8-1-1 3

Adószám:

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

(helység)

2 7 5 0

(házszám)

Zöldfa u.

Nagykőrös
1.

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

Telefon:
Hivatalos honlap:

(helység)

2 7 5 0

(házszám)

Zöldfa u.

Fax:

0653354894

E-mail:

www.nagykorosisolymok.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Bányai Viktor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

06204596738

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám:

Nagykőrös
1.
0653354894
bnyaiviktor@gmail.com

bnyaiviktor@gmail.com

Bányai Viktor
E-mail cím:

06204596738

bnyaiviktor@gmail.com

Szervezet ált al rendszeresen használt sport lét esít mények adat ai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Kossuth L. Ált. Isk.

Nagykőrös Önkormányzata

Intézményellátó Gondnokság

20

felkészülés és versenyeztetés

II. Rákóczi F. Ált. Isk.

Nagykőrös Önkormányzata

Intézményellátó Gondnokság

3

felkészülés

Toldi Miklós Középiskola

Nagykőrös Önkormányzata

Pest megyei Önkormányzat

8

felkészülés és versenyeztetés

Arany János Ált. Isk.

Nagykőrösi Református Egyházközség
Nagykőrösi Református Egyházközség
15

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

2009-10-28

2009-10-28

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, az öt lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Nem jogosult

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. Ame nnyibe n a ké re lme z ő diák s po rte gye s üle t fe ladatait e llátó s po rts z e rve z e t é s ne m ve s z ré s z t vagy s z e rz e tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s z aks z ö ve ts é g által kiírt ve rs e nyre nds z e r
valame lyik bajno ki o s z tályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro s z tályban, akko r a ké re le mhe z c s ato lni s z üks é ge s a Magyar D iáks po rt S z ö ve ts é g (MD S Z) nyilatko z atát arró l, ho gy a diák
s po rte gye s üle t az MD S Z vagy a Magyar Egye te mi-Fő is ko lai S po rts z ö ve ts é g (MEFS ) által s z e rve z e tt ve rs e nye ke n ré s z t ve s z , vagy arra indulás i jo go t s z e rz e tt. Ame nnyibe n a ké re lme z ő fe ls ő o ktatás i
s po rtban műkö dő s po rts z e rve z e t, é s ne m ve s z ré s z t vagy s z e rz e tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s z aks z ö ve ts é g által kiírt ve rs e nyre nds z e r valame lyik bajno ki o s z tályában valame ly fe lnő tt vagy
utánpó tlás ko ro s z tályban, akko r a ké re le mhe z c s ato lni s z üks é ge s a Magyar Egye te mi-Fő is ko lai S po rts z ö ve ts é g nyilatko z atát arró l, ho gy a ké re lme z ő s po rts z e rve z e t ré s z t ve s z a fő is ko lai-e gye te mi
ve rs e nyre nds z e rbe n, vagy arra indulás i jo go t s z e rz e tt.
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2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .

2011

Bevétel

2012

2013

Önkormányzati támogatás

0.8345 MFt

1.3 MFt

1.6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.4 MFt

0.8 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

10 MFt

10 MFt

17.4 MFt

Egyéb támogatás

0.7 MFt

1.1 MFt

1.5 MFt

Összegzés:

11.93 MFt

összesen:

13.2 MFt

21.5 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2011

Kiadás

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0.6 MFt

2.6 MFt

7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.2 MFt

0.3 MFt

0.4 MFt

Anyagköltség

3 MFt

1 MFt

1.5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5 MFt

1.9 MFt

3.5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

9.5 MFt

7.4 MFt

9.1 MFt

Összegzés:

18.3 MFt

összesen:

13.2 MFt

21.5 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

11 MFt

10 MFt

16 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.2 MFt

0.3 MFt

0.4 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás
költségei

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Versenyeztetés

Ismert esse a kérelmező szervezet kérelemmel érint et t t ámogat ási időszakra vonat kozó sport f ejleszt ési programját (abban az eset ben, ha a
kérelmet hosszabb, de legf eljebb 3, egymást követ ő t ámogat ási időszakra nyújt ják be, a sport f ejleszt ési programot t ámogat ási időszakokra
lebont va kell ismert et ni!). A sport f ejleszt ési program t art almazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pont jában
meghat ározot t t ervet is (az egyes t ámogat ási jogcímekre külön kell kit ölt eni).
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A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2013 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása

A

2013/14-as évadban az „Új pályán!” jelmondathoz igazodva, ebben a 2013/14-as támogatási és bajnoki évadban is célunk a minél több iskolában, és így tornateremben
való részvétel, ezzel is megalapozva egy magas színvonalú kosárlabda utánpótlás városi felállítását.
Nagykőrös városára nem mindig volt jellemző az aktív sportélet, ebben szeretnénk előrelépni. Számos sportág mellett a kosárlabda sporttal jelentős utánpótlás-nevelő
egyesületként tekintenek ránk, így meg szeretnénk találni azokat a tehetségeket, akik alapjául szolgálnak a magas színvonalú felnőtt csapat utánpótlásának.
Céljaink elérése érdekében a környező falvak iskoláival vesszük fel a kapcsolatot, ahová edzőink a jövőben eljutva oktatják és ismertetik meg a kosárlabda sportot az
általános iskolás gyermekekkel. Ezzel is biztosítva a „Mindennapos testnevelés” megvalósítását.
A tavalyi bajnoki évadhoz képest utánpótlás korosztályunk létszáma megnőtt.
A 2013/14-as évadban az „Új pályán!” jelmondathoz igazodva, ebben a 2013/14-as támogatási és bajnoki évadban is célunk a minél több iskolában, és így
tornateremben való részvétel, ezzel is megalapozva egy magas színvonalú kosárlabda utánpótlás városi felállítását.
Nagykőrös városára nem mindig volt jellemző az aktív sportélet, ebben szeretnénk előrelépni. Számos sportág mellett a kosárlabda sporttal jelentős utánpótlás-nevelő
egyesületként tekintenek ránk, így meg szeretnénk találni azokat a tehetségeket, akik alapjául szolgálnak a magas színvonalú felnőtt csapat utánpótlásának.
Céljaink elérése érdekében a környező falvak iskoláival vesszük fel a kapcsolatot, ahová edzőink a jövőben eljutva oktatják és ismertetik meg a kosárlabda sportot az
általános iskolás gyermekekkel. Ezzel is biztosítva a „Mindennapos testnevelés” megvalósítását.
A tavalyi bajnoki évadhoz képest utánpótlás korosztályunk létszáma megnőtt.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése
Nem lesz ingatlan beruházás
Nem lesz ingatlan beruházás
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve
Nem lesz ingatlan beruházás
Nem lesz ingatlan beruházás
A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)
kosárlabdasport a korábbi évekhez viszonyítva mind népszerűségét, mind eredményességét tekintve gyengült. Ennek megállításához radikális változásokra van
szükség. Az utánpótlás korosztály érdeklődése a kosár sport iránt évről-évre csökkenő tendenciát mutat, mely komolyan érinti a jövőbeli felnőtt élmezőny
kinevelhetőségét. Az utánpótlás nevelés felfuttatását gátolja a ﬁatalok elé állítható példaképek, a ﬁnanszírozásához szükséges források, valamint az infrastrukturális
feltételek hiánya, hiányossága.
A kosárlabda a világ egyik leggyakrabban űzött sportja. A hazai kosársport egyértelmű célja, hogy a „kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb
teremsportja (játékosok és nézők száma alapján)”. Ennek megteremtéséhez a gyermekeket már az általános iskolában szeretnénk megszólítani, labdás ügyességi és
dobóversenyeket rendezni. Az utánpótlás neveléshez elengedhetetlen az önkormányzat hozzájárulása és hathatós támogatása is. A serdülő korban már
megmutatkozó tehetségeknek biztosítani kell a megfelelő számú és minőségű edzéseken és versenyeken való részvétel lehetőségét és fejlődésüket szakmai
szempontok szerint ﬁgyelemmel kell kísérni tapasztalt szakemberek bevonásával.
A minőségi utánpótlás-képzés feltétele a legkorszerűbb edzés- és orvosi eszközök rendelkezésre állása, illetve a közreműködő szakemberek folyamatos szakmai
képzése. Az edzői kör anyagi javadalmazásának fejlesztésével biztosíthatjuk a tervezhető jövőképet és ezzel a motiváltságot is.
Fontos a szabadidős kosárlabdázás népszerűsítése és szakmai támogatása. Kiemelt fontosságú a csapatsportág drog prevenciós szerepének hangsúlyozása
valamint a sportolókkal szembeni diszkrimináció mentesség biztosítása.
Mit kell tennünk, hogy Nagykőrös a kosárlabdázás városa legyen?
- az utánpótlást biztosító bázis szélesítése
- a környező települések bevonása
- új edzők és testnevelők munkába állítása
- a szakmai színvonal emelése
- a kosárlabda sportág népszerűsítése
- egységes szakmai terv alapján való működés
- kosárlabda sportágválasztó szervezése
- a meglévő korcsoportok magas szintű menedzselése
- a sportágnak helyet adó termek korszerűsítése, fejlesztése
Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása.
Jelenleg Nagykőrösön 6 korcsoportban közel 130 sportolót foglalkoztatunk. Szeretnénk ezt a létszámot rövid időn belül tovább növelni.
Ehhez szükséges:
I. Eszközszükséglet: labdák, mezek, mini és mobil palánkok, egyéb készségfejlesztő eszközök beszerzése.
II. Nemzetközi tornákon való részvétel.
III. Nemzetközi edzőtáborok szervezése.
IV. A kosárlabda sportág népszerűsítése.
V. Edzői konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése.
Részletesebben:
- Nagykőrös alapfokú intézményi egységeiben előkészítő csoportok indítása.
- A környező települések bevonása a programba.
- Testnevelők és volt kosárlabdázók, valamint jelenlegi idősebb játékosaink edzői képzése.
- Bemutató edzések tartása meghívott magyar és külföldi előadókkal.
- A sportág népszerűsítése érdekében bemutató mérkőzések szervezése a programba bevont településeken. A média szorosabb bevonása / pl. a falu TV közvetítse
az NB I. B mérkőzéseket. /
- Egységes szakmai terv alapján való működés az MKOSZ program és helyi sajátosságok ﬁgyelembe vételével.
- Sportági kiválasztó szervezése minden évben, hogy minél több gyerek ismerkedhessen meg a kosárlabda sportággal.
- A meglévő korcsoportjaink jussanak el minél messzebb az országos versenyeken.
- A kosárlabda sportnak helyt adó csarnokok, termek fejlesztése, korszerűsítése/ mini palánkok felszerelése, labdák, új padozat, új kiszolgáló egységek (pl.
konditerem) új pályavonalak felfestése, stb… /
A kosárlabdasport a korábbi évekhez viszonyítva mind népszerűségét, mind eredményességét tekintve gyengült. Ennek megállításához radikális változásokra van
szükség. Az utánpótlás korosztály érdeklődése a kosár sport iránt évről-évre csökkenő tendenciát mutat, mely komolyan érinti a jövőbeli felnőtt élmezőny
kinevelhetőségét. Az utánpótlás nevelés felfuttatását gátolja a ﬁatalok elé állítható példaképek, a ﬁnanszírozásához szükséges források, valamint az infrastrukturális
feltételek hiánya, hiányossága.
A kosárlabda a világ egyik leggyakrabban űzött sportja. A hazai kosársport egyértelmű célja, hogy a „kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb
teremsportja (játékosok és nézők száma alapján)”. Ennek megteremtéséhez a gyermekeket már az általános iskolában szeretnénk megszólítani, labdás ügyességi és
dobóversenyeket rendezni. Az utánpótlás neveléshez elengedhetetlen az önkormányzat hozzájárulása és hathatós támogatása is. A serdülő korban már
megmutatkozó tehetségeknek biztosítani kell a megfelelő számú és minőségű edzéseken és versenyeken való részvétel lehetőségét és fejlődésüket szakmai
szempontok szerint ﬁgyelemmel kell kísérni tapasztalt szakemberek bevonásával.
A minőségi utánpótlás-képzés feltétele a legkorszerűbb edzés- és orvosi eszközök rendelkezésre állása, illetve a közreműködő szakemberek folyamatos szakmai
képzése. Az edzői kör anyagi javadalmazásának fejlesztésével biztosíthatjuk a tervezhető jövőképet és ezzel a motiváltságot is.
Fontos a szabadidős kosárlabdázás népszerűsítése és szakmai támogatása. Kiemelt fontosságú a csapatsportág drog prevenciós szerepének hangsúlyozása
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valamint a sportolókkal szembeni diszkrimináció mentesség biztosítása.
Mit kell tennünk, hogy Nagykőrös a kosárlabdázás városa legyen?
- az utánpótlást biztosító bázis szélesítése
- a környező települések bevonása
- új edzők és testnevelők munkába állítása
- a szakmai színvonal emelése
- a kosárlabda sportág népszerűsítése
- egységes szakmai terv alapján való működés
- kosárlabda sportágválasztó szervezése
- a meglévő korcsoportok magas szintű menedzselése
- a sportágnak helyet adó termek korszerűsítése, fejlesztése
Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása.
Jelenleg Nagykőrösön 6 korcsoportban közel 130 sportolót foglalkoztatunk. Szeretnénk ezt a létszámot rövid időn belül tovább növelni.
Ehhez szükséges:
I. Eszközszükséglet: labdák, mezek, mini és mobil palánkok, egyéb készségfejlesztő eszközök beszerzése.
II. Nemzetközi tornákon való részvétel.
III. Nemzetközi edzőtáborok szervezése.
IV. A kosárlabda sportág népszerűsítése.
V. Edzői konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése.
Részletesebben:
- Nagykőrös alapfokú intézményi egységeiben előkészítő csoportok indítása.
- A környező települések bevonása a programba.
- Testnevelők és volt kosárlabdázók, valamint jelenlegi idősebb játékosaink edzői képzése.
- Bemutató edzések tartása meghívott magyar és külföldi előadókkal.
- A sportág népszerűsítése érdekében bemutató mérkőzések szervezése a programba bevont településeken. A média szorosabb bevonása / pl. a falu TV közvetítse
az NB I. B mérkőzéseket. /
- Egységes szakmai terv alapján való működés az MKOSZ program és helyi sajátosságok ﬁgyelembe vételével.
- Sportági kiválasztó szervezése minden évben, hogy minél több gyerek ismerkedhessen meg a kosárlabda sportággal.
- A meglévő korcsoportjaink jussanak el minél messzebb az országos versenyeken.
- A kosárlabda sportnak helyt adó csarnokok, termek fejlesztése, korszerűsítése/ mini palánkok felszerelése, labdák, új padozat, új kiszolgáló egységek (pl.
konditerem) új pályavonalak felfestése, stb… /
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok megjelölése
ÚJ PÁLYÁN! Ismert tény, hogy a nagykőrösi kosárlabda sport jelentős múltra tekint vissza. A kosárlabdát szerető és művelő sportolók nagy számban jelentkeznek
egyesületünkbe. A korábbi évtizedekben jellemző magas nézőszámot főként a helybeli, nagykőrösi és vonzáskörzetéből származó sportolók vonzották. A mai
sportéletet jellemző idegen, külföldi játékosokkal „feltöltött” csapatok nem képesek olyan tömegeket megmozgatni, azt a hangulatot megteremteni. Nagykőrösön és
vonzáskörzetében élő családokban számtalan tehetséges gyermek él, akik a kosárlabda sportágba és a városi kosárlabdázásba képesek új erőt, fejlődést és a nagy
múltú csapatokhoz hasonló látogatottságú mérkőzéseket játszani. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy még most tegyük meg a szükséges beavatkozásokat, amíg jól
képzett szakembereink vesznek részt a munkában.
A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával
az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között. A felnőtt csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló körülmények
és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók,
cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet.
A program megvalósításnak kockázatát az jelenti, hogy a térségben több településről kell bevonni a játékosokat, ami utazással jár. A játékosok iskolai és családi
kötelezettségeinek ellátása, ezen színtereken történő teljesítése kiemelt feladat. Célunk, hogy a játékosokat képzésekkel, tréningekkel, megfelelő szervezéssel
támogassuk ezen feladatok megoldásában.
ÚJ PÁLYÁN! Ismert tény, hogy a nagykőrösi kosárlabda sport jelentős múltra tekint vissza. A kosárlabdát szerető és művelő sportolók nagy számban jelentkeznek
egyesületünkbe. A korábbi évtizedekben jellemző magas nézőszámot főként a helybeli, nagykőrösi és vonzáskörzetéből származó sportolók vonzották. A mai
sportéletet jellemző idegen, külföldi játékosokkal „feltöltött” csapatok nem képesek olyan tömegeket megmozgatni, azt a hangulatot megteremteni. Nagykőrösön és
vonzáskörzetében élő családokban számtalan tehetséges gyermek él, akik a kosárlabda sportágba és a városi kosárlabdázásba képesek új erőt, fejlődést és a nagy
múltú csapatokhoz hasonló látogatottságú mérkőzéseket játszani. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy még most tegyük meg a szükséges beavatkozásokat, amíg jól
képzett szakembereink vesznek részt a munkában.
A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával
az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között. A felnőtt csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló körülmények
és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók,
cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet.
A program megvalósításnak kockázatát az jelenti, hogy a térségben több településről kell bevonni a játékosokat, ami utazással jár. A játékosok iskolai és családi
kötelezettségeinek ellátása, ezen színtereken történő teljesítése kiemelt feladat. Célunk, hogy a játékosokat képzésekkel, tréningekkel, megfelelő szervezéssel
támogassuk ezen feladatok megoldásában.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1047/2013
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Személyi jellegű ráf ordít ások (t öbb t ámogat ási időszakra vonat kozó t ámogat ás igénylése eset én t ámogat ási időszakonként t ölt endő ki)
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettsé Adózás Havi munka
g
módja óra

Kif. hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2013. és 2015. közöt t i időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1047/2013
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Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet a követ kező t áblázat ban kell kit ölt eni!)
Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Összegzés:

0 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2013. és 2015. közöt t i
időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Sport célú ingat lanra irányuló t árgyi eszköz beruházás, f elújít ás
Támogatási 9
Tárgyi eszköz
Kategória beruházás/felújítás
időszak
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f.

Összegzés:

0 Ft
Összes sport célú ingat lan beruházás ráf ordít ása (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

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

Igen

Igen

Nem
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. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . Tárgyi e s z kö z be ruház ás : TEB, tárgyi e s z kö z fe lújítás : TEF, Biz to ns ágte c hnikai fe jle s z té s : BTI
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint
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Ut ánpót lás-nevelés f ejleszt és költ ségei

Ut ánpót lás-nevelésben igazolt ját ékosok száma (f ő)
Ha valamely koroszt ályban nincs ját ékosa, t ölt se f el 0-val a mezőt !

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11

30

6

2

Országos

U12

20

2

1

Országos

U14

17

8

1

Országos

U16

15

4

1

Országos

U18

16

0

1

Országos

U20

18

0

1

Országos

U23

0

0

0

Nincs

U25*

0

0

0

Nincs

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma
11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint
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Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

12

Mennyiségi
egység

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

Labda 6os

db

7

15 000 Ft

105 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

Labda 7es

db

5

20 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kosárlabda cipő

pár

5

15 000 Ft

75 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Mez garnitúra - 2db/fő

szett

15

15 000 Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Bemelegítő póló

db

23

2 000 Ft

46 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Melegítő

db

15

15 000 Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Gyűrű - kosár

db

2

35 000 Ft

70 000 Ft

Pályatartozék

2013/14

1
Gyógyászati segédeszközök - fáslicsomag
kötszer bokavédő

51 200 Ft

51 200 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Krémek

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Táplálékkiegészítők

csomag

5

10 000 Ft

50 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése
Évad

Korosztály

Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok
száma az
évadban
(hónap)

Igénybevett
órák száma /
évad

Éves&nbspköltség

2013/14

U11

Arany J. Ált. Isk.

5 000 Ft

14

10

140

700 000 Ft

2013/14

U12

Arany J. Ált. Isk.

5 000 Ft

15

10

150

750 000 Ft

2013/14

U14

Toldi M. Középisk. Arany J. Ált. Isk.

5 000 Ft

15

10

150

750 000 Ft

2013/14

U16

II. Rákóczi F. Ált. Isk. Toldi M. Középisk.

5 000 Ft

15

10

150

750 000 Ft

2013/14

U18

Kossuth L. Ált. Isk. Toldi M. Középisk.

5 000 Ft

15

10

150

750 000 Ft

2013/14

U20

Kossuth L. Ált. Isk.

5 000 Ft

15

10

150

750 000 Ft

Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése
Évad

Sportszakember
beosztása

Sportszakember neve

2012/13-as
idény
működési
engedély
száma

2013/14

Edző

Bányai Viktor

0

2013/14

Edző

Bányai Viktor

0

2013/14

Edző

Lakosa Zsolt

0

2013/14

Edző

Kovács Sándor

0

2013/14

Edző

Kovács Sándor

0

2013/14

Edző

Lakosa Zsolt

0

2

Fogl.
kor.

U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18

3

H.ó.

4

Kif. Hó

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

84

10

110 000 Ft
20 000 Ft 1 300 000 Ft

42

10

50 000 Ft10 000 Ft 600 000 Ft

84

10

50 000 Ft10 000 Ft 600 000 Ft

84

10

50 000 Ft10 000 Ft 600 000 Ft

84

10

50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

84

10

50 000 Ft 13 333 Ft 633 330 Ft

Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

846 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

141 200 Ft

Személyszállítási költségek

1 700 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

700 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

4 450 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés
költsége

300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 333 330 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összegzés:

12 570 530 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2013. és 2015. közöt t i időszakra (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

1 291 935 Ft

11 627 417 Ft

12 919 352 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 291 935 Ft

11 627 417 Ft

12 919 352 Ft

Összegzés:
összesen:

1. O KJ s .s z . - O KJ-s s po rts z ake mbe r, Fe ls ő fo kú s .s z . - Fe ls ő fo kú s po rts z ake mbe r
2. Fo gl. ko r. - Fo glalko z tato tt ko ro s z tály
3. H.ó . - S z e rz ő dé s s z e rinti havi ó ras z ám
4. Kif. Hó - Kiﬁz e té s s e l é rinte tt hó napo k s z áma
8. Ide ne m é rtve a s z aks z ö ve ts é g által me gállapíto tt, a s z ö ve ts é g díjﬁz e té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak c s ö kke nté s é t a ne ve z é s i díjak e s e té n.
9 . Ide ne m é rtve a s z aks z ö ve ts é g által me gállapíto tt, a s z ö ve ts é g díjﬁz e té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak c s ö kke nté s é t a ve rs e ny- é s játé ke nge dé lye k e s e té n.
12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
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A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható
típusa személyi
költségei
(Ft)

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

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói Képzésben
szolgáltarésztvevők
tások (Ft)
személyes
költségei (Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2013. és 2015. közöt t i időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 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 Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapc s o latban c s ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után
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Versenyezt et és költ ségei
Jogcím

2013/14

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és
rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek

1 700 000 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

2014/15

Összegzés:

1 700 000 Ft

0 Ft

Tervezet t versenyezt et és költ ségei, évadokra lebont va
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

174 717 Ft

1 572 456 Ft

1 747 173 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

174 717 Ft

1 572 456 Ft

1 747 173 Ft

Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1047/2013
Közreműködői költ ségek
Évad

2013/14

2013/14

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása
érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6)
bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:
- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési
program kialakítása és összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv
összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges
adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
- könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).
A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása
érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6)
bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:
- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési
program kialakítása és összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv
összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges
adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
- könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).

Közreműködő Maximum
díjazása (Ft) közrem.
díj

Utánpótlás nevelés

232 548 Ft 232 548 Ft

Versenyeztetés

31 449 Ft

31 449 Ft

Összegzés:

263 997 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2013/14

131 999 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

348 822 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

47 174 Ft

0 Ft

395 996 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Versenyeztetés költségei
Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1047/2013

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: Nagykőrös

(helység), 2013 (év) 08

(hó) 26

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1047/2013

Alulírot t Bányai Vikt or, 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.

Kelt: Nagykőrös

(helység), 2013 (év) 08

(hó) 26

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1047/2013
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)
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján ﬁzetendő Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.
Egyéb dokumentumok

Kelt: Nagykőrös

(helység), 2013 (év) 08

(hó) 26

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1047/2013
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

fő

6

10

66.7 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

2

4

100.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

fő

3

6

100.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

4

10

150.0 %

Szakemberek átlagﬁzetése

Ft

60000

60000

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma

fő

30

100

233.3 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U11

Fő

30

36

20.0 %

U12

Fő

20

25

25.0 %

U14

Fő

30

20

-33.3 %

U16

Fő

16

20

25.0 %

U18

Fő

15

18

20.0 %

U20

Fő

11

16

45.5 %

U23

Fő

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁT OROK
Korosztályos eredményesség változása:
helyezés

5

3

-40.0 %

U12

helyezés

4

2

-50.0 %

U14

helyezés

22

16

-27.3 %

U16

helyezés

38

16

-57.9 %

U18

helyezés

32

16

-50.0 %

U20

helyezés

0

0

0.0 %

U23

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

150

250

66.7 %

U11

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %

0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1047/2013
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

20 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

11 627 417 Ft

348 822 Ft

1 291 935 Ft

12 919 352 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 572 456 Ft

47 174 Ft

174 717 Ft

1 747 173 Ft

13 199 873 Ft

395 996 Ft

1 466 652 Ft

14 666 525 Ft

Versenyeztetés költségei
Összegzés:

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése a 2 évadra összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

11 627 417 Ft

348 822 Ft

1 291 935 Ft

12 919 352 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 572 456 Ft

47 174 Ft

174 717 Ft

1 747 173 Ft

13 199 873 Ft

395 996 Ft

1 466 652 Ft

14 666 525 Ft

Versenyeztetés költségei
Összegzés:
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