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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LEÁNY KÉZILABDA CLUB EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve: HLKC
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 8 1 3 7 3 4 3 - 1 - 0 6

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6 8 0 0 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY(helység)

MARTINOVICS(út, utca) 3.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6 8 0 0 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY(helység)

MARTINOVICS(út, utca) 3.(házszám)

30-223-3060Telefon: 000000000Fax:

www.hlkc.huHivatalos honlap: hlkc.hodmezovasarhely@gmail.comE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: ÁNCSÁN ISTVÁN

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ELNÖK

30-223-3060Mobiltelefonszám: hlkc.hodmezovasarhely@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: ÁNCSÁN ISTVÁN

30-223-3060Mobiltelefonszám: hlkc.hodmezovasarhely@gmail.comE-mail cím:

HÓDTÓI SPORTCSARNOK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJV. VÁROS ÖNKORMÁNYZATAHÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT16

KASZAP UTCAI SPORTCSARNOK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJV. VÁROS ÖNKORMÁNYZATAHÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT10

KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLT. ISKOLA TORNATERMEHÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJV. VÁROS ÖNKORMÁNYZATASZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE 4.5

SZENT ISTVÁN ÁLT. ISKOLA TORNATERMEHÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJV. VÁROS ÖNKORMÁNYZATAHÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJV. VÁROS 4.5

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

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

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0039/2013

Érkezett : ________________

521 NBII

Nem jogosult

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény neve                              Létesítmény tulajdonosa                              Létesítmény üzemeltetője                              Átlagos heti használat (óra) Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés

felkészülés

2010-05-05

2010-05-05

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.



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

0 MFt 0.05 MFt 0 MFt

0.74 MFt 0.5 MFt 0.5 MFt

3.1 MFt 5.3 MFt 6 MFt

15.9 MFt 8.2 MFt 44.9 MFt

0.3 MFt 0.5 MFt 0.8 MFt

20.04  MFt 14.55  MFt 52.2  MFt

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

1.2 MFt 5.8 MFt 8 MFt

0.8 MFt 0.8 MFt 1 MFt

0.9 MFt 2.4 MFt 12 MFt

15.1 MFt 5 MFt 14 MFt

0.2 MFt 0.5 MFt 0.5 MFt

18.2  MFt 14.5  MFt 35.5  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

17.4 MFt 13.7 MFt 34.5 MFt

0.8 MFt 0.8 MFt 1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0039/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0039/2013

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

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

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A

Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club 2010. évi megalakulása óta a Dél-Kelet magyarországi régió egyik legdinamikusabban fejlődő női kézilabda bázisává vált, az utánpótlás-nevelés és
versenyeztetés területén Egyesületünk korosztályos csapatai egyre nagyobb elismerést és több szép eredményt is elértek a mögöttünk hagyott időszakban.
A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Clubban jelenleg mintegy 90 hódmezővásárhelyi és vonzáskörzetében élő leány sportol. Közülük 75-80 fő igazolt sportolóként vett részt a Magyar
Kézilabda Szövetség versenyrendszerében a 2012/2013. évben (Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság, NBII junior és felnőtt bajnokság, Magyar Kupa).
Játékosaink verseny-korosztály szerinti megoszlása:
U7 – 8 fő
U8 – 10 fő
U9 – 10 fő
U10 – 16 fő
U12 – 13 fő
Junior – 15 fő
Felnőtt – 10 fő

A 2012/2013 szezonban sportolóink számát 20 – 25 fővel sikerült növelni. 
A létszámnövekedés toborzó tevékenységünknek (iskolai bemutatók, bemutató edzések, közösségi megjelenések), nyári kézilabda táborunknak köszönhetően főképp a legfiatalabb
korosztályokban (U7, U8) érzékelhető, de U9-es,U10-es, U12-es és junior csapatunkat is sikerült új játékosokkal bővíteni. Egyesületünk több, a működési területén található általános iskolával is
szoros kapcsolatot ápol, ez a tehetségek kiválasztásában, a szervezett, Egyesületi keretek közötti sportolásba való integrálásban nyújt nagy segítséget. Két legjelentőseeb
partnerintézményünkkel, a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolával és a Szent István Általános Iskolával való együttműködést a jövőben még szorosabbra kívánjuk fonni.
Az elmúlt évben nagy hangsúlyt fektettünk az óvodás korú leánygyermekek minél szélesebb körű bevonására a kézilabda utánpótlás-nevelés területén, Ennek érdekében együttműködési
megállapodások keretében két helyszínen is beindult az óvodások számára tartott játékos labda-torna. Mindkét helyszínen Egyesületünk iránymutatásai, képzési terve alapján folyík az oktatás a
kézilabdázásban jártas testnevelők bevonásával, nagy hangsúlyt helyezve a játékosságra, illetve az alapvető labdás készségek és képességek elsajátítására. Ennek eredményeként mintegy
10-15 új, az alapvető labdás-készségek és mozgások terén haladó sportoló érkezését prognisztizáljuk a 2013. szeptemberben induló szezonra. 
Az elmúlt évekhez viszonyítva óriási előrelépésnek tartjuk, hogy a legfiatalabb korosztályos (U7) versenyzésbe bekapcsolódó új sportolóink képzését nem az alapoktól kell elkezdeni
edzőinknek, hiszen megfelelő alapokkal érkeznek Egyesületünkbe az előkészítő csoportokból.
A 2012/2013-as versenyszezonban az Erima Országos Kézilabda Gyermek Bajnokság küzdelmeiben az alábbi korosztályokban indítottunk csapatot:
- U7
- U8 
- U9 
- U10 
- U12 
- U13 
Jelen pályázat megírásakor U7-es, U8-as, U9-es és U10-es csapatunk még versenyben van az Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokságban, mindnyájan az Országos Elődöntőre
készülnek. U12-es csapatunk az elmúlt két évben az Országos Döntőben szerepelt, idén az Országos Elődöntőben, Békéscsabán befejeződött számukra a bajnokság, míg U13-as csapatunk a
Badó László Kecskeméten megrendezett Régió Döntőjéig jutott. 
Az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva egyértelmű fejlődés és előrelépés, hogy Egyesületünk 4 korosztályos csapata is eljutott a Gyermekbajnokság Országos Elődöntőjéig, és valós
reményeket táplálhatunk a Döntőbe jutásért.
A Magyar Kézilabda Szövetség versenyrendszere mellett utánpótlás csapatainkat a 2012/2013. szezonban az alábbi versenyeken indítottuk:
- Szentesi Regionális Szivacskézilabda Bajnokság
- Student Comfort Kupa, Szombathely
- Mikulás Kupa, Szeged
- Főnix Kupa, Debrecen
- Kiss Bálint Kupa, Szentes
- Euro-Novex Szivacskézilabda Torna, Tápiószele

A versenyek mellett a szomszédos települések Sportegyesületeivel (Orosháza, Szeged, Kiskundorozsma) folytatott jó sportkapcsolatok révén rendszeresen veszünk részt velük felkészülési,
edzőmérkőzéseken, ami pozitív hatással van csapataink felkészítésére.
Egyesületünk az elmúlt év hagyományait folytatva 2012. október 6-7.-én hatalmas sikerrel rendezte meg a II. Török Ferenc Leány Kézilabda Tornát. A verseny a Dél-Magyarországi regió
legjelentősebb leány utánpótlás versenyévé nőtte ki magát, hiszen az első év után már négy korosztályban, 32 csapat részvételével zajlottak a mérkőzések. Az ország számos Sportegyesülete
képviseltette magát versenyünkön (a teljesség igénye nélkül: Student Comfort Szombathely, Haladás VSE, Tamási KC, Debrecen, Törökszentmiklós, Orosházi NKC, Szeged KKSE, Szentes,
Tápiószele, Kézilabda Szeged SE, Éles Kézilabda Iskola, Balmazújvárosi LKSE, Zsombó SE). A kétnapos verseny a leány-kézilabda ünnepe volt városunkban, 4 helyszínen mintegy 300
sportoló részvételével zajlottak a mérkőzések népes nézőtábor előtt!
Hódmezővásárhely kézilabda-életében hatalmas mérföldkő, hogy a professzionális kézilabdázás 2010. évben való megszűnését után (ASA Consolis HNKC) 2012. szeptemberétől újra a
Nemzeti Bajnokságban szerepeltetünk felnőtt csapatot. A zömében saját nevelésű játékoskból álló felnőtt és junior csapatunk az NBII Dél-Keleti csoportjában indult, és az első évre alapcélként
meghatározott biztos bennmaradás nem forog veszélyben. Egyesületünk ismertsége és népszerűsítése területén hatalmas lépés felnőtt csapat versenyeztetése, mind a media, mind a
sportszerető közvélemény figyelme megsokszorozódott az elmúlt évben, ami utánpótlás-csapataink felé is megynyilvánul.

Egyesületünk létesítmény-helyzete jelenleg jónak mondható, de fokozatosan növekedő sportolói létszámunk megköveteli, hogy a 2013/2014. szezonban újabb létesítményeket is bekapcsoljunk
edzéshelyszíneink közé.
A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club korosztályos utánpótlás-csapatai számára rendelkezésre állnak a szükséges munka elvégzéséhez elengedhetetlen inrastruktúrális feltételek. A
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. vezetőivel kötött bérleti megállapodása értelmében U9-es és U10-es csapatunk a Kaszap utcai Sportcsarnokot, U12/U13-as és NBII-es
junior csapatunk pedig a Hódtói Sportcsarnokot használja az edzések, valamint mérkőzések és versenyek lebonyolítására. A két sportlétesítmény Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
tulajdona, és a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. kezelésében áll.
Mindkét létesítményről elmondható, hogy az Egyesületünkben folyó utánpótlás-nevelő munkának tökéletesen megfelelnek, központi fekvésüknek köszönhetően sportoló gyermekeink számára
egyaránt könnyen megközelíthetőek, a pályák minősége és a kiszolgáló helyiségek állapota kielégítő. 
A Kaszap utcai tornacsarnok mérete miatt ideális az U9 korosztály 2011 nyarán bevezetett új követelményeinek kielégítésére, mellettük az első-éves “nagypályás” korosztály, az U10-es
csapatunk is itt edz. 
A Hódtói Sportcsarnok a „nagypályás” csapatok edzéseinek és mérkőzéseinek ad otthont. 2007 nyaráig ez a létesítmény volt a vásárhelyi női NBI-es mérkőzések helyszíne, így egy szabvány-
méretű pálya, több öltözőből, kondicionáló teremből és egyéb kiszolgáló helyekből álló komplexum várja az itt edző mintegy 40-45 sportolónkat. 
Fiatalabb korosztályos csapataink iskolai tornatermekben készülnek. U7-es és U8-as csapataink edzéshelyszíne a Szent István Általános Iskola és a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola
tornaterme. A két tornaterem mérete, elhelyezkedése, tárgyi eszköz ellátottsága megfelelő a minőségi munkavégzéshez, kiválasztásukban jelentős szempontként esett a latba, hogy mindkét
Iskola sok gyermeket ad Egyesületünk utánpótlás csapatainak.

Heti edzéslehetőség (teljes, illetve osztott pálya használattal):
U7 ésU8 – heti 3 x 1,5 óra
U9 – heti 4x 1,5 óra
U10 – heti 4x 1,5 óra
U12/U13 – heti 4x 1,5 óra
NBII junior – heti 5 x 1,5 óra
Kapusedzés: heti 2 x 1,5 óra



A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club 2010. évi megalakulása óta a Dél-Kelet magyarországi régió egyik legdinamikusabban fejlődő női kézilabda bázisává vált, az utánpótlás-nevelés
és versenyeztetés területén Egyesületünk korosztályos csapatai egyre nagyobb elismerést és több szép eredményt is elértek a mögöttünk hagyott időszakban.
A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Clubban jelenleg mintegy 90 hódmezővásárhelyi és vonzáskörzetében élő leány sportol. Közülük 75-80 fő igazolt sportolóként vett részt a Magyar
Kézilabda Szövetség versenyrendszerében a 2012/2013. évben (Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság, NBII junior és felnőtt bajnokság, Magyar Kupa).
Játékosaink verseny-korosztály szerinti megoszlása:
U7 – 8 fő
U8 – 10 fő
U9 – 10 fő
U10 – 16 fő
U12 – 13 fő
Junior – 15 fő
Felnőtt – 10 fő

A 2012/2013 szezonban sportolóink számát 20 – 25 fővel sikerült növelni. 
A létszámnövekedés toborzó tevékenységünknek (iskolai bemutatók, bemutató edzések, közösségi megjelenések), nyári kézilabda táborunknak köszönhetően főképp a legfiatalabb
korosztályokban (U7, U8) érzékelhető, de U9-es,U10-es, U12-es és junior csapatunkat is sikerült új játékosokkal bővíteni. Egyesületünk több, a működési területén található általános iskolával is
szoros kapcsolatot ápol, ez a tehetségek kiválasztásában, a szervezett, Egyesületi keretek közötti sportolásba való integrálásban nyújt nagy segítséget. Két legjelentőseeb
partnerintézményünkkel, a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolával és a Szent István Általános Iskolával való együttműködést a jövőben még szorosabbra kívánjuk fonni.
Az elmúlt évben nagy hangsúlyt fektettünk az óvodás korú leánygyermekek minél szélesebb körű bevonására a kézilabda utánpótlás-nevelés területén, Ennek érdekében együttműködési
megállapodások keretében két helyszínen is beindult az óvodások számára tartott játékos labda-torna. Mindkét helyszínen Egyesületünk iránymutatásai, képzési terve alapján folyík az oktatás a
kézilabdázásban jártas testnevelők bevonásával, nagy hangsúlyt helyezve a játékosságra, illetve az alapvető labdás készségek és képességek elsajátítására. Ennek eredményeként mintegy
10-15 új, az alapvető labdás-készségek és mozgások terén haladó sportoló érkezését prognisztizáljuk a 2013. szeptemberben induló szezonra. 
Az elmúlt évekhez viszonyítva óriási előrelépésnek tartjuk, hogy a legfiatalabb korosztályos (U7) versenyzésbe bekapcsolódó új sportolóink képzését nem az alapoktól kell elkezdeni
edzőinknek, hiszen megfelelő alapokkal érkeznek Egyesületünkbe az előkészítő csoportokból.
A 2012/2013-as versenyszezonban az Erima Országos Kézilabda Gyermek Bajnokság küzdelmeiben az alábbi korosztályokban indítottunk csapatot:
- U7
- U8 
- U9 
- U10 
- U12 
- U13 
Jelen pályázat megírásakor U7-es, U8-as, U9-es és U10-es csapatunk még versenyben van az Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokságban, mindnyájan az Országos Elődöntőre
készülnek. U12-es csapatunk az elmúlt két évben az Országos Döntőben szerepelt, idén az Országos Elődöntőben, Békéscsabán befejeződött számukra a bajnokság, míg U13-as csapatunk a
Badó László Kecskeméten megrendezett Régió Döntőjéig jutott. 
Az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva egyértelmű fejlődés és előrelépés, hogy Egyesületünk 4 korosztályos csapata is eljutott a Gyermekbajnokság Országos Elődöntőjéig, és valós
reményeket táplálhatunk a Döntőbe jutásért.
A Magyar Kézilabda Szövetség versenyrendszere mellett utánpótlás csapatainkat a 2012/2013. szezonban az alábbi versenyeken indítottuk:
- Szentesi Regionális Szivacskézilabda Bajnokság
- Student Comfort Kupa, Szombathely
- Mikulás Kupa, Szeged
- Főnix Kupa, Debrecen
- Kiss Bálint Kupa, Szentes
- Euro-Novex Szivacskézilabda Torna, Tápiószele

A versenyek mellett a szomszédos települések Sportegyesületeivel (Orosháza, Szeged, Kiskundorozsma) folytatott jó sportkapcsolatok révén rendszeresen veszünk részt velük felkészülési,
edzőmérkőzéseken, ami pozitív hatással van csapataink felkészítésére.
Egyesületünk az elmúlt év hagyományait folytatva 2012. október 6-7.-én hatalmas sikerrel rendezte meg a II. Török Ferenc Leány Kézilabda Tornát. A verseny a Dél-Magyarországi regió
legjelentősebb leány utánpótlás versenyévé nőtte ki magát, hiszen az első év után már négy korosztályban, 32 csapat részvételével zajlottak a mérkőzések. Az ország számos Sportegyesülete
képviseltette magát versenyünkön (a teljesség igénye nélkül: Student Comfort Szombathely, Haladás VSE, Tamási KC, Debrecen, Törökszentmiklós, Orosházi NKC, Szeged KKSE, Szentes,
Tápiószele, Kézilabda Szeged SE, Éles Kézilabda Iskola, Balmazújvárosi LKSE, Zsombó SE). A kétnapos verseny a leány-kézilabda ünnepe volt városunkban, 4 helyszínen mintegy 300
sportoló részvételével zajlottak a mérkőzések népes nézőtábor előtt!
Hódmezővásárhely kézilabda-életében hatalmas mérföldkő, hogy a professzionális kézilabdázás 2010. évben való megszűnését után (ASA Consolis HNKC) 2012. szeptemberétől újra a
Nemzeti Bajnokságban szerepeltetünk felnőtt csapatot. A zömében saját nevelésű játékoskból álló felnőtt és junior csapatunk az NBII Dél-Keleti csoportjában indult, és az első évre alapcélként
meghatározott biztos bennmaradás nem forog veszélyben. Egyesületünk ismertsége és népszerűsítése területén hatalmas lépés felnőtt csapat versenyeztetése, mind a media, mind a
sportszerető közvélemény figyelme megsokszorozódott az elmúlt évben, ami utánpótlás-csapataink felé is megynyilvánul.

Egyesületünk létesítmény-helyzete jelenleg jónak mondható, de fokozatosan növekedő sportolói létszámunk megköveteli, hogy a 2013/2014. szezonban újabb létesítményeket is bekapcsoljunk
edzéshelyszíneink közé.
A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club korosztályos utánpótlás-csapatai számára rendelkezésre állnak a szükséges munka elvégzéséhez elengedhetetlen inrastruktúrális feltételek. A
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. vezetőivel kötött bérleti megállapodása értelmében U9-es és U10-es csapatunk a Kaszap utcai Sportcsarnokot, U12/U13-as és NBII-es
junior csapatunk pedig a Hódtói Sportcsarnokot használja az edzések, valamint mérkőzések és versenyek lebonyolítására. A két sportlétesítmény Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
tulajdona, és a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. kezelésében áll.
Mindkét létesítményről elmondható, hogy az Egyesületünkben folyó utánpótlás-nevelő munkának tökéletesen megfelelnek, központi fekvésüknek köszönhetően sportoló gyermekeink számára
egyaránt könnyen megközelíthetőek, a pályák minősége és a kiszolgáló helyiségek állapota kielégítő. 
A Kaszap utcai tornacsarnok mérete miatt ideális az U9 korosztály 2011 nyarán bevezetett új követelményeinek kielégítésére, mellettük az első-éves “nagypályás” korosztály, az U10-es
csapatunk is itt edz. 
A Hódtói Sportcsarnok a „nagypályás” csapatok edzéseinek és mérkőzéseinek ad otthont. 2007 nyaráig ez a létesítmény volt a vásárhelyi női NBI-es mérkőzések helyszíne, így egy szabvány-
méretű pálya, több öltözőből, kondicionáló teremből és egyéb kiszolgáló helyekből álló komplexum várja az itt edző mintegy 40-45 sportolónkat. 
Fiatalabb korosztályos csapataink iskolai tornatermekben készülnek. U7-es és U8-as csapataink edzéshelyszíne a Szent István Általános Iskola és a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola
tornaterme. A két tornaterem mérete, elhelyezkedése, tárgyi eszköz ellátottsága megfelelő a minőségi munkavégzéshez, kiválasztásukban jelentős szempontként esett a latba, hogy mindkét
Iskola sok gyermeket ad Egyesületünk utánpótlás csapatainak.

Heti edzéslehetőség (teljes, illetve osztott pálya használattal):
U7 ésU8 – heti 3 x 1,5 óra
U9 – heti 4x 1,5 óra
U10 – heti 4x 1,5 óra
U12/U13 – heti 4x 1,5 óra
NBII junior – heti 5 x 1,5 óra
Kapusedzés: heti 2 x 1,5 óra

Egyesületünk utánpótlás-nevelés területén dolgozó sportszakember állománya jelenleg 5 fő edző és 1 fő utánpótlás technikai vezető. A Magyar Kézilabda Szövetség sportszakember
szabályzatának megfelelve mindannyian rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges képesítéssel (kézilabda/sportoktató, küözépfokú kézilabda edző, testnevelő tanári diploma), a 2013/2014.
évi verseny-szezon kezdetére a szövetségi irányelveknek megfelelően minden szakemberünk számára kötelezővé tesszük a az edzői licensz megszerzését. A következő évben az utánpótlás-
nevelésben részt vevő sportszakember és sportegészségügyi szakember területén további előrelépést, új szakemberek bevonását tervezzük.
Sportszer, sporteszköz és sportruházat tekintetében az elmúlt két évben jelentős javulást sikerült elérnünk a TAO pályázatok segítségével, azonban a töretlen fejlődési folyamat szükségszerűvé
teszi a további beszerzéseket (lásd részletes lista). 
Hódmezővásárhely évtizedekre visszatekintve mind regionális, mind országos viszonylatban meghatározó szereplője volt a magyar női kézilabda életnek. A professzionális, első osztályú klub
megszűnését után a Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club 2010. nyarán koncepcióként vállalta fel a lassú építkezést, a helyi leányokra támaszkodó utánpótlás-nevelés útját. Egyesületünk
a mögöttünk hagyott két esztendő alatt megháromszorozta a városban kézilabdázó leányok számát, mára 85-90 fő az Egyesületi létszám, 80 fő az igazolt sportolói létszámunk. Ezzel sikerült egy
szilárd tömegbázist kialakítanunk, és mind a kézilabda, mind a HLKC ismertségét és népszerűségét megalapoztuk.
A sportolói mennyiség mellett a minőség sem szorult háttérbe, hiszen az elmúlt időszak eredményekben is bővelkedett.
Utánpótlás csapataink számos sikert értek regionális és országos versenyeken (Főnix Kupa-1. helyezés, Student Comfort Kupa 1. helyezés, stb.), korosztályos csapatunk kétszer is bejutott az
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság Országos Döntőjébe, illetve a Kézilabda Diákolimpia III. Korcsoport Országos Döntőjébe. 
Utánpótlás versenyeinket, tornáinkat (akár a Szövetség által rendezett Erima bajnokság, akár felkészülési verseny) a helyi médiában, illetve közösségi oldalakon tudatosan, következetesen
vezetjük be a köztudatban. Ennek eredményeként elértük azt az irigylésreméltó helyzetet, hogy gyermekversenyeink a hozzátartozókon kívül a semleges nézőként is vonzzák.
Utánpótlás csapataink képzési tervének kialakításában támaszkodunk Mocsai Lajos férfi szövetségi kapitány “Utánpótlás korosztályok képzési tervére”, csapataink mellett a hódmezővásárhelyi
kézilabdaélet egykori prominens személyei dolgoznak, akik rendelkeznek az edzői munkavégzéshez szükséges végzettséggel.
Nagyon fontos és lényeges szempont Egyesületünk életében, hogy felnőtt és junior csapatunk a Nemzeti Bajnokság II. osztályában szerepel, ez még inkább a sportszerető közvélemény elé tárta
munkánkat, előtérbe helyezte a kézilabdázást városunkban. NBII-es felnőtt mérkőzéseink mára 200-400 néző előtt zajlanak, “sikk” lett újra kézilabda meccsre járni, ez utánpótlás-korú
játékosaink számára is növeli a motivációt, hiszen jövőképet tudunk tehetségeink elé állítani.
Mindezek tükrében tehát kijelenthető, hogy Egyesületünk jelenlegi helyzete (anyagi-társadalmi-morális) stabilnak tekinthető, ami a TAO sportfejlesztési programunknak is köszönhetően az
elmúlt évben látványosan növelte Hódmezővásárhelyen a női kézilabdázás (így a HLKC) ismertségét és népszerűségét.
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Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Egyesületünk a 2013/2014 évi sportfejlesztési program keretében nem tervez ingatlan beruházást!

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Egyesületünk a 2013/2014 évi sportfejlesztési program keretében nem tervez ingatlan beruházást!

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 a 2013/2014 évi sportfejlesztési program keretében nem tervez ingatlan beruházást!

Egyesületünk a 2013/2014 évi sportfejlesztési program keretében nem tervez ingatlan beruházást!

A

2013/2014-as idényre szóló TAO sportfejlesztési programunk a 2012/2013. évre beadott és elfogadott program főbb irányvonalaira épül. A megkezdett fejlesztési irányokat szeretnénk tovább
folytatni a kiválasztás és a toborzás területén. Tovább kívánjuk folytatni a sporteszközök és felszerelések beszerzését, növelni kívánjuk az edzésidőt, folytatni kívánjuk a humán infrastruktúra
bővítését, új szakemberek bevonásával szeretnénk előrelépni sportszakmai és a sportegészségügyi vonalon is. A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club 2013/2014-es idényre benyújtott
TAO sportfejlesztési programja a bemutatott kapcsolódási pontokon keresztül illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiájához, és további viszi a klub
által az elmúlt időszakra benyújtott program sikeresen elindított utánpótlás-nevelési folyamatát.

Egyesületünk 2013/2014. évre benyújtott TAO sportágfejlesztési programjának középpontjában az alábbi csapatok felkészítése és versenyeztetése áll:
Gyermek U7
Gyermek U8
Gyermek U9
Gyermek U10
Gyermek U11
Gyermek U13
Serdülő OSB
NBII Junior

Kiválasztás és toborzás, a szivacskézilabdázás népszerűsítése
Az elmúlt évben sikeresen elindítottuk Hódmezővásárhelyen az óvodai előkészítő, játékos labda-tornát. A kézilabdában járatos, elhivatott testnevelők edzőink aktív közreműködésével két
helyszínen (Kertvárosi Általános Iskola, Szent István Általános Iskola) tartanak heti 2 alkalommal 4-5-6 éves óvódás leányoknak foglalkozásokat. A játékos ovi-kézi oktatásban nagy szerepe van
a szivacskézilabdázásnak, illetve az alapvető labdás és labda nélküli mozgásoknak, játékos küzdő elemeknek.
A program beindításával az alábbi célkitűzések kerültek meghatározásra:
- A jövő eredményes utánpótlás-bázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámunk növelése.
- Óvodás, kisiskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba,az emelt szintű fizikai aktivitásba.
- A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek egyesületi látókörbe vonása és nyomon követése.
A program sikerét jelzi a mögöttünk hagyott esztendő, hiszen Egyesületünk jelenlegi U7-es és U8-as csapatának gerince már jelentős részben ebből a rendszerből került ki (körülbelül 10-l5
leány). Az ő sikeres szereplésük az Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság küzdelmeiben-nagyban köszönhető a korábbi előképzésüknek, hiszen úgy kerültek Egyesületünk
korosztályos csapatába, hogy az életkoruknak megfelelő képzést már korábban megkapták.
Ezt a folyamatot a 2013/2014. évben is szeretnénk folytatni, meggyőződésünk, hogy az óvodás korban megkezdett játékos kézilabda oktatás olyan minőségi bázist teremt Egyesületünk számára,
ami hosszú távon biztosítja a korosztályos csapataink eredményekben is mérhető fejlődését.
A toborzást és kiválasztás természetesen nem csak az óvodás kézilabda oktatás eszközeivel kívánjuk megvalósítani.
A szivacskézilabdázás elmúlt években való térhódítása nagyszerű lehetőség a kézilabda-sportnépszerűsítésben, hiszen a gyerekeket már óvodás és kisiskolás korban meg tudjuk „szólítani”. Az
előttünk álló évben célkitűzésünk, hogy a működési területünkön található általános iskolák alsó tagozatos leány csapatai számára szivacs-kézilabda bajnokságot szervezünk, melyhez az
infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételeket a Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club biztosítja.
Az elmúlt évekhez hasonlóan tovább kívánjuk folytatni az általános iskolákban a bemutató testnevelés órákat, illetve bemutató edzéseinket. Igyekszünk minél nagyobb számban és intenzitással
eljutni alsó tagozatos tanulókhoz, akikkel a szivacskézilabdázás eszközeivel kívánjuk megismertetni és megszerettetni a kézilabdázást.
A kiválasztott tehetségeket igyekszünk a továbbiakban is integrálni egyesületünkbe, a szervezett egyesületi keretek közötti sportolásba.
A kiválasztás és toborzás hatékony eszközeivel szeretnénk elérni, hogy a már meglevő csapataink kiemelkedő képességű sportolókkal bővüljenek, illetve a közeljövőben kialakuló
versenycsapataink számára széles alapokon nyugvó tömegbázist sikerüljön kialakítani.

Utánpótlás csapataink versenyeztetése, felkészítése
Egyesületünk működésének középpontjában utánpótlás korosztályos csapataink minél sikeresebb és eredményesebb versenyeztetése áll. Az elmúlt években megkezdett munka folytatásaként
a 2013/2014. évben 8 korosztályos csapat versenyeztetését tervezzük a Magyar Kézilabda Szövetség versenyrendszerében:
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság – U7
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság – U8
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság – U9
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság – 10
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság – U11
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság – U13
Serdülő OSB Bajnokág
NBII Junior Bajnokság

Az elmúlt években egyesületünk csapatai rendszeres résztvevői voltak a Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokságnak. Legnagyobb sikerként
2000-es korosztályos csapatunk 2011-ben és 2012-ben az Országos Döntőben szerepelt, míg a 2012/2013. évbe 4 csapatunk is eljutott az Országos Elődöntőig.
Egyesületünk továbbra is kiemelt figyelmet fordít az Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokságban való részvételre, így a 2013/2014. versenyszezonban fennállásunk óta a legnagyobb
csapatszámmal, 6 csapattal kívánunk nevezni.
A gyermekbajnokság mellett nevezzük csapatunkat a nyílt Országos Serdülő Bajnokság küzdelmeibe, illetve részt veszünk az NBII Dél-Kelet magyarországi csoport junior bajnokságában is. A
serdülő és junior bajnokságban kizárólag hódmezővásárhelyi, a saját utánpótlás-rendszerünkből kikerülő leányokra épített csapatokkal szerepelünk, a régióból történő beiskolázás nem nyújt
lehetőséget további tehetségek integrálására (ez nem sportszakmai, sokkal inkább helyi oktatási probléma!).

A szövetség által szervezett hivatalos bajnokságok mellett az előttünk álló évben az alábbi versenyeken, tornákon tervezzük a részvételt utánpótlás csapatainkkal:
Üstökös Kupa - Dunaújváros
Student Comfort Kupa – Szombathely
Mikulás Kupa – Szeged
Főnix Kupa – Debrecen
Dám Kupa – Tamási
Kiss Bálint Kupa – Szentes



A 2013/2014-as idényre szóló TAO sportfejlesztési programunk a 2012/2013. évre beadott és elfogadott program főbb irányvonalaira épül. A megkezdett fejlesztési irányokat szeretnénk tovább
folytatni a kiválasztás és a toborzás területén. Tovább kívánjuk folytatni a sporteszközök és felszerelések beszerzését, növelni kívánjuk az edzésidőt, folytatni kívánjuk a humán infrastruktúra
bővítését, új szakemberek bevonásával szeretnénk előrelépni sportszakmai és a sportegészségügyi vonalon is. A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club 2013/2014-es idényre benyújtott
TAO sportfejlesztési programja a bemutatott kapcsolódási pontokon keresztül illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiájához, és további viszi a klub
által az elmúlt időszakra benyújtott program sikeresen elindított utánpótlás-nevelési folyamatát.

Egyesületünk 2013/2014. évre benyújtott TAO sportágfejlesztési programjának középpontjában az alábbi csapatok felkészítése és versenyeztetése áll:
Gyermek U7
Gyermek U8
Gyermek U9
Gyermek U10
Gyermek U11
Gyermek U13
Serdülő OSB
NBII Junior

Kiválasztás és toborzás, a szivacskézilabdázás népszerűsítése
Az elmúlt évben sikeresen elindítottuk Hódmezővásárhelyen az óvodai előkészítő, játékos labda-tornát. A kézilabdában járatos, elhivatott testnevelők edzőink aktív közreműködésével két
helyszínen (Kertvárosi Általános Iskola, Szent István Általános Iskola) tartanak heti 2 alkalommal 4-5-6 éves óvódás leányoknak foglalkozásokat. A játékos ovi-kézi oktatásban nagy szerepe van
a szivacskézilabdázásnak, illetve az alapvető labdás és labda nélküli mozgásoknak, játékos küzdő elemeknek.
A program beindításával az alábbi célkitűzések kerültek meghatározásra:
- A jövő eredményes utánpótlás-bázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámunk növelése.
- Óvodás, kisiskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba,az emelt szintű fizikai aktivitásba.
- A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek egyesületi látókörbe vonása és nyomon követése.
A program sikerét jelzi a mögöttünk hagyott esztendő, hiszen Egyesületünk jelenlegi U7-es és U8-as csapatának gerince már jelentős részben ebből a rendszerből került ki (körülbelül 10-l5
leány). Az ő sikeres szereplésük az Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság küzdelmeiben-nagyban köszönhető a korábbi előképzésüknek, hiszen úgy kerültek Egyesületünk
korosztályos csapatába, hogy az életkoruknak megfelelő képzést már korábban megkapták.
Ezt a folyamatot a 2013/2014. évben is szeretnénk folytatni, meggyőződésünk, hogy az óvodás korban megkezdett játékos kézilabda oktatás olyan minőségi bázist teremt Egyesületünk számára,
ami hosszú távon biztosítja a korosztályos csapataink eredményekben is mérhető fejlődését.
A toborzást és kiválasztás természetesen nem csak az óvodás kézilabda oktatás eszközeivel kívánjuk megvalósítani.
A szivacskézilabdázás elmúlt években való térhódítása nagyszerű lehetőség a kézilabda-sportnépszerűsítésben, hiszen a gyerekeket már óvodás és kisiskolás korban meg tudjuk „szólítani”. Az
előttünk álló évben célkitűzésünk, hogy a működési területünkön található általános iskolák alsó tagozatos leány csapatai számára szivacs-kézilabda bajnokságot szervezünk, melyhez az
infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételeket a Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club biztosítja.
Az elmúlt évekhez hasonlóan tovább kívánjuk folytatni az általános iskolákban a bemutató testnevelés órákat, illetve bemutató edzéseinket. Igyekszünk minél nagyobb számban és intenzitással
eljutni alsó tagozatos tanulókhoz, akikkel a szivacskézilabdázás eszközeivel kívánjuk megismertetni és megszerettetni a kézilabdázást.
A kiválasztott tehetségeket igyekszünk a továbbiakban is integrálni egyesületünkbe, a szervezett egyesületi keretek közötti sportolásba.
A kiválasztás és toborzás hatékony eszközeivel szeretnénk elérni, hogy a már meglevő csapataink kiemelkedő képességű sportolókkal bővüljenek, illetve a közeljövőben kialakuló
versenycsapataink számára széles alapokon nyugvó tömegbázist sikerüljön kialakítani.

Utánpótlás csapataink versenyeztetése, felkészítése
Egyesületünk működésének középpontjában utánpótlás korosztályos csapataink minél sikeresebb és eredményesebb versenyeztetése áll. Az elmúlt években megkezdett munka folytatásaként

Orosháza Cup – Orosháza

2013. október 5-6.-án immár harmadik alkalommal kívánjuk megrendezni a Török Ferenc Leány Kézilabda Tornát Hódmezővásárhelyen. A torna az elmúlt kétéves történelme alatt országos
viszonylatban is az őszi szezon egyik legjelentősebb leány utánpótlás versenyévé nőtte ki magát, hiszen 2012-ben már 4 korosztályban 32 csapat részvételével került lebonyolításra, melyre az
ország számos pontjáról érkeztek résztvevő csapatok (Szombathely, Tamási, Budapest, Szeged, Orosháza, Törökszentmiklós, ÉKI, Debrecen, Balmazújváros, stb.)
2013 őszén már 6 korosztály csapatai számára (U7, U8, U9, U10, U11, U13) kívánjuk a versenyt megrendezni Hódmezővásárhely sportlétesítményeiben, iskolai tornacsarnokaiban. A verseny
megrendezésével tovább kívánjuk folytatni azt a munkát, mellyel a regionális sikereinket követően fel kívánunk zárkózni az ország legjelentősebb utánpótlás-műhelyeihez.
Serdülő korú játékosaink (1998, 1999, 2000) számára a nyílt Országos Serdülő Bajnokságba való nevezéssel lehetővé kívánjuk tenni az életkoruknak megfelelő, mennyiségben és minőségben
is ideális terhelést biztosító mérkőzésszámot. Az Erima Gyermekbajnokságból lassan „kinövő”, ott a kevés mérkőzésszám miatt nem megfelelő terhelést kapó, de az NBII junior csapatba még
nem felkészült játékosok számára nyújt ideális versenyzési lehetőséget.
Az NBII junior csapatunkban 1995/1996/1997 és 1998-as születésű játékosaink kapnak rendszeres játéklehetőséget (természetesen nem kizárva az OSB csapatban kimagasló teljesítményt
nyújtó fiatalabb játékosokat sem). 
A 2013/2014. bajnokságban célkitűzés a bajnoki tabellán közép vagy élmezőnyben való helyezés elérése, illetve olyan teljesítmény, mellyel 3-5 játékos a 2014/2015. évben a felnőtt keret
tagjává válhat.

Csapataink sikeres felkészülése, a versenyeken való minél eredményesebb szereplés elősegítése érdekében két belföldi edző/felkészülési tábort tervezünk a 2013/2014. évi verseny-
szezonban:
I. 2013. augusztus (bajnokság megkezdése előtt) – OSB és Junior keret (kb. 35 fő) 5 nap teljes ellátással
II. 2014. kora tavasz (Erima Bajnokság megyei verseny befejeztével) – U9, U10 és U11 keret (kb.40 fő) 4 nap teljes ellátással

Sporteszközök, sportszerek és sportruházat beszerzés
Az elmúlt években jóváhagyott TAO sportfejlesztési programunk alapján ezen a területen lényeges javulást tudtunk elérni a mögöttünk hagyott időszakban. Javítani tudtuk Egyesületünk
sportszer, sporteszköz állományát, illetve szerény keretek között csapataink sportruházatán is javítottunk. A megkezdett és sikeres folyamat további fejlesztéseket követel, ezért az előttünk álló
évben jelentős beruházásokat tervezünk ezen a területen.
Javítani, bővíteni kívánjuk Egyesületünk sportszer készletét bőrlabdák, szivacs-kézilabdák és szivacskézi-kapuk vásárlásával. Egységes arculat kialakításával szeretnénk mind minőségi, mind
mennyiségi fejlesztést elérni sportolóink sportruházatában ezért nagyobb mennyiségű kézilabda-mezek és nadrágok, gálamelegítők, bemelegítő joggingok, kézilabda cipők, utazó és edzőpólók
és sporttáskák beszerzését irányoztuk elő. Versenyzőink egészségének, vitalitásának javítására és teljesítőképességük növelésére, sportorvos közreműködésével az életkori igényeiknek
megfelelő vitaminok vásárlását tervezzük, míg gyógyhatású készítmények és gyógyászati eszközök beszerzésével a sérülések azonnali kezelését, illetve a sérülések utáni minél gyorsabb
regenerálódást szeretnénk elérni.

Humán erőforrás fejlesztése (utánpótlás-nevelésben részt vevő szakemberek, edzők, technikai vezető, sportegészségügyi szakemberek)
A 2012/2013. évi sportágfejlesztési koncepciónk folytatásaként tovább kívánjuk fejleszteni, növelni a Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club utánpótlás-nevelésben közreműködő
sportszakember állományt.
Jelenlegi szakember állományunkat (4 fő edző 1 fő utánpótlás technikai vezető) további 2 fő edzővel kívánjuk növelni, így minden utánpótlás csapatunk mellett önálló edző működik közre. A
Magyar Kézilabda Szövetség sportszakember szabályzatának megfelelően minden edzőnk rendelkezik a munkavégzéshez szükséges végzettséggel, 2013. nyarán pedig mindannyian
megszerzik a további működéshez, munkavégzéshez elengedhetetlen edzői licenszeket (D-C licenszek.)
Utánpótlás-nevelésünk területén a humán erőforrást nem csak sportszakemberek vonatkozásában kívánjuk fejleszteni, a 2013/2014. évi versenyszezonban 2 fő (1 fő masszőr-gyúró, 1 fő
felsőfokú egészségügyi szakasszisztens) foglalkoztatásával sportegészségügyi területen is szeretnénk előrelépni. Alkalmazásukkal célunk a sérülések azonnali, szakszerű kezelése, illetve a
sérülések utáni minél gyorsabb regenerálódás, ezáltal sportolóink teljesítményének javítása.

Infrastruktúra fejlesztése (edzés és versenyhelyszínek biztosítása)
Egyesületünk sportolóinak létszáma megalakulásunk óta tendenciózusan nő. 
Mára Egyesületünk 6 korosztályos utánpótlás-csapatában mintegy 85-90 leány sportol versenyszerűen. Ez szükségszerűvé teszi, hogy infrastruktúránkat is javítsuk, az edzéslehetőségeket a
valós igényeknek megfelelően alakítsuk ki.
Jelenleg 4 helyszínen (Hódtói Sportcsarnok, Kaszap utcai Sportcsarnok, Kertvárosi Általános Iskola tornaterme, Szent István Általános Iskola tornaterme) folynak Egyesületünk korosztályos
csapatainak az edzései és versenyei.
A 2013/2014. évre további létesítmények bevonása szükséges a hatékony munkához, ezért tárgyalásokat folytatunk Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várossal a Klauzál Gábor Általános Iskola
tornatermének bérléséről 2013. szeptemberétől. Az iskolai tornaterem az U8 és U9 korosztály edzéseinek adna otthont, a két szivacs-kézilabda korosztály igényei tökéletesen kielégítő
méretekkel bíró terem 2012 őszén kapott új sportburkolatot, illetve teljes felújításon esett át.
További korosztályos csapataink a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várossal illetve a Vagyonkezelő Zrt.-vel és általános iskolai partnereinkkel (Kertvárosi Katolikus Általános Iskola, Szent
István Általános Iskola) folytatott egyeztetések alapján a jövőben is a jelenlegi helyszíneken tartják az edzéseket illetve a mérkőzéseket.
2013/2014. évi tervezett edzés és versenyhelyszínek:
Hódtói Sportcsarnok – NBII Junior, OSB serdülő és U13 csapat
Kaszap utcai Sportcsarnok – U10 és U11 csapat
Klauzál Gábor Általános Iskola – U8 és U9 csapat
Szent István Általános Iskola – U7 csapat
Kertvárosi Katolikus Általános Iskola – Óvodai előkészítő 

Az edzés és mérkőzéshelyszínek kiválasztásánál fontos szempont, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt versenyrendszerben (NBII junior, OSB, Erima Gyermekbajnokság) megkövetelt
mérkőzés rendezési feltételeknek maradéktalanul megfeleljenek.



a 2013/2014. évben 8 korosztályos csapat versenyeztetését tervezzük a Magyar Kézilabda Szövetség versenyrendszerében:
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság – U7
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság – U8
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság – U9
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság – 10
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság – U11
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság – U13
Serdülő OSB Bajnokág
NBII Junior Bajnokság

Az elmúlt években egyesületünk csapatai rendszeres résztvevői voltak a Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokságnak. Legnagyobb sikerként
2000-es korosztályos csapatunk 2011-ben és 2012-ben az Országos Döntőben szerepelt, míg a 2012/2013. évbe 4 csapatunk is eljutott az Országos Elődöntőig.
Egyesületünk továbbra is kiemelt figyelmet fordít az Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokságban való részvételre, így a 2013/2014. versenyszezonban fennállásunk óta a legnagyobb
csapatszámmal, 6 csapattal kívánunk nevezni.
A gyermekbajnokság mellett nevezzük csapatunkat a nyílt Országos Serdülő Bajnokság küzdelmeibe, illetve részt veszünk az NBII Dél-Kelet magyarországi csoport junior bajnokságában is. A
serdülő és junior bajnokságban kizárólag hódmezővásárhelyi, a saját utánpótlás-rendszerünkből kikerülő leányokra épített csapatokkal szerepelünk, a régióból történő beiskolázás nem nyújt
lehetőséget további tehetségek integrálására (ez nem sportszakmai, sokkal inkább helyi oktatási probléma!).

A szövetség által szervezett hivatalos bajnokságok mellett az előttünk álló évben az alábbi versenyeken, tornákon tervezzük a részvételt utánpótlás csapatainkkal:
Üstökös Kupa - Dunaújváros
Student Comfort Kupa – Szombathely
Mikulás Kupa – Szeged
Főnix Kupa – Debrecen
Dám Kupa – Tamási
Kiss Bálint Kupa – Szentes
Orosháza Cup – Orosháza

2013. október 5-6.-án immár harmadik alkalommal kívánjuk megrendezni a Török Ferenc Leány Kézilabda Tornát Hódmezővásárhelyen. A torna az elmúlt kétéves történelme alatt országos
viszonylatban is az őszi szezon egyik legjelentősebb leány utánpótlás versenyévé nőtte ki magát, hiszen 2012-ben már 4 korosztályban 32 csapat részvételével került lebonyolításra, melyre az
ország számos pontjáról érkeztek résztvevő csapatok (Szombathely, Tamási, Budapest, Szeged, Orosháza, Törökszentmiklós, ÉKI, Debrecen, Balmazújváros, stb.)
2013 őszén már 6 korosztály csapatai számára (U7, U8, U9, U10, U11, U13) kívánjuk a versenyt megrendezni Hódmezővásárhely sportlétesítményeiben, iskolai tornacsarnokaiban. A verseny
megrendezésével tovább kívánjuk folytatni azt a munkát, mellyel a regionális sikereinket követően fel kívánunk zárkózni az ország legjelentősebb utánpótlás-műhelyeihez.
Serdülő korú játékosaink (1998, 1999, 2000) számára a nyílt Országos Serdülő Bajnokságba való nevezéssel lehetővé kívánjuk tenni az életkoruknak megfelelő, mennyiségben és minőségben
is ideális terhelést biztosító mérkőzésszámot. Az Erima Gyermekbajnokságból lassan „kinövő”, ott a kevés mérkőzésszám miatt nem megfelelő terhelést kapó, de az NBII junior csapatba még
nem felkészült játékosok számára nyújt ideális versenyzési lehetőséget.
Az NBII junior csapatunkban 1995/1996/1997 és 1998-as születésű játékosaink kapnak rendszeres játéklehetőséget (természetesen nem kizárva az OSB csapatban kimagasló teljesítményt
nyújtó fiatalabb játékosokat sem). 
A 2013/2014. bajnokságban célkitűzés a bajnoki tabellán közép vagy élmezőnyben való helyezés elérése, illetve olyan teljesítmény, mellyel 3-5 játékos a 2014/2015. évben a felnőtt keret
tagjává válhat.

Csapataink sikeres felkészülése, a versenyeken való minél eredményesebb szereplés elősegítése érdekében két belföldi edző/felkészülési tábort tervezünk a 2013/2014. évi verseny-
szezonban:
I. 2013. augusztus (bajnokság megkezdése előtt) – OSB és Junior keret (kb. 35 fő) 5 nap teljes ellátással
II. 2014. kora tavasz (Erima Bajnokság megyei verseny befejeztével) – U9, U10 és U11 keret (kb.40 fő) 4 nap teljes ellátással

Sporteszközök, sportszerek és sportruházat beszerzés
Az elmúlt években jóváhagyott TAO sportfejlesztési programunk alapján ezen a területen lényeges javulást tudtunk elérni a mögöttünk hagyott időszakban. Javítani tudtuk Egyesületünk
sportszer, sporteszköz állományát, illetve szerény keretek között csapataink sportruházatán is javítottunk. A megkezdett és sikeres folyamat további fejlesztéseket követel, ezért az előttünk álló
évben jelentős beruházásokat tervezünk ezen a területen.
Javítani, bővíteni kívánjuk Egyesületünk sportszer készletét bőrlabdák, szivacs-kézilabdák és szivacskézi-kapuk vásárlásával. Egységes arculat kialakításával szeretnénk mind minőségi, mind
mennyiségi fejlesztést elérni sportolóink sportruházatában ezért nagyobb mennyiségű kézilabda-mezek és nadrágok, gálamelegítők, bemelegítő joggingok, kézilabda cipők, utazó és edzőpólók
és sporttáskák beszerzését irányoztuk elő. Versenyzőink egészségének, vitalitásának javítására és teljesítőképességük növelésére, sportorvos közreműködésével az életkori igényeiknek
megfelelő vitaminok vásárlását tervezzük, míg gyógyhatású készítmények és gyógyászati eszközök beszerzésével a sérülések azonnali kezelését, illetve a sérülések utáni minél gyorsabb
regenerálódást szeretnénk elérni.

Humán erőforrás fejlesztése (utánpótlás-nevelésben részt vevő szakemberek, edzők, technikai vezető, sportegészségügyi szakemberek)
A 2012/2013. évi sportágfejlesztési koncepciónk folytatásaként tovább kívánjuk fejleszteni, növelni a Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club utánpótlás-nevelésben közreműködő
sportszakember állományt.
Jelenlegi szakember állományunkat (4 fő edző 1 fő utánpótlás technikai vezető) további 2 fő edzővel kívánjuk növelni, így minden utánpótlás csapatunk mellett önálló edző működik közre. A
Magyar Kézilabda Szövetség sportszakember szabályzatának megfelelően minden edzőnk rendelkezik a munkavégzéshez szükséges végzettséggel, 2013. nyarán pedig mindannyian
megszerzik a további működéshez, munkavégzéshez elengedhetetlen edzői licenszeket (D-C licenszek.)
Utánpótlás-nevelésünk területén a humán erőforrást nem csak sportszakemberek vonatkozásában kívánjuk fejleszteni, a 2013/2014. évi versenyszezonban 2 fő (1 fő masszőr-gyúró, 1 fő
felsőfokú egészségügyi szakasszisztens) foglalkoztatásával sportegészségügyi területen is szeretnénk előrelépni. Alkalmazásukkal célunk a sérülések azonnali, szakszerű kezelése, illetve a
sérülések utáni minél gyorsabb regenerálódás, ezáltal sportolóink teljesítményének javítása.

Infrastruktúra fejlesztése (edzés és versenyhelyszínek biztosítása)
Egyesületünk sportolóinak létszáma megalakulásunk óta tendenciózusan nő. 
Mára Egyesületünk 6 korosztályos utánpótlás-csapatában mintegy 85-90 leány sportol versenyszerűen. Ez szükségszerűvé teszi, hogy infrastruktúránkat is javítsuk, az edzéslehetőségeket a
valós igényeknek megfelelően alakítsuk ki.
Jelenleg 4 helyszínen (Hódtói Sportcsarnok, Kaszap utcai Sportcsarnok, Kertvárosi Általános Iskola tornaterme, Szent István Általános Iskola tornaterme) folynak Egyesületünk korosztályos
csapatainak az edzései és versenyei.
A 2013/2014. évre további létesítmények bevonása szükséges a hatékony munkához, ezért tárgyalásokat folytatunk Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várossal a Klauzál Gábor Általános Iskola
tornatermének bérléséről 2013. szeptemberétől. Az iskolai tornaterem az U8 és U9 korosztály edzéseinek adna otthont, a két szivacs-kézilabda korosztály igényei tökéletesen kielégítő
méretekkel bíró terem 2012 őszén kapott új sportburkolatot, illetve teljes felújításon esett át.
További korosztályos csapataink a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várossal illetve a Vagyonkezelő Zrt.-vel és általános iskolai partnereinkkel (Kertvárosi Katolikus Általános Iskola, Szent
István Általános Iskola) folytatott egyeztetések alapján a jövőben is a jelenlegi helyszíneken tartják az edzéseket illetve a mérkőzéseket.
2013/2014. évi tervezett edzés és versenyhelyszínek:
Hódtói Sportcsarnok – NBII Junior, OSB serdülő és U13 csapat
Kaszap utcai Sportcsarnok – U10 és U11 csapat
Klauzál Gábor Általános Iskola – U8 és U9 csapat
Szent István Általános Iskola – U7 csapat
Kertvárosi Katolikus Általános Iskola – Óvodai előkészítő 

Az edzés és mérkőzéshelyszínek kiválasztásánál fontos szempont, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt versenyrendszerben (NBII junior, OSB, Erima Gyermekbajnokság) megkövetelt
mérkőzés rendezési feltételeknek maradéktalanul megfeleljenek.

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

Egyesületünk gazdálkodása évek óta stabil, minden bajnoki idény előtt teljesíthető és maximálisan vállalható költségvetést tervezünk, annak realizálása alapkövetelménye működésünknek,
illetve a program önerő előteremtése biztosított.
Jelen kérdéskörben két lényeges szempontot tartunk központi kérdésnek, melyeket alább részletezünk.

I.)
A TAO sportágfejlesztési program nyújtotta előnyök társadalmi és pénzügyi fenntarthatósága
Egyesületünk arra törekszik, hogy a TAO sportágfejlesztési program előnyei hosszú távon fejtsék ki pozitív hatásukat Hódmezővásárhely és környéke női/leány kézilabda életére. Lényeges,
hogy a pályázati forrásból befolyó pénzeszközök olyan módon kerüljenek felhasználásra, “befektetésre”, ami olyan folyamatokat generál, ami a rendszert önjáróvá teszi arra az esetre is,
amennyiben a központi sportfinanszírozás rendszerében változás állna be a közeljövőben.
Lényeges, hogy olyan tömegbázist tudjunk kialakítani most, ami évekre biztosítja Egyesületünk számára a korosztályos versenyeztetést a most beáramló sportolói mennyiség és minőség
alapján. További fontos szempont, hogy az Egyesületünk számára korábban egyik legjelentősebb bevételi forrásként szolgáló sportolói tagdíjak jelentőségét átértékelhetjük, lazábban
kezelhetjük, ezáltal olyan szociálisan érzékenyebb, hátrányosabb helyzetű társadalmi rétegek irányába is megnyithatjuk kapuinkat, akiknek edig anyagi okok miatt nem volt lehetőségük a
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kezelhetjük, ezáltal olyan szociálisan érzékenyebb, hátrányosabb helyzetű társadalmi rétegek irányába is megnyithatjuk kapuinkat, akiknek edig anyagi okok miatt nem volt lehetőségük a
szervezett, egyesületi keretek között történő sportolásra. Ezzel újabb tehetségek kerülhetnek látókörünkbe, újabb sportolók gazdagíthatják Egyesületünket. Fontos tehát, hogy folyamatosan a
jövőben gondolkodjunk, teremtsük meg az előre-gondolkodás, előre-cselekvés lehetőségét.
A pénzügyi fenntarthatóság egyik pillére a reális tervezés, a támogatás és az önerő előteremtésének realitása.
További fontos tényező a tárgyi eszközök (technikai berendezések, sporteszközök, sportfelszerelések, sportruházat) tervezésénél, beruházásánál szintén a távlatokban való gondolkodás. Fontos
a minőség, az ár/értek arány.
A program gazdasági hatásai egyértelműen pozitívak, de annak tervezésénél fontos az ésszerű tervezés és felhasználás.

II.)
A TAO sportágfejlesztési program nyújtotta előnyök társadalmi hatásai
A program megvalósítása révén egyértelműen növekszik a sportolói létszám, több gyermek mozog rendszeresen, és vesz részt szervezett keretek között egy közösség életében. A sport, a
rendszeres közösségi élet a fiatalok megszólításának egyik leghatékonyabb módja, számukra programokat, hasznos alternatívákat, és aktív mindennapi életet kínálunk. 
A napi szintű testmozgás révén nő a fiatalok egészségtudata. A program nagyon sokat segíthet a fiatalok környezettudatos nevelésében is, hiszen a megvalósítás során kapcsolatba kerülnek
környezeti tényezőkkel és új élethelyzetekben mérettetnek meg. A csoporthoz tartozás erősíti a kohéziót, már egészen fiatal korban kialakul a közösség, és annak céljai iránti alázat. A bel- és
külföldi együttműködések révén az utánpótláskorú sportolók kapcsolatokat alakíthatnak ki sporttársaikkal az egész ország és Európa területén, új hagyományokat, kultúrákat és nyelveket
ismerhetnek meg. 
Társadalmi szempontból nagyon hasznosnak ítéljük a programot, az egészséges életmódra nevelés és a közösségi élet megismerése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. 

Az utánpótlás csapataink felkészítését és versenyeztetését a TAO sportágfejlesztési program bevezetéséig Egyesületünk kizárólag bevételeiből (tagdíjbevétel, kisebb-nagyobb támogatásoak,
pályázati források) finanszírozta, azonban a szülői segítség ás áldozatvállalás nagy jelentőséggel bírt a feltételek előteremtésében. A program révén az a támogatói oldal, támogatói tőke is
megjelenik az utánpótlás-finanszírozásban, akik edig kizárólag a felnőtt és professzionális sport-finanszírozásban voltak jelent. A program támogatásához olyan vállalkozások is csatlakoztak
eddig, akikkel korábban nem állt az egyesületünk kapcsolatban, így ez a pályázati lehetőség utat nyitott számunkra új támogatókhoz. Városunk és környéke gazdasági szereplőinek ereje nem
teszi lehetővé, hogy TAO sportágfejlesztési programunk 1-2 vállalkozás által legyen finanszírozva, így széles körben tudjuk promotálni Egyesületünk helyzetét, céljait és jövőbeli törekvéseit.
Az így megszerzett adóforintok eredményes felhasználása újabb támogatást vonhat maga után. Amennyiben sikerül hosszú távra is megnyerni a gazdasági élet szereplőit, komoly
forrásnövekedéssel számolhatunk a jövőben.
A program megvalósítása tovább erősítheti a kézilabda helyzetét Városunkban és vonzáskörzetében, a sokrétű képzési és versenyeztetési rendszer komoly előnyöket jelenthet a
sportágválasztás előtt álló gyermekek számára. A támogatások igénybevételével nem szükségesek a szülői hozzájárulások, megoldott a gyermekek felszerelés-ellátottsága, a vidéki utak során
az egész napos étkeztetése, méltó körülményeket tudunk teremteni a mindennapos sportoláshoz.
További előny, hogy egy jól felépített, komplex rendszert tudunk működtetni, amely kézzel fogható és elérhető célokat jelöl meg az utánpótláskorú sportolók számára. A fiatalok számára
egyértelmű előrelépési és fejlődési irányokat mutat a program, a következő lépések /célok-feladatok-lehetőségek/ mindig egymásra épülnek. Ésszerű, jól felépített programmal, lépésről lépésre
haladva meg lehet valósítani a kitűzött célokat. A szakmai következetesség és a gazdasági racionalitás megfelelő ötvözésével ki lehet szűrni a kockázatokat, és minden téren biztosan teljesíteni
lehet a vállalásokat.
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4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb
kategóriát az adózás módjából)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0039/2013

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz /
megnevezés

Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

Összegzés:

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

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.



Videokamera 180 000 Ft

Videokamera állvány 30 000 Ft

210 000 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő
táblázatban kell kitölteni!)

64 351 Ft 150 153 Ft 214 504 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

64 351 Ft 150 153 Ft 214 504 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 2013. és 2015. közötti időszakban:

9

0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0039/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

2013/14 Informatikai eszközök
Mérkőzések, edzések rögzítése
szakmai elemzés céljára Nem

2013/14 Informatikai eszközök Videokamera biztonságos rögzítése Nem

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás tervezett
kezdete

Beruházás, felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f. E.k.

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

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



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

8 1

8 1

10 1

12 1

16 1

0 0

12 1

0 0

12 1

0 0

12 1

2013/14-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0039/2013

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb)

U7 Országos

U8 Országos

U9 Országos

U10 Országos

U11 Országos

U12 Nincs

U13 Országos

U14 Nincs

Serdülő Országos

Ifjúsági Nincs

Junior Országos

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



12

Kézilabda cipő 60 30 000 Ft 1 800 000  Ft

Kabát 40 30 000 Ft 1 200 000  Ft

Bemelegítő jogging 40 22 000 Ft 880 000  Ft

Gálamelegítő 90 30 000 Ft 2 700 000  Ft

Kézilabda /bőr/ 80 12 000 Ft 960 000  Ft

Kézilabda /szivacs/ 100 2 200 Ft 220 000  Ft

Szivacskézilabda kapu 2 40 000 Ft 80 000  Ft

Kézilabda mez 120 9 000 Ft 1 080 000  Ft

Kézilabda nadrág 60 4 000 Ft 240 000  Ft

Sporttáska /nagy/ 60 14 000 Ft 840 000  Ft

Sporttáska /kicsi/ 30 9 000 Ft 270 000  Ft

Szabadidő/utazó póló 160 7 000 Ft 1 120 000  Ft

Edzőpóló 160 4 500 Ft 720 000  Ft

Labdazsák 10 10 000 Ft 100 000  Ft

Kézilabda wax /0.5/ 15 7 000 Ft 105 000  Ft

Tape BSN 2.5 cm 3 900 Ft 2 700  Ft

Tape BSN 4 cm 3 1 100 Ft 3 300  Ft

Tape BSN 5 cm 3 1 400 Ft 4 200  Ft

Beiersdorf Tape 4 cm 3 1 500 Ft 4 500  Ft

Beiersdorf Tape 5 cm 3 1 700 Ft 5 100  Ft

Árnika Zselé 4 4 000 Ft 16 000  Ft

Hűtő spray 8 2 000 Ft 16 000  Ft

Jégakku 8 800 Ft 6 400  Ft

Sebbevonó 4 2 500 Ft 10 000  Ft

Bemelegítő spray 4 2 500 Ft 10 000  Ft

Szintetikus bőr 2 3 000 Ft 6 000  Ft

Ragtapasz 30 1 000 Ft 30 000  Ft

Tapadó kötés 4 2 500 Ft 10 000  Ft

Masszázs olaj 3 2 800 Ft 8 400  Ft

Masszázs krém 3 2 800 Ft 8 400  Ft

Bemelegítő krém 3 4 000 Ft 12 000  Ft

Hűtőtáska 2 10 000 Ft 20 000  Ft

Segélytáska 2 12 000 Ft 24 000  Ft

Tapevágó olló 2 5 000 Ft 10 000  Ft

Kobralgin krém 6 1 500 Ft 9 000  Ft

Orrtampon 3 2 000 Ft 6 000  Ft

Sebösszehúzó tapasz 10 450 Ft 4 500  Ft

Melegtapasz 5 1 800 Ft 9 000  Ft

Ló balzsam 5 5 500 Ft 27 500  Ft

Tapelési DVD 1 2 500 Ft 2 500  Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0039/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 pár Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 pár Sporteszköz

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 doboz Sporteszköz

2013/14 tekercs Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 tekercs Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 tekercs Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 tekercs Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 tekercs Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 csomag Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 csomag Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 tekercs Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 csomag Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 csomag Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 csomag Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 csomag Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok



Kinesio Tape DVD 1 3 200 Ft 3 200  Ft

Tape ragasztó spray 3 3 200 Ft 9 600  Ft

Vitamin /Calcium-Magnézium-D3 vitamin/ 480 6 650 Ft 3 192 000  Ft

Vitamin /Multivitamin zöldség-gyümölcs/ 350 2 990 Ft 1 046 500  Ft

SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNACSARNOKA2 000 Ft 18 10 180 360 000  Ft

KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNACSARNOKA2 000 Ft 18 10 180 360 000  Ft

KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNACSARNOKA2 000 Ft 18 10 180 360 000  Ft

KASZAP UTCAI SPORTCSARNOK 4 000 Ft 24 10 240 960 000  Ft

KASZAP UTCAI SPORTCSARNOK 4 000 Ft 24 10 240 960 000  Ft

HÓDTÓI SPORTCSARNOK 10 500 Ft 24 11 264 2 772 000  Ft

HÓDTÓI SPORTCSARNOK 10 500 Ft 24 11 264 2 772 000  Ft

HÓDTÓI SPORTCSARNOK 10 500 Ft 24 11 264 2 772 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

4 11 75 000 Ft 21 000  Ft 1 056 000  Ft

4 11 75 000 Ft 21 000  Ft 1 056 000  Ft

4 11 75 000 Ft 21 000  Ft 1 056 000  Ft

8 12 200 000 Ft 56 000  Ft 3 072 000  Ft

4 11 85 000 Ft 23 800  Ft 1 196 800  Ft

3 10 50 000 Ft 14 000  Ft 640 000  Ft

6 11 130 000 Ft 36 400  Ft 1 830 400  Ft

193 200 9 907 200 

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2

KIS MÁRK

BANGA ENDRE

DOBRA ILDIKÓ

ÁNCSÁN ISTVÁN Utánpótlás technikai vezető /D licensz/

VARGA-TÓTH ATTILA Masszőr-gyúró /OKJ/

FAZEKAS ISTVÁN Felsőfokú egészségügyi szakasszisztens

BESLIN ANIKÓ

Sportszakemberek adatainak részletezése

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség     

2013/14 U7

2013/14 U8

2013/14 U9

2013/14 U10

2013/14 U11

2013/14 U13

2013/14 Serdülő

2013/14 Junior

Támogatási
időszak

Név
                              

Kategória Új? Adózás módja Napi munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

2013/14 KIS MÁRK Edző Nem Normál

2013/14 BANGA ENDRE Edző Nem Normál

2013/14 DOBRA ILDIKÓ Edző Nem Normál

2013/14
ÁNCSÁN ISTVÁ
N Egyéb Nem Normál

2013/14
VARGA-TÓTH
ATTILA Egyéb Igen Normál

2013/14
FAZEKAS
ISTVÁN Egyéb Igen Normál

2013/14 BESLIN ANIKÓ Edző Nem Normál

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés Fogl. kor.

2013/14 1990-07-27 C

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1943-04-29 C

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1973-01-29 D

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1972-06-22

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1968-10-28

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1981-05-14

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1974-05-18 C

U7
U8
U9
U10
U11



12 315 000  Ft

4 516 800  Ft

3 000 000 Ft

400 000 Ft

1 500 000 Ft

0 Ft

11 316 000  Ft

4 500 000 Ft

9 907 200  Ft

0 Ft

0 Ft

47 455 000 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

4 850 385 Ft 43 653 467 Ft 48 503 852 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 850 385 Ft 43 653 467 Ft 48 503 852 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Jogcím 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

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

AJT program költségei

Összegzés:

összesen:

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

2013/14

2014/15

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.)



0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0039/2013

Évad Képzés címe          Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi költségei
(Ft)           

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)            

Amortizá-
ció (Ft)

Tanácsadói
szolgálta-
tások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összesen     

Összegzés:

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

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban

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

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



612 318 Ft 877 893 Ft

3 003 Ft 3 003 Ft

615 321 Ft

Közreműködői költségek

438 036 Ft

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

0 Ft 0 Ft

4 505 Ft 0 Ft

1 048 853 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

1 053 358 Ft 0 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0039/2013

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj

2013/14 A Pályázattal kapcsolatos adminisztrációs és dokumentációs feladatok elvégzése Utánpótlás nevelés

2013/14 A Pályázattal kapcsolatos adminisztrációs és dokumentációs feladatok elvégzése Tárgyi jellegű

Összegzés:

2013/14

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

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:



Ügyiratszám : be/SFPHP05-0039/2013

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: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY  (helység), 2013  (év) 11  (hó) 19  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP05-0039/2013

Alulírott  ÁNCSÁN ISTVÁN, mint  a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon   feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.

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

e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.

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

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY  (helység), 2013  (év) 11  (hó) 19  (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.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY  (helység), 2013  (év) 11  (hó) 19  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Edzők-technikai személyzet 5 9 80.0  %

Edzők-technikai személyzet 2 4 100.0  %

Edzők-technikai személyzet 2 3 50.0  %

Edzők-technikai személyzet 2 6 200.0  %

Edzők-technikai személyzet bruttó 80000 95000 18.8  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

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.)

0 2 10 400.0  %

0 6 10 66.7  %

0 8 10 25.0  %

0 12 14 16.7  %

0 14 16 14.3  %

0 0 0 0.0  %

0 12 12 0.0  %

Serdülő Fő 0 12 14 16.7  %

Junior Fő 0 12 12 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.)

0 2 0.0  %

1 1 0.0  %

1 1 0.0  %

2 1 -50.0  %

2 1 -50.0  %

0 0 0.0  %

2 1 -50.0  %

200 300 50.0  %

Serdülő-OSB bajnokság helyezés 0 3 0.0  %

Junior-NBII helyezés 7 3 -57.1  %

0.0  %

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

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány fő

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek
száma fő

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma fő

Licence-szel rendelkező edzők száma fő

Szakemberek átlagfizetése Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma fő

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U7 Fő

U8 Fő

U9 Fő

U10 Fő

U11 Fő

U12 Fő

U13 Fő

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U7 helyezés

U8 helyezés

U9 helyezés

U10 helyezés

U11 helyezés

U12 helyezés

U13 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

150 153 Ft 4 505 Ft 64 351 Ft 214 504 Ft

43 653 467 Ft 1 048 853 Ft 4 850 385 Ft 48 503 852 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

43 803 620 Ft 1 053 358 Ft 4 914 736 Ft 48 718 356 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

150 153 Ft 4 505 Ft 64 351 Ft 214 504 Ft

43 653 467 Ft 1 048 853 Ft 4 850 385 Ft 48 503 852 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

43 803 620 Ft 1 053 358 Ft 4 914 736 Ft 48 718 356 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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