
1

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

Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 6 3 - 5 2 8 6 0 0 0 0

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)

70426-5578Telefon: 000000000Fax:

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

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: ÁNCSÁN ISTVÁN
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető

70426-5578Mobiltelefonszám: hlkc.hodmezovasarhely@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: ÁNCSÁN ISTVÁN

70426-5578Mobiltelefonszám: hlkc.hodmezovasarhely@gmail.comE-mail cím:

HÓDTÓI SPORTCSARNOK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJV. VÁROS ÖNKORMÁNYZATAHÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT15

KASZAP UTCAI SPORTCSARNOKHÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJV. VÁROS ÖNKORMÁNYZATAHÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT15

KLAUZÁL GÁBOR ÁLT. ISKOLA TORNATERMEHÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJV. VÁROS ÖNKORMÁNYZATAHÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJV. VÁROS 6

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/SFP-2039/2014/MKSZ

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

0.05 MFt 0 MFt 0 MFt

0.5 MFt 0 MFt 0 MFt

5.3 MFt 5.3 MFt 6 MFt

8.2 MFt 20.3 MFt 52 MFt

0.5 MFt 0 MFt 0 MFt

14.55  MFt 25.6  MFt 58  MFt

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

5.8 MFt 3.2 MFt 9 MFt

0.8 MFt 1 MFt 1 MFt

2.4 MFt 16.7 MFt 20 MFt

5 MFt 4.2 MFt 10 MFt

0.5 MFt 0.5 MFt 2 MFt

14.5  MFt 25.6  MFt 42  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

13.7 MFt 24.6 MFt 41 MFt

0.8 MFt 1 MFt 1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFP-2039/2014/MKSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-2039/2014/MKSZ

 2014/15-ös 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 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club 2010. májusi magalakulása óta eltelt idő alatt Csongrád Megye, és a Dél-Kelet magyarországi régió egyik legjelentősebb és meghatározó női/leány
kézilabda utánpótlás bázis lett. 
Az elmúlt négy év alatt folyamatosan nő aktív sportolói létszámunk, jelenleg az Egyesületben sportoló létszám (a legfiatalabb U7-es szivacskézilabdásoktól az NBII-es felnőtt csapatig)eléri a 100
főt.
Részletezés:
U7 - 10
U8 - 14
U9 - 12
U10- 12
U12- 16
Serdülő - 14
Junior - 12
Felnőtt - 12
Fentiek figyelembevételével elmondható, hogy 4 év alatt sikerült felépíteni egy szisztematikus rendszerre épülő utánpótlás-bázist, melyben a korosztályok egymásra épülnek, a piramis tetején
pedig ott áll az (egyenlőre) NBII-ben sikeresen szereplő felnőtt csapatunk. A hatékony toborzás és kisiskolás kiválasztás eredményeként az oktatás és szakmai munka már nagycsoportos
óvodás, illetve elsős korban megkezdődik, ami megfelelő alapot nyújt a gyermekek fejlődéséhez.
Kiemelt figyelmet fordítunk a működési területünkön levő oktatási intézmények, általános iskolák és azok testnevelőivel való kiváló kapcsolatra, ennek köszönhetően hatékonyan működik a
tehetségek kiválasztása és integrálása egyesületünk korosztályos csapataiba. Az elmúlt években szoros kapcsolatot sikerült kiépíteni a Szent István Általános Iskolával és a Kertvárosi Katolikus
Általános Iskolával (utóbbi iskola egyesületünk hathatós segítségével rendszeres résztvevője a kézilabda Diákolimpia Országos Döntőjének).
Egyesületünk a Magyar Kézilabda Szövetség hosszútávú sportágfejlesztési stratégiájához igazodva minden évben több csapatot versenyeztet a szövetség versenyrendszerében. 
A 2013/2014. évbe az alábbi csapataink szerepelnek a Magyar Kézilabda Szövetség bajnokságaiban:
- Országos Kézilabda Gyermekbajnokság - U7, U8A, U8B, U9, U10, U12
- Országos Serdülő Bajnokság (F csoport, majd III. Felsőházi Rájátszás)
- NBII Dél-Kelet csoport - junior és felnőtt csapat
Jelen pályázat beadásának időpontjában a bajnoki küzdelmek még zajlanak, de megállapítható, hogy korosztályos csapataink fejlődése töretlen, ami az eredményekben is mutatkozik.
Az egyesület szakmai munkáját 1 főállású sportvezető és 5 fő edző látja el, mindannyian rendelkeznek a Magyar Kézilabda Szövetség által előírt szakmai végzettséggel és edzői működési
engedéllyel.
Egyesületünk létesítmény helyzete az elmúlt években beáramló TAO támogatásoknak köszönhetően jelentősen javult, de még így sem tekinthető ideálisnak. Csapataink jelenleg 4
sportlétesítményt használnak felkészülés és versenyeztetés céljára, de még így is további létesítmények bevonása szükséges.
Szivacskézilabdás korosztályos csapataink (U7-U8-U9) a Szent István és a Klauzál Gábor Általános Iskolák tornacsarnokát használják, ezen létesítmények paraméterei (méret, borítás)
alkalmasak a csökkentett pályaméreten való játékhoz.Az iskolai tornatermeket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött bérleti szerződés keretében használják
sportolóink.
Nagypályás csapataink (junior, serdülő, U12, U10) a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. kezelésében álló két sportlétesítményt használják az edzések és mérkőzések
megtartására. A Hódtói Sportcsarnok méretei, paraméterei és kiszolgáló helyiségei alapján ideális helyszín serdülő és junior korosztályos csapatainknak, míg a gyermekbajnokságban szereplő
csapataink a Kaszap utcai Sportcsarnok bérlői. Mindkét létesítmény megfelel a korosztályos követelményeknek, bár utóbbi csarnok méretei minimálisan eltérnek a szabványtól.
Az elmúlt időszakban szintén a TAO támogatásoknak köszönhetően jelentősen javult az egyesület helyzete sportszer és sportruházat terén, azonban további ruházat és eszközbeszerzések
szükségesek a növekvő sportolói létszám, valamint a meglevő eszközállomány és ruházat természetes elhasználódása miatt.
Sikerként értékeljük, hogy a mögöttünk hagyott évben kitűnő határon-túli sportkapcsolatokat tudtunk kialakítani. A vajdasági Ada Halász József NKK (szerb második liga) női szakosztályával
kialakult nagyszerű sportdiplomáciai kapcsolatnak köszönhetően több közös felkészülési tornán vettünk részt utánpótlás csapatainkkal, illetve jelenleg is előkészítés alatt állnak további határon
átnyúló utánpótlás projektek.

Egyesületünk nagy népszerűségnek örvend Hódmezővásárhelyen,általános vélekedésként a sportszerető közvélemény pozitívan értékeli az "alulról építkezést", egy olyan klub kialakítását, mely
főként saját utánpótlásából táplálkozik. Ennek a munkának már most megtapasztalható jelei vannak, hiszen az NBII Dél-Kelet csoportban szereplő felnőtt csapatunkban 8-10 saját nevelésű fiatal
kap rendszeresen játéklehetőséget a bajnoki mérkőzéseken.
A leírtak tükrében kijelenthető, hogy egyesületünk jelenlegi helyzete stabilnak tekinthető.
A 2010-ben megkezdett munka az egyre jelentősebb TAO támogatásoknak köszönhetően látványos eredményekben manifesztálódik:
- jelentősen megnőtt aktív sportolóink létszáma,
- a kézilabda és a HLKC egyre népszerűbb a kisiskolások körében, ezzel együtt a köztudatban is,
- utánpótláscsapataink nagy népszerűségnek örvendenek, ez csapataink nézőszámában is megmutatkozik,
- több sportlétesítményt tudtunk bevonni utánpótlás-nevelési rendszerünkbe,
- aktív és eredményes kapcsolatot ápolunk több oktatási intézménnyel, általános iskolával,
- minőségi sporteszközökkel és sportruházattal tudtuk felszerelni egyesületünk csapatait, sportolóit,
- egyre több kvalifikált szakember, licencel rendelkező edző kerül egyesületünk szakmai stábjába,
- utánpótlás-csapataink eredményesen szerepelnek a korosztályos bajnokságokban és versenyeken, és egyre több saját nevelésű játékosunk kerül a felnőtt csapat keretébe.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club Egyesület a 2014/2015. évben ingatlan beruházást nem tervez!

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club Egyesület 2014/2015. évre benyújtott Sportágfejlesztési programja 2014.07.01.-től 2015.06.30.-ig tart.
Az utánpótlás-nevelés tevékenység ütemterve szervesen kapcsolódik a Magyar Kézilabda Szövetség versenykiírásaihoz, részletezés a következő pont alatt.
-Utánpótlás-csapataink versenyeztetése (személyszállítás,szállás-étkezés, versenynevezés, rendezés): 2014. szeptembertől folyamatosan(versenykiírások és sorsolás szerint)
-Vitaminok beszerzése: 2014. szeptembertől
-Sportszer, sportruházat beszerzés: 2014. szeptembertől folyamatosan
-Szakembereink személyi jellegű kifizetései: 2014. július 1-től folyamatosan
-Verseny-rendezés: 2014. szeptembertől folyamatosan

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club Egyesület 2014/2015. évre benyújtott Sportágfejlesztési programja szervesen igazodik az elmúlt években megkezdett utánpótlás-nevelési
programunkhoz, illetve a Magyar Kézilabda Szövetség hosszútávú sportágfejlesztési stratégiájához.
Egyesületünk a működési területén található oktatási intézményekkel együttműködve, aktív toborzó és tehetségkutató munkájával tovább kívánja növelni sportolói létszámát. Az elmúlt évekhez
hasonlóan kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a szivacs-kézilabdázás növekvő térhódításának, illetve vonzerejének kihasználására a 6-8 éves korú leányok körében.
Céljaink az utánpótlás-nevelés területén egybevágnak a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfej-lesztési Stratégiájával. Egyértelmű célunk, hogy iskolás korban minél több
gyermeket tudjunk bevonni a kézilabdázásba, és az emelt szintű fizikai aktivitásba. A legkisebb korosztályokra nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a jövőben is, már a sportágválasztásnál jelen



kívánunk lenni. Az U7 és U8 korosztályokban hangsúlyosabb bázis és kiválasztó rendszer létrehozását tervezzük.
Fontosnak tartjuk, hogy a legfiatalabb korosztályoktól kezdődően minden korosztályos csapat mellett megfelelően képzett, és az előrtt edzői licencel rendelkező edző tevékenykedjen. Ennek
megfelelve a 2014/2015. évben 7 fő licencel rendelkező edző és egy főállású sportmunkatárs alkalmazását tervezzük az utánpótlás-nevelés hatékonyságának növelése érdekében.
Utánpótláscsapataink számára két edző/felkészülési tábort kívánunk beiktatni az őszi (2014. október hó) és tavaszi (2015. február hó) szezonban, melyen U12, serdülő és junior korosztályos
csapataink vesznek részt.
Utánpótláscsapataink versenyeztetésénél fontos szempont az életkornak megfelelő mérkőzésszám és terhelés meghatározása, ennek tükrében üdvözöljük és elfogadjuk a Magyar Kézilabda
Szövetség 2014/2015. évi Országos Kézilabda Gyermekbajnokság versenykiírását.
Egyesületünk a 2014/2015. évben az alábbi korosztályos csapatok versenyeztetését tervezi a Magyar Kézilabda Szövetség bajnokságaiban:
Gyermekbajnokság
- U7
- U8
- U9
- U10
- U11
- U13
Országos Serdülő Bajnokság
NBII Junior Bajnokság
Az MKSZ bajnokságai mellett korosztályos csapatainkkal 3 országos jelentőségű hazai kézilabda utánpótlás-tornán kívánunk részt venni a 2014/2015. évben:
- VII. Student Comfort Kupa, Szombathely 2014. november
- VII. Főnix Kupa, Debrecen 2015. január
- III. Orosháza Cup, Orosháza 2015. június
Ezek a versenyek megfelelő felkészülési lehetőséget nyújtanak csapataink és sportolóink számára a bajnokság őszi és tavaszi szezonjára, illetve olyan sportélményt, ami hosszú távon
motiválhatja a gyermekeket.
2014. októberében megrendezzük a IV.Török Ferenc Leány Kézilabda Tornát. Versenyünk az elmúlt három évben a kora őszi időszak egyik legjelentősebb leány utánpótlás versenyévé vált,
melyen az elmúlt évben 5 korosztályban közel 40 csapat vett részt mintegy 500 sportolóval. 
Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a régió csapataival való szoros kapcsolatok ápolására, több felkészülési mérkőzésen és tornán kívánunk részt venni környékbeli csapatokkal (Szeged,
Orosháza, Makó, Békéscsaba, stb.). Meglévő nemzetközi kapcsolatainkon is javítani kívánunk az utánpótlás terén, a vajdasági Ada Halász József NKK női szakosztályával több határon átnyúló
projektet (nemzetközi felkészülési torna, edzőmérkőzések) kívánunk megvalósítani az előttünk álló évben.
Csapataink által használt sportlétesítmények az edzéslehetőségek alapvető igényeit kielégítik, de a további fejlődéshez elengedhetetlen a meglevő idősávok kitolása. A jelenleg használt
sportlétesítmények (Hódtói Sportcsarnok, Kaszap utcai Sportcsarnok, Szent István Általános Iskola, Klauzál Gábor Általános Iskola) bérleti szerződéseit a 2014/2015. évre hosszabb idősávokra
kívánjuk meghosszabbítani.
A 2014/2015. évben tovább kívánjuk javítani sportolóink számára a rendelkezésre álló sporteszköz és sportruházat lehetőségeket, az edzéseken és versenyeken szükséges eszközök,
ruházatok beszerzését tervezzük.
Sportolóink általános egészségi állapotának javítására, vitalitásuk növelésére sportorvosi ajánlásra tervezzük Aloe Forever Multi Kids vitamin és Calcium étrend-kiegészítő beszerzését.
Tárgyi eszköz beszerzésünk középpontjában egy 9 személyes személyszállító kisbusz áll, melynek segítségével hosszú távon költséghatékonyan tudjuk megvalósítani legfiatalabb, U7 és U8
korosztályos csapataink szállítását. Az elmúlt években többször előfordult, hogy a helyi személyszállítási vállalkozások kapacitása nem volt elégséges, ez gyakran nagy terhet rótt a gyermekek
szüleire a versenyhelyszínekre való utaztatásban. További tárgyi eszköz beszerzést tervezünk irodai infrastruktúránk javítására (1 db asztali számítógép, 1 db laptop, 1 db multifunkciós
nyomtató).
A 2013/2014-es idényre szóló sportfejlesztési programunk az elmúlt két szezonra beadott program főbb irányvonalaira épül, a sikeres elemeket szeretnénk továbbvinni. A megkezdett fejlesztési
irányokat szeretnénk tovább folytatni az intézményi kapcsolatok, a kiválasztás és a toborzás területén. Tovább kívánjuk folytatni a sporteszközök és felszerelések beszerzését, növelni kívánjuk
az edzésidőt, így folytathatjuk a létesítményhelyzetünk komplex javítását. Folytatni kívánjuk a humán infrastruktúra bővítését, új szakemberek bevonásával szeretnénk előrelépni sportszakmai
vonalon. 
A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club Egyesület 2014/2015.évre benyújtott sportfejlesztési programja a bemutatott kapcsolódási pontokon keresztül illeszkedik a Magyar Kézilabda
Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiájához, és folytatja az elmúlt években megkezdett utánpótlás-nevelés fejlesztésének programját.

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

A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club 2010. évi megalakulása óta világos, vállalható és teljesíthető célokat fogalmaz meg mind önmaga, mind pedig környezete számára utánpótlás-
nevelő munkájával kapcsolatban. Sportágfejlesztési programunk hatására érezhetően mind több gyermek kerül a kézilabdázásba, ez nemcsak a versenysportban, de az általános egészséges
életmód kialakításában is fontos. Városunkban a női kézilabdázás egyre népszerűbb, nemcsak felnőttcsapatunk, de már utánpótláscsapataink mérkőzései is jelentős nézőszám előtt zajlik.
Egyesületünk társadalmi ismertsége és elismertsége egyre jelentősebb.
Sportágfejlesztési programunk hatására egyre több fiatalt szólítunk meg,igyekszünk minél hamarabb integrálni tehetséges gyermeket Egyesületünk szervezett keretei közé. Tudatos
tehetségkutató és toborzó tevékenységünk révén olyan hátrányos helyzetű gyermekek is "látókörünkbe" kerülhetnek, akik számára kevesebb az esély a kitörésre. 
Pénzügyi gazdálkodásunkat, így jelen Sportágfejlesztési programunkat is a célokhoz és realitásokhoz igazítva állítottuk össze, így biztosítva a program hosszú távú fenntarthatóságát és előnyeit.
A TAO pályázatból befolyó forrásokat igyekszünk úgy felhasználni, hogy abból hosszú távon biztosított legyen működési területünkön a kézilabdasport minél szélesebb körben történő
népszerűsítése, illetve olyan tömegbázis kialakítása, melyre hosszú távon lehet építeni. Ennek természetesen veszélyei is vannak, figyelembe kell venni az infrastrukturális, humán-erőforrás és
egyéb társadalmi körülményeket, nehogy a rendszer, illetve az abban szereplő sportolói létszám "túlnője" a lehetőségeinket.
Gazdasági téren a TAO sportágfejlesztési programnak köszönhetően olyan fejlesztések, beszerzések valósíthatóak meg, melyekkel egyrészt több éves lemaradást pótolhatunk, másrészt hosszú
távon biztosíthatjuk a szükséges eszközöket a minőségi utánpótlás-nevelő munkához.
Mindezek tükrében elmondható, hogy Sportágfejlesztési programunk társadalmi és gazdasági hatásai hosszú távon is gyümölcsözőek lehetnek, hiszen egyrészt jelentős tömegbázis alakítható
ki már kisiskolás korban (a sportág egyre vonzóbbá válik), ami hosszútávon jelenthet garanciát a minőségi kiválasztásra és saját nevelésű játékosok szerepeltetésére akár a legmagasabb
szinten. Másrészt a saját utánpótlás rendszerünkből kikerülő játékosaink felnőtt csapatunkba való bekerülése költségcsökkentő tényező lehet a felnőtt csapatunk későbbi versenyeztetése,
ezáltal Egyesületünk költségvetése terén.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFP-2039/2014/MKSZ

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz 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)

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.



1 160 000 Ft 160 000  Ft

1 150 000 Ft 150 000  Ft

1 150 000 Ft 150 000  Ft

1 50 000 Ft 50 000  Ft

1 10 000 000 Ft 10 000 000  Ft

10 510 000 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!)

3 194 582 Ft 7 454 024 Ft 10 648 606 Ft

3 194 582 Ft 7 454 024 Ft 10 648 606 Ft

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

9

0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

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/SFP-2039/2014/MKSZ

Évad Megnevezés                                                            Menny. egység Menny. Egységár          Összeg          Kategória

2014/15 db Informatikai eszközök

2014/15 db Informatikai eszközök

2014/15 db Informatikai eszközök

2014/15 db Informatikai eszközök

2014/15 db Személyszállítási eszközök

Összegzés:

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

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)

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

Televízió

Számítógép

Laptop

Nyomtató

Mikrobusz 8+1 fő



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

6 1

7 1

15 2

12 1

12 1

18 1

0 0

0 0

12 1

0 0

12 1

2014/15-ös bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFP-2039/2014/MKSZ

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

U7 Országos

U8 Országos

U9 Országos

U10 Országos

U11

U12 Országos

U13

U14

Serdülő Országos

Ifjúsági

Junior Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
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60 30 000 Ft 1 800 000  Ft

50 30 000 Ft 1 500 000  Ft

20 22 000 Ft 440 000  Ft

20 25 000 Ft 500 000  Ft

60 12 000 Ft 720 000  Ft

80 3 000 Ft 240 000  Ft

100 9 000 Ft 900 000  Ft

50 4 000 Ft 200 000  Ft

60 14 000 Ft 840 000  Ft

40 8 000 Ft 320 000  Ft

200 7 000 Ft 1 400 000  Ft

200 4 500 Ft 900 000  Ft

20 7 000 Ft 140 000  Ft

3 3 000 Ft 9 000  Ft

50 7 500 Ft 375 000  Ft

4 15 000 Ft 60 000  Ft

5 2 000 Ft 10 000  Ft

10 3 000 Ft 30 000  Ft

100 1 200 Ft 120 000  Ft

10 8 000 Ft 80 000  Ft

10 8 000 Ft 80 000  Ft

480 7 000 Ft 3 360 000  Ft

350 3 000 Ft 1 050 000  Ft

3 900 Ft 2 700  Ft

3 1 100 Ft 3 300  Ft

3 1 400 Ft 4 200  Ft

3 1 500 Ft 4 500  Ft

3 1 700 Ft 5 100  Ft

4 4 000 Ft 16 000  Ft

8 2 000 Ft 16 000  Ft

10 1 000 Ft 10 000  Ft

4 2 500 Ft 10 000  Ft

4 2 500 Ft 10 000  Ft

2 3 000 Ft 6 000  Ft

30 1 000 Ft 30 000  Ft

4 2 500 Ft 10 000  Ft

3 2 800 Ft 8 400  Ft

3 2 800 Ft 8 400  Ft

3 4 000 Ft 12 000  Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-2039/2014/MKSZ

Évad
Megnevezés                                                            

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 pár Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 doboz Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 szett Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 tekercs Diagnosztikai eszközök

2014/15 tekercs Diagnosztikai eszközök

2014/15 tekercs Diagnosztikai eszközök

2014/15 tekercs Diagnosztikai eszközök

2014/15 tekercs Diagnosztikai eszközök

2014/15 doboz Diagnosztikai eszközök

2014/15 doboz Diagnosztikai eszközök

2014/15 db Diagnosztikai eszközök

2014/15 csomag Diagnosztikai eszközök

2014/15 doboz Diagnosztikai eszközök

2014/15 csomag Diagnosztikai eszközök

2014/15 tekercs Diagnosztikai eszközök

2014/15 csomag Diagnosztikai eszközök

2014/15 doboz Diagnosztikai eszközök

2014/15 doboz Diagnosztikai eszközök

2014/15 doboz Diagnosztikai eszközök

kézilabda cipő

kabát

bemelegítő jogging

gálamelegítő

labda - bőr

labda - szivacs

kézilabda mez (meccs)

kézilabda nadrág (meccs)

sporttáska nagy

kézitáska

szabadidőpóló

edzőpóló

wax

labdapumpa

rövidnadrág

koordinációs létra

síp

ugrókötél

megkülömböztető trikó

kapusmez

kapusnadrág

Forever Calcium

Forever Kids Vitamin

Tape BSN 25 cm

Tape BSN 4 cm

Tape BSN 5 cm

Beiersdorf Tape 4 cm

Beiersdorf Tape 5 cm

Arnika Zselé

hűtő spray

jégakku

sebbevonó

bemelegítő spray

szintetikus bőr

ragtapasz

tapadó kötés

masszázs olaj

masszázskrém

bemelegítő krém



2 10 000 Ft 20 000  Ft

2 18 000 Ft 36 000  Ft

2 5 000 Ft 10 000  Ft

8 1 500 Ft 12 000  Ft

3 2 000 Ft 6 000  Ft

10 450 Ft 4 500  Ft

5 1 800 Ft 9 000  Ft

3 5 500 Ft 16 500  Ft

1 2 500 Ft 2 500  Ft

1 3 200 Ft 3 200  Ft

3 3 200 Ft 9 600  Ft

Hódtói Sportcsarnok 10 500 Ft 30 11 330 3 465 000  Ft

Hódtói Sportcsarnok 10 500 Ft 30 11 330 3 465 000  Ft

Kaszap utcai Sportcsarnok 4 000 Ft 30 11 330 1 320 000  Ft

Kaszap utcai Sportcsarnok 4 000 Ft 30 11 330 1 320 000  Ft

Klauzál Gábor Általános Iskola tornaterme 4 000 Ft 12 10 120 480 000  Ft

Klauzál Gábor Általános Iskola tornaterme 4 000 Ft 12 10 120 480 000  Ft

Szent István Általános Iskola tornaterme 2 300 Ft 9 10 90 207 000  Ft

Szent István Általános Iskola tornaterme 2 300 Ft 9 10 90 207 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

4 10 60 000 Ft 16 800  Ft 768 000  Ft

4 10 85 000 Ft 23 800  Ft 1 088 000  Ft

5 10 85 000 Ft 23 800  Ft 1 088 000  Ft

4 11 90 000 Ft 25 200  Ft 1 267 200  Ft

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

4 11 130 000 Ft 36 400  Ft 1 830 400  Ft

4 11 100 000 Ft 28 000  Ft 1 408 000  Ft

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

231 000 11 577 600 

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2

Fogl Barbara

Banga Endre

Sportszakemberek adatainak részletezése

2014/15 db Diagnosztikai eszközök

2014/15 db Diagnosztikai eszközök

2014/15 db Diagnosztikai eszközök

2014/15 doboz Diagnosztikai eszközök

2014/15 csomag Diagnosztikai eszközök

2014/15 csomag Diagnosztikai eszközök

2014/15 csomag Diagnosztikai eszközök

2014/15 doboz Diagnosztikai eszközök

2014/15 db Diagnosztikai eszközök

2014/15 db Diagnosztikai eszközök

2014/15 doboz Diagnosztikai eszközök

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra
/ hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség     

2014/15 Junior

2014/15 Serdülő

2014/15 U12

2014/15 U11

2014/15 U10

2014/15 U9

2014/15 U8

2014/15 U7

Támogatási
időszak

Név                               Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15
Fogl Barbara

edző Igen Normál

2014/15
Banga Endre

edző Igen Normál

2014/15
Dobra Ildikó

edző Nem Normál

2014/15
Kis Márk

edző Nem Normál

2014/15
Miklós Melinda

edző Nem Normál

2014/15
Beslin Anikó

edző Nem Normál

2014/15
Gaál Adrienn 

edző Igen Normál

2014/15
Áncsán István

technikai vezető Nem Normál

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz Fogl. kor.

2014/15 1978-11-23 D

U7

2014/15 1943-04-09 C

U8

U9
U10

hűtőtáska (6L-15L)

orvosi táska felszerelve

tapevágó olló

kobralgin krém

orrtampon

sebösszehúzó tapasz

melegtapasz (2db-os)

ló krém

tapelési DVD

kinesio Tape DVD

tape ragasztó spray



Dobra Ildikó

Kis Márk

Miklós Melinda

Beslin Anikó

Gaál Adrienn 

Áncsán István

10 664 000  Ft

4 695 900  Ft

4 430 000 Ft

435 000 Ft

1 350 000 Ft

85 000 Ft

10 944 000  Ft

4 700 000 Ft

11 577 600  Ft

0 Ft

0 Ft

48 881 500 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

4 984 294 Ft 44 858 646 Ft 49 842 940 Ft

4 984 294 Ft 44 858 646 Ft 49 842 940 Ft

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

2014/15 1973-01-28 D

U9
U10

2014/15 1990-07-27 C

U12

2014/15 1987-07-17 C

U11

2014/15 1973-05-18 C

Serdülő

2014/15 1981-05-14 B

Junior

2014/15 1972-06-22 nem releváns

U7
U8
U9
U10
U11
U12
Serdülő
Junior

Jogcím 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)

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/SFP-2039/2014/MKSZ

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

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

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

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



64 065 Ft 150 296 Ft

512 853 Ft 904 282 Ft

576 918 Ft

Közreműködői költségek

523 127 Ft

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

0 Ft

138 605 Ft

961 439 Ft

0 Ft

0 Ft

1 100 044 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-2039/2014/MKSZ

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem. díj

2014/15
A pályázattal kapcsolatos adminisztráció és nyilvántartások vezetése. Negyedéves előrehaladási 
és projektzáró jelentések elkészítése. Könyvvizsgáló jelentés elkészítése. Tárgyi jellegű

2014/15
A pályázattal kapcsolatos adminisztráció és nyilvántartások vezetése. Negyedéves előrehaladási 
és projektzáró jelentések elkészítése. Könyvvizsgáló jelentés elkészítése. Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:



Ügyiratszám : be/SFP-2039/2014/MKSZ

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), 2014  (év) 04  (hó) 29  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFP-2039/2014/MKSZ

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), 2014  (év) 04  (hó) 29  (nap) 



___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFP-2039/2014/MKSZ

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

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

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

(25 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

 sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

 utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek

 Egyéb dokumentumok

Kelt: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 29  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



5 8 60.0  %

3 4 33.3  %

1 1 0.0  %

5 8 60.0  %

bruttó 100000 125000 25.0  %

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.)

6 10 66.7  %

12 16 33.3  %

10 14 40.0  %

10 12 20.0  %

0.0  %

16 16 0.0  %

0.0  %

serdülő fő 14 16 14.3  %

junior fő 14 16 14.3  %

0.0  %

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

0.0  %

0.0  %

0.0  %

1 1 0.0  %

0.0  %

3 2 -33.3  %

0.0  %

200 300 50.0  %

serdülő OSB felsőház helyezés 7 4 -42.9  %

junior NBII junior bajnokság helyezés 4 3 -25.0  %

0.0  %

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

Ügyiratszám : be/SFP-2039/2014/MKSZ

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

7 454 024 Ft 138 605 Ft 3 194 582 Ft 10 648 606 Ft

44 858 646 Ft 961 439 Ft 4 984 294 Ft 49 842 940 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

52 312 670 Ft 1 100 044 Ft 8 178 876 Ft 60 491 546 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

7 454 024 Ft 138 605 Ft 3 194 582 Ft 10 648 606 Ft

44 858 646 Ft 961 439 Ft 4 984 294 Ft 49 842 940 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

52 312 670 Ft 1 100 044 Ft 8 178 876 Ft 60 491 546 Ft

Projekt költségvetése összesen

Ügyiratszám : be/SFP-2039/2014/MKSZ

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:





Csatolt fájlok
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