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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete

A kérelmező szervezet rövidített neve: EKKE

2 Gazdálkodási formakód:

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

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 8 6 0 3 4 4 0 - 1 - 1 1

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 5 0 0 Esztergom(helység)

Szent János-kúti út(út, utca) 019619. hrsz.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 5 1 0 Dorog(helység)

Hősök tere(út, utca) 9. 1/3(házszám)

0036-20-547-9782Telefon: 0036-33-315-658Fax:

www.esztergomikosarlabda.huHivatalos honlap: esztergomi.kosarlabda@gmail.comE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Erős Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

0036-20-547-9782Mobiltelefonszám: esztergomi.kosarlabda@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Erős Péter

0036-20-547-9782Mobiltelefonszám: esztergomi.kosarlabda@gmail.comE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Dobó Katalin Gimnázium Magyar Állam Dobó Katalin Gimnázium 18

Pézsa Tibor Sportcsarnok Esztergom Város Pézsa Tibor Sportcsarnok 8

Mindszenty József Ált. isk. Esztergomi Szt. Anna Plébánia EKIF 8

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

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

Érkezett : ________________

A levelezési cím eltér a székhely címétől

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

1994-11-29

1994-11-29

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

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

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában
valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a
kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

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.

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.596 MFt 1.272685 MFt 2.7 MFt

3 MFt 7.949551 MFt 16 MFt

0 MFt 0.7 MFt 1 MFt

3.6  MFt 9.92  MFt 19.7  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 1.54647 MFt 5 MFt

1.257 MFt 2.78735 MFt 7 MFt

0 MFt 0.46966 MFt 1.5 MFt

0 MFt 1.32362 MFt 2.5 MFt

0 MFt 0.07131 MFt 0.5 MFt

1.26  MFt 6.2  MFt 16.5  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

0.662 MFt 4.692702 MFt 15 MFt

0.595 MFt 2.78735 MFt 8.5 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

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)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

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

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

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

Az Esztergomi Kosárlabdázók Egylete 2012/2013-es időszakban elindította új serdülő csapatát a már meglévő kadett és junior csapatai mellett. Ezenfelül a kadett
korosztályban egy "B" csapatot is tudott nevezni a Pest megyei bajnokságban.
Az egyesület egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy az utánpótlás-nevelés területén komoly előrelépéseket tegyen a térségben. Tény, hogy az elmúlt 2 években ezen
tevékenysége óriásit fejlődött, melynek egyik legfontosabb oka a pénzügyi háttér megteremtése az MKOSZ kedvező pályázati elbírálásaival.
Úgy látjuk, hogy a jelenlegi kedvező helyzetben az egyesület eredményes utánpótlás csapatokat tud működtetni.
A sikeres látványcsapatsport pályázatnak is köszönhetően mind a junior, a kettő kadett 8A és B) illetve "új" serdülő csapatainkat elindítottuk a Pest Megyei Bajnokságban.
Emellett a Junior csapatunk a Komárom Esztergom Megyei bajnokságban is szerepelni tud.
Az elvégzett munka eredményeképpen junior csapatunk fel tudja venni a versenyt más egyesületekkel szemben és a teljesen új játékosokból álló kadet és serdülő
csapataink is tudtak mérkőzést nyerni az idény második felében. A fiatalok edzésideje az előre meghatározott rend szerint „beállt”, azokon kis mértékben kellett csak
változtatni teremproblémák miatt. Ennek egyik legfőbb hozadéka, hogy mind a sportolók, mind a szülők tervezni tudnak.
Tapasztaljuk, hogy egyre több szülő komolyan érdeklődik a csapat iránt (edzéseken sorra jelennek meg, és idegenbeli mérkőzésekre is elkísérik gyermekeiket). Mivel
edzőink szakmaisága megkérdőjelezhetetlen, a szülők maximálisan elfogadják döntéseiket, etkintetben konfrontáció nem alakult ki.

Beszámoló a 2012/13-es évad eddigi tapasztalatairól

A következőkben átfogóan, jellemzően szakmai szempontok mentén értékeljük a 2011/12-es évadban eddig elvégzett munkát.
A 2011-es év elején az EKE szakmai vezetése célként tűzte ki: „…az elkövetkezendő 4 évben el kell érni, hogy az Esztergomi Kosárlabdázók Egyletének U12, U14, U16 és
U18-as csapatai részt vegyenek a MKOSZ által felügyelt hazai bajnokságban, épüljön ki egy olyan utánpótlás bázis, amely felszámolja a jelenleg beazonosított fehér foltot.”
A cél megfogalmazása után a következő feladatok elvégzésére került sor:
1) Az átalakított EKKE szakmai, gazdasági és jogi vezetésével az új elnökség megkezdte utánpótlás csapatainak megalakítását majd fejlesztését és kibővítését.
2) Sportoló gyerekek kiválasztása, toborzása
Az egyesület áltat szervezett toborzóra/kiválasztóra csak a U16 illetve U14-as sportolókat hívtuk meg. A résztvevő sportolók mindegyike elvégezte azokat a
sportágspecifikus és általános feladatokat, melyeket az edzők kijelöltek. Az így kiválasztott tehetségekből álltak össze a pest-megyei bajnokságban elindított csapatok
(junior, 2 db kadet és serdülő).
3) Edzések szervezése
Az edzések helyszíne a Dobó Katalin Gimnázium sportcsarnoka, az edzések mellett a meccseinket is itt játszottuk. A csarnok minden szabálynak megfelel (pl. rendeztek itt
országos diákolimpiai döntőt is).
Az iskola vezetése kooperatívan segítette az edzések és mérkőzések időpontjainak kialakítását.
Edzőink vállalták, hogy megtartják edzéseket, meccsekre mennek, menedzselik a csapatot.
Három alapvető megjegyzést kell tennünk:
- Játékosaink kosárlabda tudása jelentősen javult! Az edzéseken elvégzett technikai, kondicionális és koordinációs gyakorlatok egyértelmű hozadéka, hogy játékosaink
tudása fejlődött sőt egyes játékosok a felnőtt NBII-es csapatban is helyet kaptak. Az új serdülő és az újjáépített kadet csapatok jelentős fejlődést mutattak az év során, de
az is láthatő hogy mindenféleképpen edzésszámnöveléssel tudunk még előrébb lépni.
- Pedagógiai célkitűzéseink teljesültek! Mind az edzéseken, mind a mérkőzéseken pedagógiai problémákkal nem kellett megküzdenünk, játékosaink elfogadták azokat a
feltételeket, amely mentén edzésekre járhatnak, meccseken vehetnek részt (pl. időben kell megjelenni, edzésre, mérkőzésre kész fizikai állapotban stb.). Az idei évben a
nevelési feladat egyike volt hogy a játékosaink figyelmét felhívjuk a rasszizmusra és azon hátrányaira melynek a sportpályán és az életben sincs helye. Csapaton belüli
egységet sikerült megteremteni.
- Egyesületünk és így a kosárlabda reputációja tovább javult! Az a cél, miszerint a kosárlabda, mint sportág ismét legyen jelen Esztergom és környékén maximálisan
teljesült. Eredményeinkről folyamatosan beszámolunk honlapunkon A kosárlabdának helye van a regionális – és reményeink szerint - a későbbiekben az országos
sportéletben.

4) Mérkőzések
Pest megyei bajnokságban elindult csapataink (junior, kadet A és B, serdülő )minden mérkőzésre hiánytalanul, időben megjelentek. Emellett a junior csapatunk a
Komárom-Esztergom megyei bajnokságban is részt vettek a mérkőzésszámok növelése illetve rutinszerzés céljából.
A kadett csapataink gyengén teljesítenek, melynek oka az hogy teljesen új csapatot kellett építeni ebben a korosztályban szinte kezdő játékosokból. Komoly szakmai
kihívás volt az, hogy egy újonnan alakult csapatot rövid időn belül egységes csapattá alakítsunk egyáltalán.
Junior csapatunkban sérüléshullám akadályozta azt hogy előrébb végezzünk a bajnokságban, 2-3 kulcsjátékost is mellőznünk kell a teljes évadban, csak gyengített
edzésmunkát végezhettek. Egyénileg 2 játékos kimagasló tudással rendelkezik, őket más csapatok is szeretnék leigazolni – valószínűleg ez be is következik, sajnos közülük
az irányító volt az aki megsérült a szezon elején. Pontjaink nagy százalékát ők „termelik”, de örvendetes, hogy a többiek is egyre nagyobb szerepet vállalnak – mind
védekezésben, mind támadásban. Sebők Bence, a felnőtt NBII-es csapatban is 14-16 pontos átlagot produkál és stabil kezdő játékosként számít rá a felnőtt csapat.

A fentiekből is látható, hogy az a munka, amelyet a MKOSZ segítségével (pályázatunk elfogadása) elindítottunk szakmailag magalapozott, gazdaságilag életképes,
szervezetileg fenntartható, tovább fejleszthető.

Úgy véljük, hogy:
- továbbra is működtetni kell a serdülő, kadett és junior csapatokat;
- a működő csapatok mellett el kell indítani az U12-es csapatot;
- a megnövekedett feladatok miatt az edzők státuszát meg kell erősítenünk;
- szükség van bizonyos további egyeztetésre az iskolákkal, és alternatív terembérlési megoldásokat kell találnunk.

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

Nem tervezünk ingatlanberuházást!
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Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Jelen sportágfejlesztési programunk a 2012/13-es időszakra leadott és maximálisan támogatott programunk:
- folytatása (U14, U16, U18-as csapatok),
- szükséges korrekciók végrehajtása, illetve
- továbbfejlesztése (U12 elindítása)

A projekt időtartama szervesen illeszkedik a MKOSZ versenykiírásához, szakmai kontrolljához, hiszen:
- a 2012/13-es bajnokság és a 2012/13-ra leadott sportágfejlesztési program működtetése, majd lezárása még folyamatban van(ez jelen pályázatot csak annyiban érinti,
hogy a Tisztelt Döntéshozók láthatják: a EKKE minden törvényi és szakmai kötelezettségének teljes mértékben eleget tesz/tett);
- jelen pályázat elfogadásával a 2013/14-as időszakra az U14-es, U16-os és az U18-as csapatainkat tovább tudjuk működtetni, illetve
- el tudjuk indítani a gyerek korosztályokat (U12).

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

Az EKE 2013/14-as sportágfejlesztési stratégiájának főbb pontjai

A megkezdett út

A 2012/13-es pályázatban az EKE vállalta, miszerint az újonnan elindított kadett és junior csapatokat folyamatosan működteti, és emellett elindítja serdülő korosztályt is.
Elsődleges célunk, hogy ezen kötelezettségünknek eleget tegyünk. De ennél talán fontosabb érv, hogy a sportoló gyerekek felé is tettünk egy kötelezettséget: amennyiben
tisztességesen, az általunk szabott feltételeket betartva edzenek, versenyeznek, csapatuk a következő évben is működik tovább. Tekintettel arra, hogy a sportolók mindent
megtettek a siker, a fejlődés érdekében, nekünk is mindent meg kell tenni azért, hogy a megkezdett munka folytatódhasson.

A törvényi kötelezettségeinknek mindig időben eleget tettünk, az első projekt lezárult, jelentéseket a Nemzeti Sport Intézet részére megküldtük. Számlákat befizetjük és az
MKOSZ pénzügyi osztályával is nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Az előírásoknak megfelelően a beérkezett számlákat külön kezeljük, megbízható, több 10 éves gyakorlattal
rendelkező könyvelő iroda segíti munkánkat.

Tovább erősítettük partnerségi kapcsolatunkat az edzőkkel, iskolákkal, környékbeli önkormányzatokkal, megteremtve ezzel a lehetőségét annak, hogy újabb korosztályok
induljanak el. Az egyesület az U12 alatti korosztályok kosárlabda képzését a környező iskolákban szeretné megvalósítani, a testnevelőtanárok szakmai támogatásával,
eszközök beszerzésére pályázatok (pl Dobd a kosárba program) alapján melyben tudjuk őket támogatni.

Az U12-es korosztály elindítása

Annak érdekében, hogy az U12-es korosztályos csapatot is el tudjuk indítani, az érintett iskolákban elkezdtük toborzó munkánkat. Célunk az, hogy ezen mérések, valamint
a legjobbak meghívásával egy játékos torna keretén belül szerzett tapasztalatok segítségével, kiválasszuk azt a 20, U12-es gyereket, akiket leigazolhatunk.

Az utolsó mérések 2013. március végén megtörténtek, a kiválasztó, „központi” felmérést 2012. május 11.-ére tervezzük.

Az eddigi adatok alapján látható, hogy:
- a gyerekek szeretnének kosarazni, motivációs szintjük magas;
- a szülők keresik a lehetőséget, szeretnék, ha gyerekük rendszeresen sportolna, és ez a kosárlabda lenne;
- sajnálatos módon látszik, hogy a szülők nagy százaléka nem engedheti meg magának a több ezer forintos havi egyesületi tagdíjat;
- általános tendencia, hogy a gyerekek kondicionális képessége messze elmarad a várt értékektől!!

A cél tehát egyértelmű: 2013. május közepére, végére leigazoljuk azt a 20-25 U12-es főt, akikkel elkezdhetjük a felkészülést a következő, 2013. szeptemberében induló
szezonra.

Szakmai szempontból egyértelmű cél, hogy
- a legfontosabb a játék megszerettetése, (szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen itt nagy erőfeszítéseket nem kell tennünk);
- kialakítsuk a technikailag helyes sportági alapokat (labdavezetés, passzolás, dobás, védekezés);
- a gyermekek szokjanak bele abba az edzésrendszerbe, amelyet edzőink (összhangban az EKKE hosszútávú stratégiájával) kialakítanak;
- igyekezzünk mindent megtenni annak érdekében, hogy minden sportoló elegendő játéklehetőséget kapjon;
- különösen figyelve az életkori sajátosságokra, igyekezzünk a gyerekek kondicionális képességeit fejleszteni.

Edzések helyszíne a Dobó Katalin Gimnázium (opcióként a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterme is felmerült)

Edzői kar: Szántó Gellért, Hartmann János, Kuti Zoltán, – mindannyian szakedzői illetve sportedzői diplomával rendelkeznek illetve Berecz Zoltán aki most végzi edzői
tanfolyamát.

Edzésre használt eszközök (bízva abban, hogy ezek folyamatosan bővülhetnek):
- megfelelő minőségű és mennyiségű kosárlabda,
- minigát,
- jelzőbólya,
- ugrálókötél, stb.

Az U14-es U16-os és az U18-as korosztály

Kiindulva abból, hogy ezen korosztályokban sportolók már „régóta” egyesületünk tagjai, legfontosabb cél, hogy a 2012/13-es évadban elkezdett munkát tovább folytassuk.

Jelen beszámolóban is kitértük arra, hogy a sportolók motivációs szintje magas, ellenben kondicionális képességi szintjük alacsony. Az eddig lejátszott alapozva
kijelenthetjük, hogy technikai tudásban nem maradnak el pest megyei társaiktól.

A főbb fejlesztési irányok a következők:
- kondicionális képességek javítása (ebben az esetben is hangsúlyozzuk, hogy kiemelten figyelve az életkori sajtosságokra) – saját testsúllyal végzett mozgások, gyorsasági
és mozgáskoordinációs gyakorlatok, szökdelések, húzódzkodások, fekvőtámaszok stb.;
- technikai tudásuk továbbfejlesztése;
- támadási és védekezési alapmozgások minél magasabb szintű begyakorlása;
- 2:2, 3:3 elleni játékok begyakorlása
- figurák játszása, posztonkénti szerepeltetés

Edzések helyszíne a Dobó Katalin Gimnázium (ebben az esetben is opcióként a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterme lehetséges)

Edzői kar: Szántó Gellért, Hartmann János, Kuti Zoltán – mindannyian szakedzői illetve sportedzői diplomával rendelkeznek, illetve Berecz Zoltán aki most végzi edzői
tanfolyamát.
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A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Az EKE 2012/2013-es sikeres pályázatának eredményeképpen:
1). A sikeres látványcsapatsport pályázatnak is köszönhetően mind a junior, mind a két kadett és a serdülő csapatainkat elindítottuk a Pest Megyei Bajnokságban. Emellett
a juniorok a Komárom-Esztergom megyei bajnokságban is szerepelnek.
2). A folyamatos, sikeres felkészítő munka eredménye az, hogy csapataink egyre jobban teljesítenek és az újonnan szervezett csapataink már nem alárendelt szerepet
játszanak a mérkőzéseken.
3). A fiatalok edzésideje az előre meghatározott rend szerint „beállt”, azokon változtatni csak kis mértékben kellett. Ennek egyik legfőbb hozadéka, hogy mind a sportolók,
mind a szülők tervezni tudnak.
4). Tapasztaljuk, hogy egyre több szülő komolyan érdeklődik a csapat iránt, a meccsekre folyamatosan elkísérik gyerekeit.

Ennek a megkezdett útnak a folytatása egyértelmű társadalmi haszonhoz vezet, hiszen:
1). Az eddig nem szervezett keretek között, vagy egyáltalán nem is sportoló gyerekek heti rendszerességgel részt vesznek olyan edzéseken, amelyeket szakmailag és
pedagógiailag kiválóan felkészült edző tartanak;
2). Olyan közösség alakult ki, amelynek tagjai egymást segítik - és nemcsak a pályán, közösségi oldal alakult, a kisebb korosztályban játszó gyerekek már most azt
tervezik hogy majd a juniorban játszhassanak;
3). A kosárlabda regionális szinten ismét jelentős tényező lett, híre ment az elvégzett munkának, és már a szülők keresik az egyesületet azzal hogy ott játszhasson a
gyerekük.
4). Az iskolákban kosárlabdát megszerető gyerekek már tudnak hová fordulni ha ezt a sportágat választják versenyszerű űzésre.
5). Az EKKE mezének jelentősége megnőtt a gyerekek tisztelik és fontos számukra hogy abban játszhassanak.
6). Közvetett hatás, hogy a szülők is rendszeresen találkoznak, megbeszélik gondjaikat - A SPORT FELÉ FORDULNAK;
7). Nem elhanyagolható gazdasági hatás az sem, hogy az eddig nehezen hasznosított középiskolai terem folyamatosan ki van adva, így bevétel keletkezik, fejlesztéshez
vezethet;
8). Talán a legfontosabb, hogy a helyi gazdasági szervezetek ISMÉT TÁMOGATJÁK A SPORTOT.
9). Legfőbb kockázat a program esetleges megszüntetése, korlátozása, hiszen ebben az esetben előfordulhat, hogy a sportolásba bevont fiatalok elfordulnak a sporttól

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)

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettség Adózás
módja

Havi
munka
óra

Kif.
hó   

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

0 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:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

9

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 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/SFPMOD01-0267/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

Összegzés:

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

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.

Összegzés:

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

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
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11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2013/14-es bajnoki évad

0 5 0

16 4 1

16 3 1

16 2 1

17 0 1

10 0 0

1 0 1

0 0 0

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11

U12

U14

U16

U18

U20

U23

U25*

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

12

kosárlabda 5-ös méret 15 15 000 Ft 225 000  Ft

kosárlabda 7-es méret 4 20 000 Ft 80 000  Ft

kosárlabdacipő 10 20 000 Ft 200 000  Ft

jelző trikó 10 3 000 Ft 30 000  Ft

Sportmatrac 20 5 600 Ft 112 000  Ft

Szemüveg labdavezetéshez 21 2 300 Ft 48 300  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Dobó Katalin Gimnázium 4 000 Ft 13 10 130 520 000  Ft

Dobó Katalin Gimnázium 4 000 Ft 13 10 130 520 000  Ft

Dobó Katalin Gimnázium 4 000 Ft 15 10 150 600 000  Ft

Mindszenty József Ált. Isk. 4 000 Ft 16 9 144 576 000  Ft

Mindszenty József Ált. Isk. 4 000 Ft 6 10 60 240 000  Ft

Mindszenty József Ált. Isk. 4 000 Ft 6 10 60 240 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2 3 4

Szánthó Gellért 0 30 9 96 800 Ft 19 360 Ft 1 045 440  Ft

Kuti Zoltán 0 22 9 48 900 Ft 9 780 Ft 528 120  Ft

Hartmann János 0 22 9 73 350 Ft 14 670 Ft 792 180  Ft

Berecz Zoltán 0 22 9 73 350 Ft 14 670 Ft 792 180  Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

695 300  Ft

0  Ft

1 100 000 Ft

0 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

2 696 000  Ft

410 000 Ft

3 157 920  Ft

0 Ft

8 159 220 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség     

Évad Sportszakember
beosztása

Sportszakember neve                                   2012/13-as idény
működési
engedély száma

Fogl.
kor.

H.ó. Kif.
Hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (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

Összegzés:

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

838 322 Ft 7 544 897 Ft 8 383 219 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

838 322 Ft 7 544 897 Ft 8 383 219 Ft

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

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
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14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

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:

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Összegzés:

összesen:

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

0 Ft

450 000 Ft

0 Ft

40 000 Ft

0 Ft

490 000 Ft 0 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

50 360 Ft 453 237 Ft 503 597 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

50 360 Ft 453 237 Ft 503 597 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

Jogcím 2013/14 2014/15

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

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

a pályahitelesítés díja

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:
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Közreműködői költségek

148 550 Ft 150 941 Ft

9 064 Ft 9 064 Ft

157 614 Ft

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

79 981 Ft

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

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

223 999 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

13 596 Ft 0 Ft

237 595 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

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

Maximum
közrem. díj

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:
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

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: Esztergom  (helység), 2017  (év) 05  (hó) 02  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013
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Alulírott Er ős Péter, mint a Kérelmez ő képvisel ője,

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 kötö� 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: Esztergom  (helység), 2017  (év) 05  (hó) 02  (nap)

Pályázat https://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1

16 / 21 2017. 05. 02. 12:08



___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

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

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

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

 A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Esztergom  (helység), 2017  (év) 05  (hó) 02  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

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

3 4 33.3  %

3 3 0.0  %

0 1 0.0  %

0 4 0.0  %

brutto adatok 71500 165000 130.8  %

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 5 0.0  %

0 20 0.0  %

3 16 433.3  %

13 16 23.1  %

23 17 -26.1  %

10 10 0.0  %

1 1 0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

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:

U11 Fő

U12 Fő

U14 Fő

U16 Fő

U18 Fő

U20 Fő

U23 Fő

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

0 0 0.0  %

0 20 0.0  %

19 13 -31.6  %

11 6 -45.5  %

8 4 -50.0  %

0 0 0.0  %

8 6 -25.0  %

20 40 100.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

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

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U11 helyezés

U12 helyezés

U14 helyezés

U16 helyezés

U18 helyezés

U20 helyezés

U23 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 20 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

7 544 897 Ft 223 999 Ft 838 322 Ft 8 383 219 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

453 237 Ft 13 596 Ft 50 360 Ft 503 597 Ft

7 998 134 Ft 237 595 Ft 888 682 Ft 8 886 816 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

7 544 897 Ft 223 999 Ft 838 322 Ft 8 383 219 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

453 237 Ft 13 596 Ft 50 360 Ft 503 597 Ft

7 998 134 Ft 237 595 Ft 888 682 Ft 8 886 816 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0267/2013

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

Versenyeztetés költségei

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

Versenyeztetés költségei

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

Versenyeztetés költségei

Összegzés:
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