Ügyiratszám : be/SFPHP06-2017/2014/MKSZ
1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve: Budapesti Honvéd Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: BHSE
2Gazdálkodási formakód:

Bajnoki osztály: NBII
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Budapest

(helység)

53.

(házszám)

Budapest

(helység)

53.

(házszám)

329-0065

Fax:

honved@honved.hu

E-mail:

A kérelmező szervezet
székhelye: (irányítószám)
1
1
3
4
Dózsa György út

(út,

utca)
A levelezési cím eltér a
székhely címétől
A kérelmező szervezet
levelezési címe:
(irányítószám)
1
1
3
4
Dózsa György út

(út,

utca)
239-2167
Telefon:
honved.hu
Hivatalos honlap:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Molnár Imre
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető elnök
302210250
Mobiltelefonszám:

honved@honved.hu

E-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Szabó Lajos
306018455
honvedutanpotlas@gmail.com
E-mail cím:
Mobiltelefonszám:
Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

1134. Bp. Klapka utca 12. Magyar Állam

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

HM EI ZRt

60

Használat célja
felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1949-12-17
tevékenységének megkezdésének időpontja: 1949-12-17
A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett
szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni
szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban
működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik
bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot
szerzett.
Ügyiratszám : be/SFPHP06-2017/2014/MKSZ
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói:
(Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2012

2013

2014

Önkormányzati
8 MFt
támogatás

11 MFt

8 MFt

Állami
támogatás

517 MFt

524 MFt

Saját bevétel

163 MFt

Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)

167 MFt

110 MFt

110 MFt

Látványcsapatsport
támogatásból
származó
bevétel

138 MFt

294 MFt

150 MFt

Egyéb
támogatás

12 MFt

29 MFt

31 MFt

488 MFt

961 MFt

823 MFt

Összegzés:
összesen:

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér
és bérjellegű + 266 MFt
járulékai)

281 MFt

290 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

43 MFt

73 MFt

79 MFt

Igénybe vett
szolgáltatás

172 MFt

591 MFt

440 MFt

Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások

7 MFt

16 MFt

14 MFt

488 MFt

961 MFt

823 MFt

Összegzés:
összesen:

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012

2013

2014

Utánpótlásra
390 MFt
fordított összeg

865 MFt

741 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2017/2014/MKSZ
Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2014/15-ös bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz beruházás
Utánpótlásnevelés 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).
4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra
vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
Budapesti Honvéd Sportegyesület kézilabda szakosztálya aktuálisan 1
felnőtt és 6 utánpótlás korú csapattal, közel 100 fő sportoltatását végzi.
A folyamatosan növekvő létszámhoz a következő erőforrásokra van
szükség:
1. Szakmailag elhivatott és felkészült edzők, akiknek anyagi
megbecsülését, díjazását ezen sportfejlesztési programon kívül nem
tudnánk megoldani.
2. Az eredmények eléréséhez az utánpótlás korú gyerekek részére
szeretnénk minél több versenyt, mérkőzést, edzőtábort biztosítani, ahol
tapasztalatokat, inspirációkat, sikerélményt gyűjthetnek.
3. Ezekre az eseményekre- amennyiben utazással jár- biztonságos
buszokat bérelünk, szállás és étkezési költségek valamit a versenyekhez
kapcsolódó nevezési költségek merülnek fel.
Mindezeket a sportfejlesztési program segítségével realizálni tudjuk.
4. A fent említett erőforrásokon kívül szükség van megfelelő mennyiségű és
minőségű sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésére melyekkel
színvonalas edzéseket valósíthatunk meg.
5. Klapka utcai csarnokunk és az egész épület korszerűtlen
(balesetveszélyes padlózat, alul világított csarnok) és gazdaságtalan
üzemeltetésű. Jelenlegi állapota sürgős korszerűsítést, felújítást igényel,
melyhez a támogatás nagy segítséget nyújt.
Budapesti Honvéd Sportegyesület kézilabda szakosztálya aktuálisan 1
felnőtt és 6 utánpótlás korú csapattal, közel 100 fő sportoltatását végzi.
A folyamatosan növekvő létszámhoz a következő erőforrásokra van
szükség:
1. Szakmailag elhivatott és felkészült edzők, akiknek anyagi
megbecsülését, díjazását ezen sportfejlesztési programon kívül nem
tudnánk megoldani.
2. Az eredmények eléréséhez az utánpótlás korú gyerekek részére
szeretnénk minél több versenyt, mérkőzést, edzőtábort biztosítani, ahol
tapasztalatokat, inspirációkat, sikerélményt gyűjthetnek.
3. Ezekre az eseményekre- amennyiben utazással jár- biztonságos
buszokat bérelünk, szállás és étkezési költségek valamit a versenyekhez
kapcsolódó nevezési költségek merülnek fel.
Mindezeket a sportfejlesztési program segítségével realizálni tudjuk.
4. A fent említett erőforrásokon kívül szükség van megfelelő mennyiségű és
minőségű sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésére melyekkel
színvonalas edzéseket valósíthatunk meg.
5. Klapka utcai csarnokunk és az egész épület korszerűtlen
(balesetveszélyes padlózat, alul világított csarnok) és gazdaságtalan
üzemeltetésű. Jelenlegi állapota sürgős korszerűsítést, felújítást igényel,
melyhez a támogatás nagy segítséget nyújt.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma
és megvalósulásának ütemezése
Nincs.
Nincs.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A projekt időtartalma 2014.07.01-2015.06.30-ig tart. A személy jellegű
kifizetések ütemezése folyamatos, havi rendszerességgel, az egyéb
tevékenységek megvalósulása a mérkőzések, kupák, megrendezésének
időpontjától függ.
A projekt időtartalma 2014.07.01-2015.06.30-ig tart. A személy jellegű

kifizetések ütemezése folyamatos, havi rendszerességgel, az egyéb
tevékenységek megvalósulása a mérkőzések, kupák, megrendezésének
időpontjától függ.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a
jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Budapesti Honvéd Sportegyesület kézilabda szakosztálya a 2013/2014-es
támogatási ciklusban elindított utánpótlás nevelés-fejlesztési programot
szeretné az idei 2014/2015 sportfejlesztési program feltételeinek megfelelve
folytatni.
Célkitűzéseink között a legnagyobb prioritást az utánpótlás létszámának
dinamikus növelésének tulajdonítunk, melynek elengedhetetlen feltétele a
megfelelő és szabad teremkapacitás, szabályos játéktér is.
Budapesti Honvéd Sportegyesület kézilabda szakosztálya a 2013/2014-es
támogatási ciklusban elindított utánpótlás nevelés-fejlesztési programot
szeretné az idei 2014/2015 sportfejlesztési program feltételeinek megfelelve
folytatni.
Célkitűzéseink között a legnagyobb prioritást az utánpótlás létszámának
dinamikus növelésének tulajdonítunk, melynek elengedhetetlen feltétele a
megfelelő és szabad teremkapacitás, szabályos játéktér is.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az új sporttámogatási rendszer azért nagyszerű, mert felismeri, hogy a sport
fel(vissza)emelését az utánpótlásnál kell kezdeni.
Az önrész rendelkezésre áll, az utánpótlási célok eléréséhez. A sikeres
pályázatunkkal az utánpótlás-nevelő munka színvonalát fogja javítani,
könnyíti az edzések szervezését, időbeni ütemezését. A többletforrások
elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a jelenlegi csapatlétszámokat,
a sportba aktívan bevont gyerekek számát tovább emeljük, a i a
fejlesztéseinknek a legfontosabb célja.
Bár a támogatás felhasználás az egyik oldalon adóbevétel csökkenést
okoz, a megbízásos/munkaszerződéses EKHO-s rendszeren keresztül a
támogatás egy nem kis része többlet adóbevételként jelenhet meg a
költségvetésben, ami jelentős mértékben tompíthatja a kieső költségvetési
bevételek kedvezőtlen hatását. Ugyan ez a hatás jelenhet meg a számlás
forgalom erősödésével, amivel ez a mikro szektor is hozzájárulhat a
gazdaság "fehéredéséhez".
A támogatás segítségével a legrászorultabb családokat teljesen mentesíteni
lehet a tagdíjfizetések tekintetében, illetve a gyerekek sportolását segítve a
felszerelések beszerzésével jelentős terheket vehetünk le a családok
válláról, így olyan gyerekek is megnyerhetők a sport számára, akik
korábban az anyagi szűkösség miatt nem engedhették meg ezt maguknak.
A családokhoz közelebb kerülhet a sport, a hétköznapok részévé válva, a
társadalom széles rétegeibe szerezhet új "támogatókat", ami a
legfontosabb, a legjelentősebb előnye a programnak.
Az utánpótlás nevelés sehol a világon nem jövedelemteremtő tevékenység,
erre áldozni kell, viszont utánpótlás nélkül nincs élsport sem.
(Magyarországon mai sportviszonyaiban ez nagyon szemléletesen nyomon
lehet követni.)
Az utánpótlás fejlesztési program legnagyobb társadalmi előnye a
kézilabda utánpótlási bázis létszámának növekedése.
A sportban nevelkedett gyerekek megtanulják mit is jelent a kitartás
(győzelem,vereség, kudarc) a versenyszellem, és a csapatmunka ereje.
Növekedhet a kézilabdát, mint aktív sportot választók száma, s pozitív hatást
érhetünk el az egészséges életmód irányába, ami javíthatná a lakosság
általános egészségi állapotát.
Az új sporttámogatási rendszer azért nagyszerű, mert felismeri, hogy a sport
fel(vissza)emelését az utánpótlásnál kell kezdeni.
Az önrész rendelkezésre áll, az utánpótlási célok eléréséhez. A sikeres
pályázatunkkal az utánpótlás-nevelő munka színvonalát fogja javítani,
könnyíti az edzések szervezését, időbeni ütemezését. A többletforrások
elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a jelenlegi csapatlétszámokat,
a sportba aktívan bevont gyerekek számát tovább emeljük, a i a
fejlesztéseinknek a legfontosabb célja.
Bár a támogatás felhasználás az egyik oldalon adóbevétel csökkenést
okoz, a megbízásos/munkaszerződéses EKHO-s rendszeren keresztül a
támogatás egy nem kis része többlet adóbevételként jelenhet meg a
költségvetésben, ami jelentős mértékben tompíthatja a kieső költségvetési
bevételek kedvezőtlen hatását. Ugyan ez a hatás jelenhet meg a számlás
forgalom erősödésével, amivel ez a mikro szektor is hozzájárulhat a
gazdaság "fehéredéséhez".
A támogatás segítségével a legrászorultabb családokat teljesen mentesíteni
lehet a tagdíjfizetések tekintetében, illetve a gyerekek sportolását segítve a
felszerelések beszerzésével jelentős terheket vehetünk le a családok
válláról, így olyan gyerekek is megnyerhetők a sport számára, akik
korábban az anyagi szűkösség miatt nem engedhették meg ezt maguknak.
A családokhoz közelebb kerülhet a sport, a hétköznapok részévé válva, a
társadalom széles rétegeibe szerezhet új "támogatókat", ami a
legfontosabb, a legjelentősebb előnye a programnak.
Az utánpótlás nevelés sehol a világon nem jövedelemteremtő tevékenység,
erre áldozni kell, viszont utánpótlás nélkül nincs élsport sem.
(Magyarországon mai sportviszonyaiban ez nagyon szemléletesen nyomon
lehet követni.)
Az utánpótlás fejlesztési program legnagyobb társadalmi előnye a
kézilabda utánpótlási bázis létszámának növekedése.
A sportban nevelkedett gyerekek megtanulják mit is jelent a kitartás
(győzelem,vereség, kudarc) a versenyszellem, és a csapatmunka ereje.
Növekedhet a kézilabdát, mint aktív sportot választók száma, s pozitív hatást
érhetünk el az egészséges életmód irányába, ami javíthatná a lakosság
általános egészségi állapotát.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
Ügyiratszám : be/SFPHP06-2017/2014/MKSZ
5Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás
módjából)
Támogatási 6Név
időszak

Szül. Kategória Licensz Új? Adózás
idő
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
0
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

0

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.
Ügyiratszám : be/SFPHP06-2017/2014/MKSZ
78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)
Évad

Egységár

Összeg

2014/15

Megnevezés
Mikrobusz 8+1 fő

Menny. egység Menny.
db

1

9 050 000 Ft

9 050 000 Ft

Kategória
Személyszállítási eszközök

2014/15

nagy busz

db

1

21 425 000 Ft

21 425 000 Ft

Személyszállítási eszközök

Összegzés:
30 475 000 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével –
értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban:
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

9 338 611 Ft

21 790 092 Ft

31 128 703 Ft

9 338 611 Ft

21 790 092 Ft

31 128 703 Ft

Összegzés:
összesen:

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási
időszak

9Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése

Üzembe helyezés
tervezett időpontja

2014-10-01

2015-06-30

2015-07-01

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

1134
2014/15

TEF

csarnok felújítás

Budapest

27950/6

Klapka

204 460 000 Ft

12-14
Összegzés:
204 460 000 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

62 653 728 Ft

146 192 032 Ft

208 845 760 Ft

62 653 728 Ft

146 192 032 Ft

208 845 760 Ft

Összegzés:
összesen:

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
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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11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!
2014/15-ös bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel
Bajnokságban szereplő
rendelkezők száma (Fő) csapatok száma (Db)

Bajnokság
szintje
(legmagasabb)

U7

0

0

Nincs

U8

0

0

Nincs

U9

0

0

Nincs

U10

10

1

Megyei

U11

9

1

Megyei

U12

9

1

Országos

U13

12

1

Megyei

U14

16

1

Országos

Serdülő

20

1

Országos

Ifjúsági

0

0

Nincs

Junior

15

1

Megyei

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP06-2017/2014/MKSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

Egységár

Összeg

2014/15

12Megnevezés
bemelegítő krém

Mennyiségi egység Mennyiség
db

4

3 000 Ft

12 000 Ft

Kategória
Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

bemelegítő spray

db

4

3 000 Ft

12 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Fagyasztó spray

db

20

1 600 Ft

32 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

masszázskrém

db

2

3 000 Ft

6 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Beiersdorf Tape 4 cm

db

20

1 600 Ft

32 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Beiersdorf Tape 5 cm

db

20

1 800 Ft

36 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

U.f. E.k.

2014/15

Tape BSN 4 cm

db

20

1 200 Ft

24 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Tape BSN 5 cm

db

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

kinesio Tape DVD

db

10

3 200 Ft

32 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Arnika Zselé

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

géz

db

20

900 Ft

18 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

orrtampon

csomag

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

sebösszehúzó tapasz

csomag

10

380 Ft

3 800 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Intensive hűtő zselé

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

lemosó spray

db

5

2 500 Ft

12 500 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

ló krém

db

5

3 500 Ft

17 500 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

hűtő spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

jégzselé spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

jégtömlő

db

5

4 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

kötésragasztó

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

sebbevonó

db

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

ragtapasz

db

10

1 100 Ft

11 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

orvosi táska felszerelve

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

mentőláda

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

tapevágó olló

db

1

5 700 Ft

5 700 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

amaril krém

db

5

3 400 Ft

17 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

tape ragasztó spray

db

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

vérnyomásmérő

db

1

12 000 Ft

12 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

labda

db

91

10 000 Ft

910 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

labdazsák

db

7

7 000 Ft

49 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

jelzőtrikó

db

91

1 500 Ft

136 500 Ft

Sporteszköz

2014/15

nehezített kézilabda

db

8

11 900 Ft

95 200 Ft

Sporteszköz

2014/15

wax

db

20

9 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Terem focilabda

db

4

7 000 Ft

28 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

kapuháló

db

4

40 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Ejtőháló kézilabda kapura

db

2

8 000 Ft

16 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

síp

db

6

3 000 Ft

18 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

stopperóra

db

6

11 000 Ft

66 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

bordásfal

db

6

32 000 Ft

192 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

mágnes tábla

db

3

12 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

ugrókötél

db

30

4 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

kapu

db

3

250 000 Ft

750 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

TRX

db

4

70 000 Ft

280 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

koordinációs létra

db

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
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

Siketek Sportcsarnok

15 000 Ft

18

2

36

540 000 Ft

2014/15

Serdülő

Siketek Sportcsarnok

15 000 Ft

18

2

36

540 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Támogatási
időszak

Név

Kategória

Új?

Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15

Páll Tibor

edző

Nem

Egyéb

6

12

262 400 Ft

60 740 Ft

3 877 680 Ft

2014/15

Bari Nagy Lajos

edző

Nem

Egyéb

8

12

200 000 Ft

48 260 Ft

2 979 120 Ft

2014/15

Göndöcsné
Sárossi Rita

edző

Nem

EKHO

2

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

2014/15

Szabó Lajos

technikai vezető

Nem

Egyéb

8

12

321 200 Ft

72 500 Ft

4 724 400 Ft

2014/15

Füzes Gyula

UP/szakmai igazgató

Igen

EKHO

4

12

428 200 Ft

85 640 Ft

6 166 080 Ft

2014/15

Penszki Gergő

EKHO

4

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

317 140

21 347 280

edző

Nem

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad

Név

Szül. Idő

Licensz

2014/15

Páll Tibor

1964-02-04

C

2014/15

Bari Nagy Lajos

1965-01-20

D

2 Fogl. kor.
U10
U11
U12
U13
U14
U10
U11
U12
U13
U14

2014/15

Göndöcsné Sárossi Rita

1967-02-11

2014/15

Szabó Lajos

1971-01-13

2014/15

Füzes Gyula

1947-06-12

2014/15

Penszki Gergő

1981-04-13

U10
U11
U12
U13
U14
U10
U11
nem releváns
U12
U13
U14
U10
U11
nem releváns
U12
U13
U14
U10
U11
C
U12
U13
U14
C

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 096 700 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

648 500 Ft

Személyszállítási költségek

4 579 200 Ft

Nevezési költségek

292 600 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 080 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 10 775 340 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

21 347 280 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:

42 019 620 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

4 318 563 Ft

38 867 069 Ft

43 185 632 Ft

4 318 563 Ft

38 867 069 Ft

43 185 632 Ft

Összegzés:
összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
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14A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható
típusa személyi költségei
(Ft)

Oktatók várható utazási
és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek
(Ft)

Amortizá- ció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők
Összesen
személyes költségei (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
0 Ft

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Típus
Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

összesen: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az
oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó
költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök
és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira
használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt
vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek
összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből
munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Ügyiratszám : be/SFPHP06-2017/2014/MKSZ
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő
által végzett
feladat
leírása
A 2014/2015-ös
évadra
vonatkozó
sportfejlesztési
programunkban
a személyi
jellegű ráfordítás
jogcímhez, a
tárgyi eszköz
beruházások
jogcímhez illetve
az utánpótlás
nevelésfejlesztés
jogcímhez egy
külső
közreműködő
szolgáltatásait
vettük igénybe.
A közreműködő
vállalta a
sportfejlesztési
program
elkészítését, a

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

0 Ft

2014/15

2014/15

2014/15

pályázat
mellékleteinek
összeállítását, a
negyedéves
előrehaladási
jelentések
elkészítését.
Kezeli a
hiánypótlással
kapcsolatos
teendőket, illetve
a támogatási
igazolás iránti
kérelem
benyújtásához
kapcsolódó
feladatokat is
elvégzi.
A külső
közreműködő az
általa nyújtott
szolgáltatásokért
együttesen a
benyújtott
program
megvalósítására
nyújtott
támogatás 2%-át
számítja fel
díjként.
A 2014/2015-ös
évadra
vonatkozó
sportfejlesztési
programunkban
a személyi
jellegű ráfordítás
jogcímhez, a
tárgyi eszköz
beruházások
jogcímhez illetve
az utánpótlás
nevelésfejlesztés
jogcímhez egy
külső
közreműködő
szolgáltatásait
vettük igénybe.
A közreműködő
vállalta a
sportfejlesztési
program
elkészítését, a
pályázat
mellékleteinek
összeállítását, a
negyedéves
előrehaladási
jelentések
elkészítését.
Kezeli a
hiánypótlással
kapcsolatos
teendőket, illetve
a támogatási
igazolás iránti
kérelem
benyújtásához
kapcsolódó
feladatokat is
elvégzi.
A külső
közreműködő az
általa nyújtott
szolgáltatásokért
együttesen a
benyújtott
program
megvalósítására
nyújtott
támogatás 2%-át
számítja fel
díjként.
A 2014/2015-ös
évadra
vonatkozó
sportfejlesztési
programunkban
a személyi
jellegű ráfordítás
jogcímhez, a
tárgyi eszköz
beruházások
jogcímhez illetve
az utánpótlás
nevelésfejlesztés
jogcímhez egy
külső
közreműködő
szolgáltatásait
vettük igénybe.
A közreműködő
vállalta a
sportfejlesztési
program
elkészítését, a
pályázat
mellékleteinek
összeállítását, a
negyedéves
előrehaladási
jelentések
elkészítését.
Kezeli a
hiánypótlással
kapcsolatos
teendőket, illetve
a támogatási
igazolás iránti
kérelem
benyújtásához
kapcsolódó
feladatokat is
elvégzi.

0 Ft

0 Ft

Tárgyi jellegű

3 359 642 Ft

3 359 642 Ft

Utánpótlás nevelés

777 341 Ft

777 341 Ft

A külső
közreműködő az
általa nyújtott
szolgáltatásokért
együttesen a
benyújtott
program
megvalósítására
nyújtott
támogatás 2%-át
számítja fel
díjként.
Összegzés:
4 136 983 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium
ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:
2014/15 2 068 492 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím

2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

5 039 463 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 1 166 012 Ft
Képzési feladatok támogatása

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:

6 205 475 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2017/2014/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: Budapest
09

(helység), 2014
(hó) 03

(év)
(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2017/2014/MKSZ
Alulírot t Molnár Imre, mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem ﬁzetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság ﬁzetési könnyítést (részletﬁzetés, ﬁzetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megﬁzetem,
b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megﬁzetem,
c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom.
d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt

pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Budapest

(helység), 2014

(év) 09

(hó) 03

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2017/2014/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)
(45 000 Ft)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz,
munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek
Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges
további csatolandó dokumentumok:
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az
ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését
követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba
az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban
működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a
sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja,
önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján
használja.
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
(eredeti/másolat)
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített
hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a
bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedélyköteles
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági
engedélyek, igazolások.
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett
költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos
négyzetméterárak meghatározhatók
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes
kifejtését.
A beruházás finanszírozási terve és forrása
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és
ennek finanszírozási terve, forrásai
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
Egyéb dokumentumok
Kelt: Budapest

(helység), 2014
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(hó) 03
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___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2017/2014/MKSZ
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

8

8

0.0 %

Output Indikátorok
Teljes szakember
állomány

fő

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező
fő
szakemberek száma

0.0 %

OKJ-s végzettséggel
fő
rendelkező edzők száma

0.0 %

Licence-szel rendelkező
fő
edzők száma

6

6

0.0 %

Szakemberek
átlagfizetése

169160

243600

44.0 %

Épített/felújított sportcélú
db
ingatlanok száma

Ft

1

1

0.0 %

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett
szabadidő sportolók
száma

fő

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:
0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

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

Mértékegység

Megjegyzés

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U7

Fő

0

0

0.0 %

U8

Fő

0

0

0.0 %

U9

Fő

0

0

0.0 %

U10

Fő

10

11

10.0 %

U11

Fő

9

11

22.2 %

U12

Fő

9

11

22.2 %

U13

Fő

12

13

8.3 %

U14

fő

16

18

12.5 %

serdülő

fő

20

22

10.0 %

junior

fő

15

17

13.3 %

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

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

Hatás indikátorok
Korosztályos eredményesség változása:
U7

helyezés

0

0

0.0 %

U8

helyezés

0

0

0.0 %

U9

helyezés

0

0

0.0 %

U10

helyezés

3

1

-66.7 %

U11

helyezés

5

3

-40.0 %

U12

helyezés

10

3

-70.0 %

U13

helyezés

3

1

-66.7 %

Nézőszám

Fő

90

100

11.1 %

U14

helyezés

2

1

-50.0 %

serdülő

helyezés

7

3

-57.1 %

junior

helyezés

2

1

-50.0 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2017/2014/MKSZ
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 45 000 Ft
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
0 Ft
ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi
eszköz
167 982 124 Ft
beruházás,
felújítás

5 039 463 Ft

71 992 339 Ft

239 974 463 Ft

Utánpótlásnevelési
38 867 069 Ft
feladatok
támogatása

1 166 012 Ft

4 318 563 Ft

43 185 632 Ft

Képzési
feladatok
0 Ft
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 205 475 Ft

76 310 902 Ft

283 160 095 Ft

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
0 Ft
ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi
eszköz
167 982 124 Ft
beruházás,
felújítás

5 039 463 Ft

71 992 339 Ft

239 974 463 Ft

Utánpótlásnevelési
38 867 069 Ft
feladatok
támogatása

1 166 012 Ft

4 318 563 Ft

43 185 632 Ft

Képzési
feladatok
0 Ft
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 205 475 Ft

76 310 902 Ft

283 160 095 Ft

Összegzés:
206 849 193 Ft
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Támogatás

Összegzés:
206 849 193 Ft

