
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Gyula és Környéke Kinder Sport Club Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Kinder SC

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  523

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Egyéb

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18383537-1-04

Bankszámlaszám  54000131-10001071-0000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5700  Város  GYULA

Közterület neve  TOMPA  Közterület jellege  utca

Házszám  15  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5700  Város  GYULA

Közterület neve  TOMPA  Közterület jellege  utca

Házszám  15  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 935 01 77  Fax  

Honlap  www.gyulaiamazonok.hu  E-mail cím  irenke.molnar19@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  MOLNÁR ZOLTÁNNÉ

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ELNÖK

Mobiltelefonszám  +36 70 935 01 77  E-mail cím  irenke19@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

KISS JÓZSEF +36 20 938 65 99 jozsef-kiss@t-online.hu

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
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0,4 MFt 0,8 MFt 1,6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,2 MFt 0,2 MFt 0,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 6,698633 MFt 18,22998 MFt 27,886796 MFt

Egyéb támogatás 0,5 MFt 0,8 MFt 2,933567 MFt

Összesen 7,798633 MFt 20,02998 MFt 32,720363 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 3,814 MFt 8,76 MFt 15,84 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 1,321 MFt 0,716 MFt 5,54978 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,955 MFt 6,356778 MFt 6,974215 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,789831 MFt 6,113202 MFt 4,356368 MFt

Összesen 8,879831 MFt 21,94598 MFt 32,720363 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 9,189831 MFt 21,22998 MFt 26,32426 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 730 964 Ft 14 619 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 443 692 Ft 47 052 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 23 678 658 Ft 473 573 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 75 567 Ft 1 511 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk női/leány utánpótlás nevelése meghatározó szerepet tölt be Békés Megye labdarúgó sportéletben. Munkánkat rövid, közép és hosszú távú célok
kijelölése mellett nagy elszántsággal végezzük. A szakmai munkához elengedhetetlen a gyermekbarát humán környezet, a felkészült jó edzők és sporteszközök,
sportszerek sportfelszerelések ellátottsága. A tavalyi évben a szervezeti struktúra új rendszerének meghatározására: az Egyesületen belül kiemelt hangsúlyt kap az
utánpótlás-nevelés, a korosztályoknál a létszám emelés, a környéken lévő települések focizni vágyó lányok bevonása, így szélesebb társadalmi bázison sokkal
hatékonyabban lehet elérni kitűzött céljainkat. A versenyeztetett felnőtt és az utánpótlás korosztály feltételei az átláthatósághoz szükséges mértékben elkülönülnek,
de biztosított az együttműködés szükséges komplex megléte. Az elmúlt években, az egyesületünk minden meglévő korosztálya részt vett az erre jogosult szervezetek
által kiírt különböző versenyprogramokban. Célunk elsősorban a tömegesítés, a minél nagyobb számú sportolni vágyó lány bevonása, ezen belül a tehetségek
kiválasztása és az eredményes felnőtt játékossá nevelés. Fontos számunkra, hogy az utánpótlás nevelést a szülők anyagi helyzetétől függetleníteni tudjuk, hiszen sok
kiemelkedő tehetség érkezik hozzánk rossz anyagi körülmények között élő családokból, akik nem tudnának áldozni gyermekük sportolására. Alaptételünk az
egészséges életmódra szoktatás és a rendszeres mozgás biztosítása. A folyamatos képzés és nevelés egységének megteremtése, egyéniségek kinevelése, a futball
legátfogóbb - az alapoktól a legmagasabb szintig - történő megtanítása. Sportfejlesztési koncepciónk alapelve, hogy az elnyert támogatás segítségével a felkészítést
és a versenyeztetést a lehető legmagasabb színvonalon valósítsuk meg. A lány korosztályok képzési programját összehangolt szisztematikus munkával és egységes
szakmai koncepciónk alapján valósítjuk meg. A hangsúlyt a lány utánpótlás korosztályok megerősítésére és a létszám növelésére helyezzük. Kitűzött céljaink, hogy
fiataljaink a sportágat megismerjék, megszeressék és akár életvitelszerűen űzhessék. Jelenleg a 1 edző rendelkezik ,B" licenc végzettséggel, 1 pedig a ,C" képesítést
szerezte meg (ő rövid időn belül szeretné megszerezni a ,B" diplomát is). A használt és igénybe vett sportingatlanok többnyire a Város tulajdonában vannak, így
ezeket az előre leegyeztetett időpontokban tudjuk természetesen térítés ellenében bérelni. 

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

Ingatlan beruházást nem tartalmaz a sportfejlesztési programunk. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama a 2015/16-ös bajnoki évaddal teljességgel megegyező, de oly módon, hogy a fizikai megvalósítást nem igénylő előkészítés már a benyújtást
követően azonnal elkezdődik. Az edzői, szülői és játékos-megbeszéléseken megkezdjük a program sikeres megvalósításához szükséges hozzáállás és szemléletbeli
fejlesztését, a meghatározott szakmai célok elfogadtatását, saját, személyes célokká befogadtatását, a kapcsolódó motivációs kötődés létrehozását. A
lánycsapatokon belüli és egyesületi közösségi együttműködések megalapozására, a szervezési tennivalók ütemezésére is ezen időszakban kerül sor. Az program
működési rendszerbeli bevezetésével megindul az eszközök, felszerelések kiválasztása, a program jóváhagyását és a támogatás lehívását követően beszerzése,
használatba állítása, és az edzésmunka. Mindezekkel párhuzamosan sor kerül a működés teljes körű megújítására, a belső folyamatok optimális újrastrukturálására
is, s így a végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően létrejön, megtörténik a projekt által megalapozott fejlődés. A projekt sikerességének hatásai, illetve ennek
társadalmi visszhangja fókuszáltan ráirányítja a közfigyelmet Egyesületünkre, az utánpótlás-nevelés, -képzés sikereire, melyek együttesen várhatóan sok gyermeket,
fiatalt vonzanak hozzánk, akikből a tehetséges, képességes játékosok jelentős aránya mellett a program tömegbázis hatása is érvényesül, az új játékengedéllyel
rendelkező utánpótlás játékos miatt teljesülnek az elvárt és a vállalt indikátorok is. A helyi és környékbeli lányok egészségesebbek, sportsikereiknek köszönhetően
magabiztosabbak lesznek, edzőink pedagógiai munkájának köszönhetően személyiségük is pozitív irányba fejlődik, kiteljesedik életük. Beszerzések: 2016. december
31-ig (terv), utánpótlás-nevelés 2016. július 01-től 2017. június 30-ig folyamatos lefutással (ezen belül beszerzések 2016. december 31-ig, vagy később. Toborzókkal,
családi nap, edzőtábor megszervezésével is hatékonyabbá tesszük a létszám emelését, a lányok (játékosok) és a szülők, nagyszülők, családok erősebb kötődését. A
tavaly elnyert – a most pályázottnál jóval kisebb - támogatás is minőségi változást tett lehetővé, illetve segítségével, sokkal hatékonyabban ütemezhető, hajtható
végre miatti a mostani, újabb projekt. Pályázatunk támogatása egy sok éven keresztül felfelé ívelő szakmai munka elindítását és a leány,- női labdarúgás széleskörű
játékos utánpótlás bázisának kiszélesítését, kiteljesítését is lehetővé tenné. 

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

Sportfejlesztési programunk maradéktalanul illeszkedik a szakszövetségi stratégiához. Kiemelt törekvésként a tömegsport jelleg erősítését, Békés Megyében lány-
játékos bázisunk kiszélesítését tűztük ki célul. Már a legfiatalabb (ovis ill. bozsik) korosztályokkal is megismertetjük a focit, így belőlük a sportot, a mozgást élete
természetes részének tekintő felnőttek nevelhetők. Ugyanezen okból törekszünk a lányok, asszonyok bevonására is. Az utánpótlás-nevelés szélesítése, fejlesztése
szintén alapvető érdekünk, hiszen ez Egyesületünk jövőjének záloga. Jelen pályázaton kívüli pályázattal szeretnénk minden óvodában és általános iskolában
megteremteni a lányok fociképzésének beindítását, a tehetségek megtalálását, gondozását is. A szakszövetségi stratégia eszméjét teljesen magunkévá tettük, így
meggyőződéssel valljuk, hogy céljainkat törekvéseink rendszerben kezelésével, illetve a szükséges lépések tervszerű, szisztematikus, egymást erősítő végig-vitelével
érhetjük el. Kiemelten kezeljük az edzői/nevelői munka szervezettségének fejlesztését, a tehetségkutatás és utánpótlás képzés középpontba állítását. Alaptézisünk,
hogy elengedhetetlen a megfelelő - a hatékony munkát lehetővé tevő – infrastruktúra megteremtése, működtetése és fenntartása. Tudjuk, hogy mindez megköveteli
az átlátható, takarékos és költséghatékony gazdálkodást, a rendelkezésre álló források optimális felhasználását. Reméljük, ösztönözzük az általunk kiemelten kezelt
lány, női utánpótlás mellett az idősebb generációk szabadidős labdarúgó-tevékenységét, a „foci a foci öröméért” programok elterjedését, őket a Megyei
Bajnokságban szeretnénk versenyeztetni. Edzőinket folyamatosan képezzük, a Grassroots Önkéntens tanfolyamán részt veszünk, a szülők szemléletét
fáradhatatlanul formáljuk, fejlesztjük, a fenntarthatóságot alapkövetelményként kezeljük, így elérhetjük helyi céljainkat, mellyel elősegítjük a szakszövetségi stratégia
megvalósítását is. Rendíthetetlen meggyőződéssel valljuk, hogy a labdarúgás az egyik leghatékonyabb eszköz, lehetőség arra, hogy a társadalom széles rétegei
(kortól, nemtől, stb. függetlenül) számára szórakozást, örömet szerezhessen a sport, s hogy az MLSZ stratégiájának következetes végig-vitele a tömegsport-hatás
mellett a magyar elit labdarúgás újjászületéséhez, kiteljesedéséhez is elvezet. Az egészséges életmódra szoktatás és a rendszeres mozgásbiztosítása a jövő
generációinak életminősége múlik ezen. Szemléletformálás nagyban hozzájárul a társadalomba való beilleszkedéshez. 

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

A lehetséges társadalmi és gazdasági hatások esetében kizárólag pozitív hatásokról van szó. A társadalmi hatásoknál elsőként a fiatalok bevonásával megvalósuló
nevelő, személyiségformáló, motiváló, számukra értelmes célokat biztosító hatásokat emeljük ki. A sportolás, az egészségmegőrző, egészségjavító tevékenység
alternatívát kínál a korosztályban teret hódító káros szenvedélyekkel szemben, kimozdítja a számítógép előtt időző generációt. Biztosítja a pozitív értékek köré
szerveződő közösségek létrejöttét, megerősíti, formálja, fejleszti a már meglévő közösségeket. Lehetővé teszi a felnövő generációkból, a sikeres lány és női
játékosokból, illetve az edzőkből a példaképek létrejöttét, egy sokkal erősebb érzelmi, értelmi kötődésű utánpótlás-nevelési rendszer létrejöttét. A program egyben
elősegíti az óvodai és a kis iskolai nevelés, mindennapi testmozgásra, sportra-szoktatás minőségének emelését, fegyelmezettségre, céltudatosságra,
értékteremtésre, sportosságra nevelő hatásai könnyebbé teszik az intézmények szakmai, pedagógiai munkáját is. A gazdasági hatások is kizárólag pozitívak, s
leginkább az említett társadalmi hatásokra vezethetők vissza. Az egészségesebb életmódra nevelés csökkenti a társadalom későbbi orvosi kiadás-igényét, mérsékli a
szenvedélybetegekre, rehabilitációjukra fordítandó kiadásokat. Pozitív anyagi, gazdasági hatás jelentkezik az utánpótlás-nevelés feltételeinek terén is, mely egy
önmagát gerjesztő folyamatként egyre több érdeklődőt, egyre több focizó nőt, lányt, majd sikereik, munkájuk folyományaként mind több támogatást, ezáltal
magasabb szintű munkát eredményez, mely ismét több jelentkezőt, több támogatást, a feltételek újabb jelentős javulását eredményezheti. A képzettebb utánpótlás
képzettebb felnőtt csapatot, színvonalasabb szórakozást generál, s ez egy önmagát hosszú távon fenntartani, fejleszteni képes labdarúgó-klub alapjait is megteremti.
A kockázatok gazdasági, társadalmi és szervezeti jellegűek, de a szervezet belső erőforrásai - humán- az itt tevékenykedő szakemberek hozzáértése,
elkötelezettsége, szeretete a gazdasági erőforrások, az eddigi pénzeszközök és támogatók további rendelkezésre állása, stb. – lehetővé teszik a kockázatok
csökkentését, minimalizálását. A társadalmi jellegű kockázatok esetében sem kell reális és befolyásoló mértékű negatív kockázatot figyelembe venni, hiszen
Egyesületünk társadalmi elismertsége, beágyazottsága, elfogadottsága a társadalom pozitív hozzáállását, együttműködését is garantálja.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Vezető edző Edző UEFA B EKHO 64 10 120 000 Ft 24 000 Ft 1 440 000 Ft

64 10 120 000 Ft 24 000 Ft 1 440 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Vezető edző 1776

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Vezető edző Az egyesületnél minden korosztály működik. A felnőtt csapat Futsal NBII-ben szerepel évek óta. Az edző folyamatosan felkészülten érkezik az
edzésekre. A lehetőségekhez képest minden héten 3x tart edzést a csapatnak. A játékosok felkészítéséhez és versenyzéséhez elengedhetetlen
a szakmai felkészültség. Az edzőnek mindenképpen akarunk adni az elvégzett munkáért munkadíjat, ezért állítottuk be a programba.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

709 036 Ft 7 310 Ft 14 619 Ft 730 964 Ft 730 964 Ft 1 454 619 Ft 1 461 929 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportegészségügyi
eszköz

tapasz db 20 1 200 Ft 24 000 Ft

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz használt db 1 2 500 000
Ft

2 500 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 18 10 750 Ft 193 500 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 18 4 500 Ft 81 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 18 8 000 Ft 144 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő szett 18 16 500 Ft 297 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 40 750 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz TRX Rip Trainer (Egyedi) db 1 60 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz TRX Edzőheveder (Egyedi) db 5 18 000 Ft 90 000 Ft

3 419 500 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

tapasz Az úgynevezett tigris tapasz, nagyon fontos az azonnali húzódások kezelésére.

9-21 személyes kisbusz
használt

Elnyertük a Kiemelt Képzési Központ címet, ennek megfelelően kb 30-50 kilóméteres sugarú körben lesz tevékenységünk. A női,
leány csapatok szállításához lenne szükséges egy ilyen jármű beszerzése. A clubnál vannak olyan alkalmak amikor elég lenne
egy kisebb létszámú /9-18 fős/ busz is. Nem kellene bérelni nagy buszt ezért. Jó lenne, ha bármikor rendelkezésre állna egy ilyen
létszámú busz és azt kellőképpen kihasználnánk a személyszállításra az ország egész területén. A megye egész területén a
leány labdarúgást szeretnénk sokkal jobban kialakítani és a tehetséges lányokat behozni az egyesületnél lévő magasabb
bajnokságokban játszó csapatokhoz (U13 és U15)!

mérkőzésgarnitúra Egy komplett felső-nadrág-sportszár garnitúra ismét jó lenne a legidősebb csapatnak. Lehetőleg egy nagyon jó minőségben,
mivel a sportban fontos hogy jól bírja a rendszeres használatot és mosást. Lehetőleg NIKE vagy JOMA gyártótól szeretnénk
vásárolni.

sporttáska A bajnoki mérkőzésekre egyen sporttáska használata lenne mindenkinek.

cipő teremhez Többször bekerülünk termekbe az edzések alkalmával, ott már teremcipőkre van szükség. Nagyon sokan nem tudják a
különböző cipőket finanszírozni, ezért akarunk biztosítani a számukra teremcipőt a lányoknak.

utazómelegítő Szeretnénk az utazáskor egy másik melegítőt kiadni a clubnál sportoló leányoknak, amit csak utazáskor kellene viselniük. A
folyamatosan bővülő és cserélődő létszámnál állandóan rendelkezésre kell állnia a melegítőknek. Viszont a korábbi melegítőket
be tudják fogni akár edzésekre is.

edző póló Az egyesületnél minden egyes - az újonnan érkezők is - sportolónak kiosztunk egyforma fehér edző pólókat. Minden egyes
edzésen ezeket viselik a labdarúgók és nagyon szépen néznek ki benne.

TRX Rip Trainer Spesiális heveder,amellyel nagyon sok izom és erőfejlesztő gyakorlatokat tudunk végrehajtani.

TRX Edzőheveder Spesiális heveder,amellyel nagyon sok izom és erőfejlesztő gyakorlatokat tudunk végrehajtani. Egyszerre többen is tudnak
dolgozni rajta. egy erőnléti edzés alkalmával.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

2 372 203 Ft 24 437 Ft 47 052 Ft 2 443 692 Ft 1 047 297 Ft 3 466 552 Ft 3 490 989 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 0 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Inaktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 0 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Inaktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 0 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Inaktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszá
m

Csapat szintje
15/16

Csapat szintje
16/17

Megjegyzés Státusz

U17 GYULA ÉS KÖRNYÉKE `GYERMEK` SPORT CLUB E
U17

18 női UP bajnokság női UP bajnokság nagy pályás Aktív

U15 GYULA ÉS KÖRNYÉKE `GYERMEK` SPORT CLUB E
U15

15 női UP bajnokság női UP bajnokság keresztpályás Aktív

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U18 Gyulai Amazonok 16 női UP bajnokság Kiemelt Képzési Központ nagy pályás Aktív

U15 Gyulai Amazonok 16 női UP bajnokság Kiemelt Képzési Központ nagy pályás Aktív

U13 Gyula és Környéke Gyermek Sport Club 12 női UP torna Bozsik program Aktív

U11 Gyula és Környéke Gyermek Sport Club 8 női UP torna Bozsik program Aktív

U9 Gyula és Környéke Gyermek Sport Club 10 női UP torna Bozsik program Aktív

U7 Gyula és Környéke Gyermek Sport Club 3 női UP torna Bozsik program Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszá
m

Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzé
s

Státusz

U14 GYULA ÉS KÖRNYÉKE `GYERMEK` SPORT CLUB E
U14

10 női futsal UP
bajnokság

női futsal UP
bajnokság

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz labdatartó háló db 2 4 600 Ft 9 200 Ft

Sporteszköz futballabda 5-ös méretű műfüves pályára
(Egyedi)

db 12 8 500 Ft 102 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 6 8 800 Ft 52 800 Ft

Sporteszköz futsal labda db 8 12 000 Ft 96 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 2x1 méter pár 1 14 200 Ft 14 200 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter pár 1 16 700 Ft 16 700 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter pár 1 22 200 Ft 22 200 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 25 600 Ft 25 600 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 16 9 500 Ft 152 000 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 16 10 500 Ft 168 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 12 8 250 Ft 99 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 60 950 Ft 57 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 150 750 Ft 112 500 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő szett 25 14 600 Ft 365 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő szett 30 12 000 Ft 360 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 60 4 600 Ft 276 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 32 28 650 Ft 916 800 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 32 8 400 Ft 268 800 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 20 6 200 Ft 124 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 24 650 Ft 15 600 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 6 8 600 Ft 51 600 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 6 9 800 Ft 58 800 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 12 6 200 Ft 74 400 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 20 880 Ft 17 600 Ft

Sportfelszerelés sportzokni pár 60 1 200 Ft 72 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet rövid ujjú db 32 4 400 Ft 140 800 Ft

Sporteszköz futballabda 5-ös méretű füves pályára (Egyedi) db 12 6 200 Ft 74 400 Ft

Sporteszköz futballabda 4-es méretű (Egyedi) db 10 4 400 Ft 44 000 Ft

Sporteszköz futballabda 3-as méretű (Egyedi) db 6 3 980 Ft 23 880 Ft

Sportfelszerelés sportmelltartó (Egyedi) db 20 4 200 Ft 84 000 Ft

Sportfelszerelés rövid nadrág (Egyedi) db 50 3 500 Ft 175 000 Ft

Sporteszköz BOSU Weight Ball (Egyedi) db 5 7 500 Ft 37 500 Ft
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2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Vitamin izotóniás ital db 200 1 200 Ft 240 000 Ft

Gyógyszer masszázskrém db 20 1 400 Ft 28 000 Ft

Gyógyszer sportkrém db 10 1 200 Ft 12 000 Ft

Gyógyszer fásli tekercs 10 1 260 Ft 12 600 Ft

Gyógyszer porcerősítő doboz 20 4 200 Ft 84 000 Ft

Gyógyszer kineziológiai tapasz doboz 40 1 250 Ft 50 000 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray (Egyedi) db 12 2 800 Ft 33 600 Ft

Vitamin táplálék kiegészítő doboz 20 4 860 Ft 97 200 Ft

Vitamin Kálcium magnézium (Egyedi) doboz 40 4 000 Ft 160 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Városi Sporttelep Műfüves pálya 2 196 Ft 18 10 395 280 Ft

városi sportelep Élőfüves pálya 2 196 Ft 24 11 579 744 Ft

5.sz.ált.isk. kispálya Műfüves pálya 5 000 Ft 24 10 1 200 000 Ft

Városi sportcsarnok Sportcsarnok 3 660 Ft 12 10 439 200 Ft

Erkel Gimnázium Tornacsarnoka Egyéb 3 814 Ft 12 4 183 072 Ft

Implom József ált.isk. Toranterme Egyéb 2 776 Ft 6 8 133 248 Ft

Dűrer Albert ált.isk. tornaterme Egyéb 3 832 Ft 12 4 183 936 Ft

Atlas Edzőterem Egyéb 800 Ft 80 5 320 000 Ft

Gyulai Várfürdő Egyéb 750 Ft 80 4 240 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Városi
Sporttelep

Az egyesület nem rendelkezik saját pályával, sportcsarnokkal, edzőteremmel, így minden edzést, mérkőzést bérelt ingatlanokban tudunk
lebonyolítani. A rendelkezésre állás, először a helyi fiú csapatoknak adnak lehetőséget, majd utána kapunk mi ,lányok" ahol marad helyet a
pályákon és a termekben. Ennek megfelelően szinte minden lehetséges helyen edzünk, játszunk, mert csak így megoldható a működésünk.

városi
sportelep

Az egyesület nem rendelkezik saját pályával, sportcsarnokkal, edzőteremmel, így minden edzést, mérkőzést bérelt ingatlanokban tudunk
lebonyolítani. A rendelkezésre állás, először a helyi fiú csapatoknak adnak lehetőséget, majd utána kapunk mi ,lányok" ahol marad helyet a
pályákon és a termekben. Ennek megfelelően szinte minden lehetséges helyen edzünk, játszunk, mert csak így megoldható a működésünk.

5.sz.ált.isk.
kispálya

A város legújabb létesítményét mi is birtokba vehetjük, az 5-ös számú általános iskola udvarán elkészített kis műfüves pályát a legkisebb
korosztálynak tartanánk.

Városi
sportcsarnok

Az egyesület nem rendelkezik saját pályával, sportcsarnokkal, edzőteremmel, így minden edzést, mérkőzést bérelt ingatlanokban tudunk
lebonyolítani. A rendelkezésre állás, először a helyi fiú csapatoknak adnak lehetőséget, majd utána kapunk mi ,lányok" ahol marad helyet a
pályákon és a termekben. Ennek megfelelően szinte minden lehetséges helyen edzünk, játszunk, mert csak így megoldható a működésünk.

Erkel
Gimnázium
Tornacsarnoka

Az egyesület nem rendelkezik saját pályával, sportcsarnokkal, edzőteremmel, így minden edzést, mérkőzést bérelt ingatlanokban tudunk
lebonyolítani. A rendelkezésre állás, először a helyi fiú csapatoknak adnak lehetőséget, majd utána kapunk mi ,lányok" ahol marad helyet a
pályákon és a termekben. Ennek megfelelően szinte minden lehetséges helyen edzünk, játszunk, mert csak így megoldható a működésünk.

Implom József
ált.isk.
Toranterme

Az egyesület nem rendelkezik saját pályával, sportcsarnokkal, edzőteremmel, így minden edzést, mérkőzést bérelt ingatlanokban tudunk
lebonyolítani. A rendelkezésre állás, először a helyi fiú csapatoknak adnak lehetőséget, majd utána kapunk mi ,lányok" ahol marad helyet a
pályákon és a termekben. Ennek megfelelően szinte minden lehetséges helyen edzünk, játszunk, mert csak így megoldható a működésünk. Itt
főleg a Bozsik korosztályunk edz.

Dűrer Albert
ált.isk.
tornaterme

Az egyesület nem rendelkezik saját pályával, sportcsarnokkal, edzőteremmel, így minden edzést, mérkőzést bérelt ingatlanokban tudunk
lebonyolítani. A rendelkezésre állás, először a helyi fiú csapatoknak adnak lehetőséget, majd utána kapunk mi ,lányok" ahol marad helyet a
pályákon és a termekben. Ennek megfelelően szinte minden lehetséges helyen edzünk, játszunk, mert csak így megoldható a működésünk.
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2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Atlas
Edzőterem

A lányok esetében nagyon nagy problémák vannak a gerinc és hát problémákkal. Nagyon sok lány küszködik ezzel az egészségügyi
problémával, ezért számukra kiemelt fontosságú lenne a kiegészítő időkben a hát,- gerincerősítő speciális feladatok végzése. Orvosszakmailag
megtervezett edzőtermi foglalkozásokkal óvjuk sportolóink egészségét.

Gyulai
Várfürdő

A helyi fürdő gyógyvizében nagyon fontos lenne a rendszeresen végzett úszó edzések, ezért szeretnénk ezt biztosítani a lányoknak.
Egészségmegóvási programhoz tartozó, az említett hát, gerinc problémák megelőzéséhez.

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 1776 EKHO 160 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

Edző TANC1403-00690 EKHO 120 12 140 000 Ft 28 000 Ft 2 016 000 Ft

Edző Erőnléti edző EKHO 40 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Egyéb Masszőr EKHO 64 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

Edző Kapusedző EKHO 40 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző UEFA B megszerzés alatt EKHO 160 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

Edző Grassroots Szervező EKHO 32 10 30 000 Ft 6 000 Ft 360 000 Ft

Edző Grassroots Szervező EKHO 32 10 30 000 Ft 6 000 Ft 360 000 Ft

Edző Grassroots Szervező EKHO 32 10 30 000 Ft 6 000 Ft 360 000 Ft

Egyéb Technikai ügyintéző EKHO 60 12 45 000 Ft 9 000 Ft 648 000 Ft
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2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Masszőr Sport területén alkalmazott masszázs ,fokozza a teljesítményt és nyugtatólag hat a sportolóra. A testmozgás előtti masszázs
csúcsformában tartja az izmai rugalmasságát, csökkenti a merevséget és növeli a terhelhetőséget. A testedzés után feloldja az
izomfeszülést, és a tejsav eltávolításával megkíméli a sportolót az izomláztól. Mivel a footsal egy rendkívül dinamikus,rövidebb
ideig tartó csúcsteljesítményt követel a sportolótól,mind fizikálisan,mind szellemileg, ugyanakkor igen rövid pihenökkel.
Ezért,edzés,illetve versenyeken előtt nagyon fontos a sportolók bemelegítés,ú.n. felgyúrása. A meccsek alatt a szünetekben,a
megfelelően végzett masszázs csökkenti a fàradtságot,az esetleges sérüléseket gyógyítja, lazítja az izmokat. Így frissebben, jobb
teljesítményt nyújthatnak a sportolók. A fokozott igénybevétel elmerevíti az izmokat és az inakat,így azok könnyebben sérültek. A
sport masszázs célja ezeket,megelőzni, illetve kezelni. masszázs javítja a vérkeringést azáltal, hogy elősegíti a vér áramlását a
végtagokból a szív felé. A simító mozdulatok, melyeket "effleurage"- nak nevezünk, növelik a friss vér áramlását, amely
tápanyagokat és oxigént szállít a szerveknek és az izmoknak. A has masszírozása a bélcsatorna és a gyomor izmait stimulálja,
így elősegíti a táplálék emésztését és továbbhaladását. Ha az étel gyorsabban emésztődik és szívódik fel, kevesebb
méreganyag és betegségokozó baktérium gyűlik fel a szervezetben. A masszázs elősegíti az izmok relaxációját és megnyúlását
(mint egy összetekert gumiszalag kigöngyölése), enyhíti a feszességet és tenziót, továbbá elősegíti a toxinok eltávolítását.
Serkenti a pangó területek friss vérellátását, friss tápanyagokat, oxigént szállít a fáradt izmoknak és segít az izomműködés során
keletkező tejsav eltávolításában. Ez az anyagcseréből visszamaradó végtermék, amely ha feszes izomszövetben marad, képes
kikristályosodni és fájdalmat okozni. A masszázs elősegíti a szövetek közt áramló szalmaszínű folyadék, a nyirok keringését is,
amely ugyanúgy, mint a vér, az egész testben kering. A nyirokrendszer létfontosságú a korokozók elleni küzdelemben és az
immunitás kialakításában. A nyirokcsomók úgy működnek, mint a szűrők: megakadályozz megakadályozzák, hogy a fertőzés
szétterjedjen a testben, míg a nyiroksejtek a keringő vérben küzdenek a fertőzés ellen. Az izomműködés, a gravitáció és passzív
mozgás mozgatja a nyirokfolyadékot a testben. A masszázs direkt módon segíti a nyirokkeringést, úgy, hogy kinyomja az
izmokból a nyirokfolyadékot a gyűjtőcsövecskék felé, elősegítve az anyagcseretermékek és méreganyagok felszívódását.
perifériás szövetek azon ellenállását, amit az összehúzódott i faggyúmirigyek elzáródjanak, így hatékonyabban tudnak működni.
A masszázs stimulálja a vérellátást, serkenti a bőr táplálására szolgáló friss tápanyagok szállítását. A masszázsolajokban
lévMasszázs hatására a szervezetben bonyolult, egymással összefüggő élettani változások jönnek létre, melynek kulcsa a
központi idegrendszer. Az anyagcsere-folyamatok, valamint a regeneráció felgyorsul. A szervezet nedv keringése fel élénkül, a
káros anyagcsere termékek felszívódnak, csökken a zsír mennyisége. A capillárisok megnyílnak, a fokozott Histamin-termelődés
hatására az erek kitágulnak, valamint fokozódik a mélyebben lévő sejtek növekedése is. Növeli az izmok összehúzódását, általuk
a szöveti nyomást is. Az izmok között futó vénákban emelkedik a nyomás, mely a keringés fokozódását segíti. (pumpa effektus)
A váltakozó erősségű nyomás a nyirokkeringés gyorsulásához vezet, így csökkenti a sejtek közötti folyadék mennyiségét, a
pangásos vizenyő (ödéma) könnyebben felszívódik. A jobb vérellátás miatt a fájdalomérzés csökken. A bőr táplálkozása javul, az
esetleges hegek fellazulnak. Az elhalt hámsejtek a felszínről eltávoznak, javul a bőr rugalmassága. test nagy felületének
masszázsa az egész testre hat. Javul a vérkeringés, szívműködés, légzés, anyagcsere folyamatok és az idegműködés. Változik a
pulzusszám és a vérnyomás. Fokozódik a vizelet kiválasztás, a testhőmérséklet és a légzés ritmusa. Az ingerlő fogások hatására
fokozódik a szervezet aktivizálódása, míg a nyugtató fogások után a test ellazul, elernyed. A fáradtság érzés csökken, az izom
teljesítőképessége javul, és gyorsan regenerálódik (sport). A savasodás kémiai úton csökken. A központi idegrendszer
vérkeringés és oxigén ellátás javulása, jobb idegi működést és szellemi képességet hoz magával, de ez csak átmeneti hatású,
viszont reflexiósan javítja az egész szervezet működését.

Technikai ügyintéző A korosztályok bővülése, valamint az edzés és meccs-struktúra összehangoltságának megteremtése, biztosítása mostantól
szükségessé teszi technikai ügyintéző alkalmazását. Az ő feladata továbbá a korosztályoknak a működési feltételeit:
személyszállítás ügyintézése, felszerelések karbantartása-felügyelete, a számítógépes rendszerek kezelése, web lap folyamatos
karbantartása, korosztályok áttekinthetőségének szervezése-koordinálása stb.

be/SFPHPM01-11616/2016/MLSZ

2016-09-29 16:19 16 / 26



2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

1776 UEFA B U18 28 16

1776 UEFA B U13 20 12

Grassroots Szervező MLSZ Grassroots
C

U11 20 10

UEFA B megszerzés
alatt

UEFA B U15 24 16

Erőnléti edző Erőnléti edző U18 8 16

Erőnléti edző Erőnléti edző U15 4 16

Kapusedző Kapusedző U15 4 2

Kapusedző Kapusedző U18 8 2

TANC1403-00690 MLSZ C U7 8 5

Grassroots Szervező MLSZ Grassroots
C

U9 10 10

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 107 380 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 717 400 Ft

Személyszállítási költségek 1 600 000 Ft

Nevezési költségek 50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 300 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 674 480 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 650 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 14 400 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 100 000 Ft

Összesen 25 599 260 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

22 968 298 Ft 236 787 Ft 473 573 Ft 23 678 658 Ft 2 630 962 Ft 26 072 833 Ft 26 309 620 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

Egyéb 1 300 000 Ft

300 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

73 300 Ft 756 Ft 1 511 Ft 75 567 Ft 226 700 Ft 301 511 Ft 302 267 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 14 619 Ft 14 619 Ft 7 310 Ft 21 929 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

47 052 Ft 48 900 Ft 24 437 Ft 71 489 Ft

Utánpótlás-nevelés 473 573 Ft 473 573 Ft 236 787 Ft 710 360 Ft

Szakképzés 1 511 Ft 1 511 Ft 756 Ft 2 267 Ft

Összesen 536 755 Ft  806 044 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Sportfejlesztési Program tervezése, korrektúrája, szakmai tanácsadás

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési Program tervezése, korrektúrája, szakmai tanácsadás

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési Program tervezése, korrektúrája, szakmai tanácsadás

Szakképzés Sportfejlesztési Program tervezése, korrektúrája, szakmai tanácsadás

be/SFPHPM01-11616/2016/MLSZ

2016-09-29 16:19 20 / 26



Nyilatkozat 1

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: GYULA, 2016. 09. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott MOLNÁR ZOLTÁNNÉ (hivatalos képviselő neve), 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.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: GYULA, 2016. 09. 29.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 16:29:39

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 00:22:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 12:21:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 09:59:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-22 11:27:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-22 11:26:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-09-22 11:25:38

Mellékletek

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)

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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 kifejtése

Kelt: GYULA, 2016. 09. 29.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 3 7 133%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 3 50%

Edzőtáborok száma db 1 3 200%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0 0%

U18 fő 0 0 16 0%

U17 fő 0 18 0 -100%

U16 fő 0 0 0 0%

U15 fő 0 15 16 7%

Egyéb indikátorok

U13 fő Bozsik 8 9 13%

U11 fő Bozsik 10 10 0%

U7/9 fő Bozsik 3 3 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 709 036 Ft 7 310 Ft 14 619 Ft 730 964 Ft 730 964 Ft 1 454 619 Ft 1 461 929 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 2 372 203 Ft 24 437 Ft 47 052 Ft 2 443 692 Ft 1 047 297 Ft 3 466 552 Ft 3 490 989 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 372 203 Ft 24 437 Ft 47 052 Ft 2 443 692 Ft 1 047 297 Ft 3 466 552 Ft 3 490 989 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

22 968 298 Ft 236 787 Ft 473 573 Ft 23 678 658 Ft 2 630 962 Ft 26 072 833 Ft 26 309 620 Ft

Képzés 73 300 Ft 756 Ft 1 511 Ft 75 567 Ft 226 700 Ft 301 511 Ft 302 267 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 73 300 Ft 756 Ft 1 511 Ft 75 567 Ft 226 700 Ft 301 511 Ft 302 267 Ft

Összesen 26 122 837 Ft 269 289 Ft 536 755 Ft 26 928 881 Ft 4 635 923 Ft 31 295 515 Ft 31 564 804 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (18 darab)

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)

alairasicimpeldanyadataimmal_1461576999.pdf (Szerkesztés alatt, 314 Kb, 2016-04-25 11:36:39)
25c37d7bf22e2d828f47c2c9b4be34e828a1b14208376690e7d1b500aa848e2c

alairasi_cimpeldany___gyekgysce-1_1_1461622927.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2016-04-26 00:22:07)
425b186a9d5c039891e6dd745e79352d47149814e2eec274fc8bbf15a6b673dd

Egyéb dokumentumok

szovegesindoklas_1474449332.pdf (Hiánypótlás melléklet, 451 Kb, 2016-09-21 11:15:32)
2f08f029bd5e8db515612ef2a54bb11c0750e07a9babaf99775e1f9215b45c58

arajanlat-kisbusz_1474536423.pdf (Hiánypótlás melléklet, 273 Kb, 2016-09-22 11:27:03)
3ba67e2465b10753081068c2f843479e2048cffd7b38ed55aace2c61b305038e

arajanlat-trx_1474536444.pdf (Hiánypótlás melléklet, 281 Kb, 2016-09-22 11:27:24) 36febf5bb7555bda2ef24d33016055d61856c66e9c371df82a78ed46b598bbb5

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

torvenyszekikivonat20160426_1461680979.pdf (Szerkesztés alatt, 744 Kb, 2016-04-26 16:29:39)
1297d5e338645c6df143419089e11e714882f24670679b9a143baf40937ff20a

kivonat2001_1461677804.jpg (Szerkesztés alatt, 219 Kb, 2016-04-26 15:36:44) e93e1717872918501ffc2ade79ba0687c6dd9cb8b40715278b2372cc2c0c2f22

kivonat1001_1461677810.jpg (Szerkesztés alatt, 460 Kb, 2016-04-26 15:36:50) e09e06d2b4a48eb204e1091070cdbc346cb79aae6200387e5d1e8b175be4f37b

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

atutalasigazolasa_1461916765.pdf (Szerkesztés alatt, 335 Kb, 2016-04-29 09:59:25)
c8db03aeb1e56cb0dc0ff0984de5b859cb0e7526209a6a2e4e4f0d16233c7067

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

kinderigazolas2016.04.291_1461924971.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-29 12:16:11)
2797683579f5acdd1ec443d9c73c5f18f2bc7888df61b081d7772be433a3b874

kinderigazolas2016.04.29_1461925315.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-29 12:21:55)
2797683579f5acdd1ec443d9c73c5f18f2bc7888df61b081d7772be433a3b874

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

arajanlat-kisbusz_1474410940.pdf (Hiánypótlás melléklet, 273 Kb, 2016-09-21 00:35:40)
3ba67e2465b10753081068c2f843479e2048cffd7b38ed55aace2c61b305038e

arajanlatesspecifikacio-amazono_1462001093.pdf (Szerkesztés alatt, 485 Kb, 2016-04-30 09:24:53)
fd4252eb511c5efb61c7db15cc82e33ac9747a8df2e5049365334ccf9976db00

arajanlat-trx_1474536380.pdf (Hiánypótlás melléklet, 281 Kb, 2016-09-22 11:26:20) 36febf5bb7555bda2ef24d33016055d61856c66e9c371df82a78ed46b598bbb5

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

arajanlat-kisbusz_1474410997.pdf (Hiánypótlás melléklet, 273 Kb, 2016-09-21 00:36:37)
3ba67e2465b10753081068c2f843479e2048cffd7b38ed55aace2c61b305038e

szovegesindoklas_1474449374.pdf (Hiánypótlás melléklet, 451 Kb, 2016-09-21 11:16:14)
2f08f029bd5e8db515612ef2a54bb11c0750e07a9babaf99775e1f9215b45c58

arajanlatesspecifikacio-amazono_1462001121.pdf (Szerkesztés alatt, 485 Kb, 2016-04-30 09:25:21)
fd4252eb511c5efb61c7db15cc82e33ac9747a8df2e5049365334ccf9976db00

arajanlat-trx_1474536338.pdf (Hiánypótlás melléklet, 281 Kb, 2016-09-22 11:25:38) 36febf5bb7555bda2ef24d33016055d61856c66e9c371df82a78ed46b598bbb5
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