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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Gyula és Környéke Gyermek  KINDER Sport Club 
A kérelmező szervezet rövidített neve: KINDER SC.
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 523
A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám: 1 8 3 8 3 5 3 7 - 1 - 0 4
Bankszámlaszám: 5 4 0 0 0 1 3 1 - 1 0 0 0 1 0 7 1 -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 5 7 0 0 Gyula(helység)

Tompa u.(út, utca) 15.(házszám)

3670935017Telefon: www.gyulaiamazonok.huHonlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 5 7 0 0 Gyula(helység)

Tompa u.(út, utca) 15.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Molnár Zoltánné
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Egyesület Elnöke

36309635247Mobiltelefonszám: irenke.molnar19@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Molnár Zoltánné
36309635247Mobiltelefonszám: irenke.molnar19@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2616/2013

Érkezett : ________________

521 Nem jogosult

- nincs - Sportszervezet

Egyéb - nincs -
 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Spo rtsze rve ze t e se té n MLSZ tagsági azo no s ító , spo rtisko la e se té n pe dig NS I azo no s ító .



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.1 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 2 MFt 16.526 MFt

5.172 MFt 4.972 MFt 4.974 MFt

5.27  MFt 6.97  MFt 21.5  MFt

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

0 MFt 0 MFt 3.42 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 1.779 MFt

0.7 MFt 2.4 MFt 16.301 MFt

0.7  MFt 2.4  MFt 21.5  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0.7 MFt 0.4 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2616/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2616/2013

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

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

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

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

Egyesületünk női/leány utánpótlás nevelése meghatározó szerepet tölt be Békés Megye labdarúgó sportéletben. Munkánkat rövid, közép és hosszú távú célok
kijelölése mellett végezzük, feladatleírásokkal és határidőkkel. A minőségi szakmai munkához elengedhetetlen a gyermekbarát humán környezet, a jó edző és a
korszerű sporteszköz, sportszer, sportfelszerelés ellátottság. Tavaly került sor a szervezeti struktúra új rendszerének meghatározására: az Egyesületen belül kiemelt
hangsúlyt kapott az utánpótlás-nevelés újabb korosztályokkal történő kiegészítése, kiteljesítése, a szomszédos települések focizni vágyó lányainak bevonása is, így,
szélesebb társadalmi bázison, sokkal hatékonyabban lehet elérni kitűzött szakmai céljainkat. A versenyeztetett felnőtt és az utánpótlás korosztály feltételei az
átláthatósághoz szükséges mértékben elkülönülnek, de biztosított az együttműködés szükséges komplex megléte.
Az elmúlt években, 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 tehetséges fiatalok kiválasztása és eredményes felnőtt játékosokká nevelése.
Kiemelten fontos, hogy az utánpótlás nevelést a szülők anyagi helyzetétől függetleníteni tudjuk, hiszen nagyon sok kiemelkedő tehetség érkezik hozzánk nagyon rossz
anyagi körülmények között élő családokból, akik nem tudnának áldozni gyermekük sportolására. Alaptételünk az egészséges életmódra szoktatás és a rendszeres
mozgás biztosítása, a 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 legmagasabb színvonalon
valósítsuk meg. A különböző lány korosztályok képzési programját összehangolt munkával, egységes szakmai koncepciónk alapján valósítjuk meg. A hangsúlyt a lány
utánpótlás korosztályok erősítésére helyezzük. Célunk, hogy fiataljaink a sportágat akár versenyszerűen és életvitelszerűen űzhessék. Jelenleg 1 szakképzett edzővel
rendelkezünk, aki „B” licence-es, egy leendő edzőnk pedig az új szezon kezdetére lép be a szakmai munkába. A használt sportingatlanok más tulajdonában vannak, egy
részét szívességi használatban vehetjük igénybe, a Városi Sportcsarnokot és a Városi Sporttelepet a Gyulasport Nonprofit Kft-től béreljük.

A

2013/14-es évadban sportfejlesztési programunkban ingatlan beruházást nem tervezünk.

A

projekt időtartama a 2013/14-es 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
fejlesztést, 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 új program
működési rendszerbeli bevezetésével megindul az eszközök, felszerelések kiválasztása, a program jóváhagyását és a támogatás lehívását követően beszerzése,
használatba állítása, a megújult 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 sok új
gyermeket, fiatalt vonzanak hozzánk, akikből a tehetséges, képességes játékosok jelentős aránya mellett a program tömegbázis hatása is érvényesül, a sok 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: 2013. december 31-ig (terv), utánpótlás-nevelés 2013. július 01-től 2014. június 30-ig folyamatos lefutással (ezen belül beszerzések 2013. december 31-ig)
Toborzó rendezvényekkel, 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 női labdarúgás széleskörű játékos-
utánpótlási bázisának kiszélesítését, kiteljesítését is lehetővé tenné.

Sportfejlesztési programunk maradéktalanul illeszkedik a szakszövetségi stratégiához. Kiemelt törekvésként a tömegsport jelleg erősítését, lány-játékos bázisunk
kiszélesítését tűztük ki. Már a legfiatalabb korosztályokkal is megszerettetjük 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 megteremteni a lányok fociképzésének beindítását, a tehetségek 6
éves kor alatti 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. Edzőinket folyamatosan képezzük, 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.

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 kisiskolai 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 erőforrások, az itt tevékenykedő szakemberek hozzáértése,
elkötelezettsége, 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.
4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.
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0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2616/2013

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás
módja

Napi munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.



9 10

0 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó,
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös
időszakban:

3 1 2

Városi Sportcsarnok Tornacsarnok

5700
Gyula
Ajtóssy út
2-10. 4694 2731 m2 40 5 300 Ft5

Városi Sporttelep

5700
Gyula
Zrínyi tér
2. 4165/1 96mx58m 80 1 800 Ft7

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2616/2013

Támogatási
időszak

Eszköz
jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás T.i.     Tervezett beruházási,

felújítási érték (Ft)            
Üzembe helyezés
tervezett
időpontja          

U.f. É.k.
en.

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme

I.v. Bérleti
díj
Ft/óra

I.v. h. M.j.

Edzőcs. Bérlet

Nagy f.p. Bérlet

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )

2. I.v. h. Igé nybe  ve tt hó napo k száma

3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kismé re tű / Nagymé re tű füve s  pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kismé re tű / Nagymé re tű műfüve s  pálya, Edző cs . - Edző csarno k

7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . IB: Ingatlanho z  kapcso ló dó  be ruházás , IF: ingatlanho z  kapcso ló dó  fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó  tárgyi e szkö z  be ruházás , ide  ne m é rtve  a spo rtsze re ke t, TEF: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó
tárgyi e szkö z  fe lújítás

10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma 
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

0 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

2013/14-es bajnoki évad

Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.)

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2616/2013

Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP

U19

U18

U17

U16

U15

U14

U13-12

U11

U9

U7

Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya

11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint



12

Mez 36 3 007 Ft 108 252  Ft

Nadrág 36 1 972 Ft 70 992  Ft

sportszár 36 1 479 Ft 53 244  Ft

Melegítő 36 6 902 Ft 248 472  Ft

Utazó táska 36 2 711 Ft 97 596  Ft

kisbója 50 271 Ft 13 550  Ft

nagybója 25 493 Ft 12 325  Ft

futballabda 4-es és 5-ös méret 50 2 958 Ft 147 900  Ft

koordinációs létra 4 3 944 Ft 15 776  Ft

hullahopp karika 20 1 479 Ft 29 580  Ft

egészségügyi táska 1 14 789 Ft 14 789  Ft

sportkrémek és gyógykrémek jégzselé 1 98 594 Ft 98 594  Ft

5 x 2 m-es kapu hordozható 2 98 293 Ft 196 586  Ft

3 x 2 m-es kapu hordozható 2 88 902 Ft 177 804  Ft

2 x 1 m-es kapu hordozható 2 56 346 Ft 112 692  Ft

cipő 36 5 423 Ft 195 228  Ft

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

1776 8 12 147 890 Ft 29 578  Ft 2 129 616  Ft

Technikai vezető 4 12 36 973 Ft 7 395  Ft 532 416  Ft

vizsga folyamatban 4 12 49 297 Ft 9 859  Ft 709 872  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

8 20

6 12

6 12

5 12

4 10

3 8

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Városi Sporttelep füves pálya 80 887 Ft 7 496 720  Ft

Sportcsarnok 40 2 613 Ft 5 522 600  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

1 479 997  Ft

113 383  Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2616/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 pár Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Diagnosztikai eszközök

2013/14 szett Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Pályatartozék

2013/14 db Pályatartozék

2013/14 db Pályatartozék

2013/14 db Sportfelszerelés

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

Adózás módja Kifizetéssel
érintett
hónapok
száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Igen Egyéb EKHO

2013/14 Igen Edző EKHO

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

1776 UEFA "B" U17

1776 UEFA "B" U15

1776 UEFA "B" U13-12

1776 UEFA "B" U11

vizsga folyamatban Egyéb U9

vizsga folyamatban Egyéb U7

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Éves költség Kategória

2013/14 élőfüves pálya

2013/14 sportcsarnok

Jogcím 2013/14 2014/15 2015/16

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése



113 383  Ft

295 781 Ft

22 184 Ft

0 Ft

1 019 320  Ft

394 374 Ft

3 371 904  Ft

0 Ft

6 696 943 Ft 0 Ft 0 Ft

688 212 Ft 6 193 905 Ft 6 882 117 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

688 212 Ft 6 193 905 Ft 6 882 117 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

Technikai vezető

vizsga folyamatban

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak
okát.

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció
megnevezése      

Indoklás

2013/14
Az újabb korosztályok edzéseivel, versenyeztetésével kapcsolatos ügyek intézése, az edzések logisztikai hátterének
biztosítása, a megnövekedett adminisztrációs feladatok határidőre, naprakészen és pontosan történő elkészítése
szükségessé teszi egy napi négyórás státuszú technikai vezető alkalmazását.

2013/14 Az új lány utánpótlás korosztályos csapatok indítása miatt válik szükségessé, illetve a másik edző szabadsága, betegsége,
távolléte, képzése, stb. miatti távolléte esetén az edzések megtartásának biztosítására.

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)

13. Az  MLSZ által s ze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé s i díja ne m számo lható  e l.



0 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2616/2013

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban

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

2013/14 Á

2013/14 SZ

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után



123 235 Ft 123 890 Ft

123 235 Ft

Közreműködői költségek

61 939 Ft

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

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

185 174 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

185 174 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2616/2013

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

Maximum közrem. díj

2013/14 Szakmai program korrektúrája, szakmai tanácsadás, pénzügyi
tervezés Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2013/14

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

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:



Új leány korosztályok indítása 1 2 100.0  %

Új leány korosztályok indítása 1 2 100.0  %

A játékosszám növelése érdekében 1 2 100.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

Beszerzett busz db A nagyon távoli meccs-utazások miatt 0 1 0.0  %

Elkészített weblap db A lánycsapatok játékosszámának növeléséért 0 1 0.0  %

0.0  %

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

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

lánycsapat 20 22 10.0  %

0 0 0.0  %

lánycsapat 12 16 33.3  %

U13 Fő lánycsapat 12 15 25.0  %

U11 Fő lánycsapat 11 13 18.2  %

U7-U9 Fő 2 lánycsapat 18 21 16.7  %

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2616/2013

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő
Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő

U18 Fő

U17 Fő

U16 Fő

U15 Fő

Egyéb indikátor:



Ügyiratszám : be/SFPHP01-2616/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Gyula  (helység), 2013  (év) 07  (hó) 24  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP01-2616/2013

Alulírott  Molnár Zoltánné, mint  a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől

további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett

köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon

elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

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

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

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

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

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

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

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Gyula  (helység), 2013  (év) 07  (hó) 24  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

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

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

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(10 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Gyula  (helység), 2013  (év) 07  (hó) 24  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 193 905 Ft 185 174 Ft 688 212 Ft 6 882 117 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 193 905 Ft 185 174 Ft 688 212 Ft 6 882 117 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 193 905 Ft 185 174 Ft 688 212 Ft 6 882 117 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 193 905 Ft 185 174 Ft 688 212 Ft 6 882 117 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
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