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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Csenger Városi Kézilabda Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: Csenger VKC
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 8 7 9 1 3 0 5 - 1 - 1 5

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 4 7 6 5 Csenger(helység)

Ady Endre út(út, utca) 19-23(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 4 7 6 5 Csenger(helység)

Béke út(út, utca) 32(házszám)

06302720065Telefon: 06302720065Fax:

Hivatalos honlap: szekelyzoltan50@freemail.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Székely Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Egyesületi Elnök

06302720065Mobiltelefonszám: szekelyzoltan50@freemail.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Székely Zoltán

06302720065Mobiltelefonszám: szekelyzoltan50@freemail.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítm ények adatai:

Városi Sportcsarnok Csenger Város Önkormányzata Petőfi Sándor ÁMK 37

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmez ő szervezet milyen kapcsolatban/együttm űködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-c sapatsport területén m űködő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási
intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani

Ügyiratszám : be/SFPHP07-0096/2013

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény neve                              Létesítmény tulajdonosa                              Létesítmény üzemeltetője                              Átlagos heti használat (óra) Használat célja

1993-07-02

1993-07-02

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

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

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

2.1 A kérelmez ő 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év terva datainak f őbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

6 MFt 8 MFt 20 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

4 MFt 7 MFt 8 MFt

0 MFt 4 MFt 60 MFt

3 MFt 3 MFt 4 MFt

13  MFt 22  MFt 92  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

6 MFt 7 MFt 16 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 MFt 8 MFt 43 MFt

4 MFt 7 MFt 33 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

13  MFt 22  MFt 92  MFt

Egyéb tájékoztató jelleg ű adatok

7 MFt 15 MFt 50 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP07-0096/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP07-0096/2013

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

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

Ismertesse a kérelmez ő szervezet kérelemmel érintett támogatási id őszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban  az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,
egymást követ ő támogatási id őszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot tá mogatási id őszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesz tési program tartalmazza a 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pont jában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az elmúlt évben a TAO által elnyert támogatás jelentős pozitív változást hozott csapataink életében. Körülményeink normalizálódtak, de közel sem ideálisak. A sporteszközök és sportfelszerelések
beszerzésének megkezdésével régi nagy hiányosságot tudtunk pótolni! Csapataink kaptak mezt, nadrágot, fel tudtuk újítani a sporteszközállomány egy részét, ez által vonzóbbá vált a kézilabda
iskoláink tanulói számára. Meggyőződésünk , hogy a sikeres pályázat már eddig is jelentősen növelte a sportág magasabb szintű fejlesztését, népszerűsítését, jelentős hatással volt a gyerekek
passzív sportolási viselkedésének megváltoztatására. Nagy előrelépést jelentett a verseny szervezési lehetőség számukra. Több kupán és tornán tudtunk részt venni, mint ezt megelőzően.
Biztosítani tudtuk sportolóink számára a megfelelő szállítási és étkezési lehetőségeket is. Szeretnénk az általános iskolai testnevelést még jobban felfrissíteni a mindennapos testnevelés, óra szám
emelés lehetőségeit kihasználva . Célunk további csoportok indítása az edzői létszám emelésével.

Városunk egyik legeredményesebb sportága a kézilabda. Több évtizede kiemelkedő szerepet tölt be a város sport életében. Létesítményünk, a Városi Sportcsarnok 1992-ben épült. Az elmúlt évek
pályázati lehetőségeinek köszönhetően mára elfogadható állapotúvá sikerült fejleszteni. Mindössze két rész van ami nem felel meg a követelményeknek. Az egyik maga a küzdőtér padlózata, mely
már-már veszélyes állapotú, viszont rendkívül fontos minden sportesemény megrendezéséhez, a másik a rendkívül elavult, még az épület építésekor beépített eredményjelző tábla. Pályázatunkkal a
csarnok küzdőterének és eredményjelzőjének felújításához szeretnénk TAO-os támogatást elnyerni.

Az előző évi terveinknek megfelelően a felnőtt férfi csapatunk NBII-ben szerepel. Főként ennek köszönhető, hogy a település vezetése és intézményei is egyre nyitottabban állnak
tevékenységünkhöz, így sikerült az addig meglévőn felül további 5 korosztályban is rendszeresen munkát végző csapatokat beindítanunk. Velük az előző szezonban főként kupákon tornákon
vettünk részt, míg az idei szezonban szinte minden korosztályban legalább egy-egy csapatot nevezünk az ERIMA bajnokságba is.

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

A Csengeri Sportcsarnok 1992-ben került átadásra, a Makovecz-csoport egyik impozáns építményeként, a kornak megfelelő szintvonalon és minőségben. Sajnos az elmúlt 20 év alatt nem volt mód
és lehetőség a csarnok küzdőterének felújítására, így napjainkra nagyon elhasználódott, néhol baleset veszélyes. Ennek a küzdőtérnek felújítását tervezzük, szeretnénk a parkettát korszerűre
cserélni pályázatunk segítségével.
A csapataink számának növekedésével egyre nagyobb igénybevételnek van kitéve a padlózat, így hétköznapi módon is tapasztalható az állagromlása. mivel máshol nincs lehetősége szakmailag is
értelmes edzésmunkát végezni csapatainknak, ezért rendkívül fontos, hogy utánpótlás csapataink játékosai ne veszítsék el jelenleg meglévő lelkesedésüket a sportág iránt a nem megfelelő
körülmények miatt.

A fenti felújítás végrehajtása mára nagyon időszerűvé vált, ennek hiányában továbbra is rossz körülmények között kellene edzenünk és mérkőzéseket játszanunk, nem beszélve a parketta
balesetveszélyes állapotáról.

A felújítás körülbelül 2 hónap alatt végezhető el, ami azt jelenti, az NB II-es bajnokság és az OSB téli szünete alatt végezhetnek a munkálatokkal a kivitelezők.

A költségterv pályázatunk csatolmányaként kerül benyújtásra.

Projekt id őtartalma és tevékenységének ütemterve

Jelen pályázatunk 2013/2014-es bajnoki szezonra vonatkozik.
Július: napközis rendszerű edzőtábor utánpótlás csapataink számára Heti bontásban, korcsoportonként. Helyszín: Városi sporttelep. Itt a gyerek felügyeleti feladatokat edzőink látják e. Napi
háromszori étkezést biztosítunk gyerekeink számára. Csarnok padlózat felújítási munkálatok.
Augusztus: Folytatódik edzőtáborunk az abban még részt nem vett korosztályok számára. Tornákon, kupákon, felkészülési mérkőzéseken való részvétel, edzőtábor, bizonyos korcsoportjainknak,
alapozás. Tárgyi eszközök beszerzése
Szeptember: Rendszeres edzésmunka megkezdése, bizonyos korosztályok számára felkészülési kupa-, és tornamérkőzéseken való részvétel lehetőségének biztosítása. Iskolai sportcsoportok
beindítása.
Október: Utánpótlás korú kézilabdázók számára kupa szervezése, akár megyei csapatok részvételével. Utánpótlás bajnokságok indulása. A kupáinkon számoltunk bérleti díjjal, játékvezetői,
egészségügyi felügyeleti, rendezői költségekkel, valamint tervezünk a gyerekeinknek étkezés biztosítását.
November: megkezdett munka folytatása
December: Mikulás-kupa, Kézilabda-hétvége szervezése. A hagyományos Mikulás kupánkon legalább négy csapat részvételével számolunk, korosztályonként. Itt és a Kézilabda hétvégén is
számoltunk bérleti díjjal, játékvezetői, egészségügyi felügyeleti, rendezői költségekkel, valamint tervezünk a gyerekeseinknek étkezés biztosítását. A kézilabda hétvége egy az utánpótlás
rendszerünkben résztvevő gyerekek és szüleik, hozzátartozóik számára szervezett két napos elfoglaltság. Első nap az iskolai sportcsoportjainkban
kézilabdázó gyerekek lesznek a pályán, míg második nap a bajnoki rendszerben résztvevő utánpótlás csapataink tagjai. Természetesen mindkét nap minden gyerekünknek és hozzátartozóiknak is
nyitott a rendezvény.
2014. Január: Iskolai sportcsoportok számára bemutató mérkőzések, kupa szervezése, megyei csapatok részvételével. Alapozás.
Február: Saját kupák megrendezése, férfi és női valamint minden utánpótlás korosztályunk részvételével számoltunk bérleti díjjal, játékvezetői, egészségügyi felügyeleti, rendezői költségekkel,
valamint tervezünk a gyerekeinknek étkezés biztosítását. Felkészülési kupákon, tornákon való részvétel az alapozási időszak végére ütemezve.
Március: a megkezdett munka folytatása, bajnokságok indulása
Április: iskolai sportcsoportjaink számára torna szervezése, női és férfi utánpótlás csapataink számára Bátor-kupa megszervezése.
Május: megkezdett edzésmunkát és a bajnoki fordulókon való részvétel folytatása.
Június: Évzáró-kupa szervezése. Hasonlóan a december havi Kézilabda Hétvége programunkhoz.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiá hoz való viszonyának részletezése, valamint a koráb ban beadott sportfejlesztési program és a jelen spo rtfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Az előző szezonban megvalósított TAO pályázatnak köszönhetően nagyon sok elképzelésünket tudtuk megvalósítani. Újabb csoportokat indítottunk, gyermeklétszámunk folyamatosan növekszik,
ami a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai célkitűzéseinek egyik legfontosabb eleme. Nagy örömünk, hogy sikerült szakembereink anyagi elismerését emelni, de várhatóan ez tovább emelkedik,
ami szintén szerepel az MKSZ stratégiai tervében. Tárgyi eszközeinket sikerült fejleszteni, bár ebben még vannak hiányosságaink. Megkezdődött felszerelési problémánk megnyugtató szintű
rendezése. Ezt a folyamatot szeretnénk folytatni a következő TAO pályázat segítségével. Tervezzük további eszközök, felszerelések beszerzését is.
Mint többször említettük, az eddigieknél is vonzóbb lett a sportág városunkban. Junior és ifjúsági csapatainkon túl folytatjuk utánpótlás csapataink játékosainak kézilabdázóvá nevelését,
felkészítését, képzését. Az U7, U8, U9 korosztályokban bővitjük csoportjainkat és külön lány csapatokat is szervezünk az érdeklődő gyerekekből. A végzős kézilabdázók pótlása nem jelent
problémát, az érkező sportolók és az előkészítőkből felkerülő játékosokból stabilan tartani tudjuk létszámainkat.
A tavalyi célkitűzésünk elérésével a felnőtt csapatnak sikerűlt kiharcolnia az NBII-be jutást, így az NBII-es juniorbajnokságban szerepelhetett utánpótláscsapatunk.
Ennyivel azonban nem érjük be, kapcsolódva a stratégiához, további csapatok működtetését tervezzük az Országos Serdülő Bajnokságban.
A tavalyi U16-os csapatunkból szervezett junior csapatunk, valamint a fiatalabbakból szervezett serdülő sikereinek köszönhetően felmenő rendszerben tudjuk beépíteni a fiatalabb korosztályok
gyermekeit.
Beindítjuk a szivacskézilabdát U7, U8 és U9 szinten mind a fiúk, mind a lányok számára, hiszen a gyerekek, a szülők- túl azon, hogy örülnek a fiuknál látható kedvező változásoknak-joggal kérik
számon, a lányoknak miért nem szervezünk kézilabda csapatokat. Ezzel is az MKSZ szakmai tervezetéhez illeszkedik helyi fejlesztési tervünk, hiszen a szivacskézilabdázás lehet a jövő egyik
legnagyobb szabadidős, illetve versenyzési programja.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és  gazdasági hatásai (különös tekintettel azok id őbeni realizálódására), a várt el őnyök és a figyelembe veend ő kockázatok
megjelölése

A Csengeri Városi Kézilabda Club fejlesztési programja pozitív hatásokat vált ki a társadalmi, illetve gazdasági viszonylatban is megvalósulása esetén. A szabadidő tartalmas és eredményes
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eltöltése az edzéseken, illetve a versenyeken pozitív életérzés örömét jelenti sportolóink számára. Nem elhanyagolható szempont az egészséges életre való nevelés, a rendszeresség, és a
csoporthoz való tartozás érzése sem. Egészséges a felnőtt társadalom számára hasznos embereket tudtunk a pályázat sikeressége esetén továbbra is nevelni. Pályázatunk önereje főként
önkormányzati támogatásból fog állni. A Városi Önkormányzat döntött az önerő nagy részének biztosításáról, Ez az infrastrukturális fejlesztés, tárgyi eszköz és személyi jellegű kifizetések valamint
az utánpótlás nevelés költségeinek finanszírozásához szinte teljes mértékben fedezetet nyújt. A hiányzó pár százezer forintot éves működési bevételeinkből és tagdíj bevételeinkből fedezni tudjuk.

A csapatjátékok megtanítják az együttműködés szabályait, de a sportoló lelki egészségére is hatással vannak. Az utánpótlás korú gyerekek szocializációja a csapatban történő együttműködés
hatására hamarabb megtörténik. Távol tartva korunk függősséget is okozó tevékenységeitől. A rendszeres kézilabdázás hatására kialakul egyfajta szabályos életritmus.

A rendszeres kézilabdázást ösztönző tényezők mellett egyidejűleg hatnak ezzel ellentétesek is, és ezzel, mint kockázattal számolni kell. Az edzés hangulata, légköre, ha nem megfelelő, szakmailag
nem felépített, vagy más negatív hangulati tényező, körülmény lép fel, megkezdődik a lemorzsolódás. Netán a várt sikerek lassabban következnek be, türelmetlenné válik és fluktuálódik a
játékosállomány. Lehetnek a koncepciót gátló tényezők például iskolai más irányú elfoglaltságok, leterheltség miatt.

Bízunk benne, hogy nemsokára a felújított kézilabda pályán tudjuk rendezni edzéseinket, mérkőzéseinket. Szeretnénk a jövőben is játékosokat nevelni, mint ahogy tettük eddig is.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 Személyi jelleg ű ráfordítások (több támogatási id őszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogat ási id őszakonként töltend ő ki)
(A járulékok kiszámításáért felel ősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok,  amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetend ő járulékokat, válassza az egyéb
kategóriát az adózás módjából)

6

2 12 80 000 Ft 22 400  Ft 1 228 800  Ft

4 12 60 000 Ft 12 000  Ft 864 000  Ft

6 24 140 000  Ft 34 400  Ft 2 092 800  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013.  és 2015. közötti id őszakban

1 062 211 Ft 1 062 211 Ft 2 124 422 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 062 211 Ft 1 062 211 Ft 2 124 422 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP07-0096/2013

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül. idő Kategória Licensz /
megnevezés

Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

1974-03-17

1950-07-28

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

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

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési b eruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújí tás kérelmet a következ ő

táblázatban kell kitölteni!)

40 szett mez és rövidnadrág felnőtt csapatunk számára 338 413 Ft

18 pár sportcipő 309 600 Ft

4 db kapusmez 34 400 Ft

4 db kapusnadrág 34 400 Ft

24 db melegító szett 441 035 Ft

20 db felnőtt méretű kézilabda 80 000 Ft

wax 05 kg 120 000 Ft

1 357 848 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irány uló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az épí tési beruházással, felújítással járó, sportcélú ing atlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke szá mított alakulása a 2013. és 2015. közötti id őszakban:

416 092 Ft 970 882 Ft 1 386 974 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

416 092 Ft 970 882 Ft 1 386 974 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruház ás, felújítás

9

Városi Sportcsarnok Csenger

4765
Csenger

Ady Endre út 
19-23 456/3 26 614 173 Ft

26 614 173 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft )

8 155 518 Ft 19 029 541 Ft 27 185 059 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

8 155 518 Ft 19 029 541 Ft 27 185 059 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP07-0096/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás tervezett
befejezése

Üzembe helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f. E.k.

2013-12-02 2014-02-03 2014-02-04

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további cs atolandó dokumentumok listáját):

· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);

· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;

· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;

· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
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8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (f ő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fe l 0-val a mez őt!

2013/14-es bajnoki évad

25 2

10 1

12 1

14 3

25 2

0 0

13 1

26 2

12 1

12 1

12 1

Ügyiratszám : be/SFPHP07-0096/2013

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

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

Serdülő

Ifjúsági

Junior

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sport felszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök ré szletezése

12

gyerek méretű mez és rövidnadrág szett 100 2 984 Ft 298 400  Ft

Megkülönböztető mez 100 497 Ft 49 700  Ft

Szivacskézilabda 30 1 741 Ft 52 230  Ft

Edző és mecslabdák 60 1 741 Ft 104 460  Ft

Melegitő szett 60 7 460 Ft 447 600  Ft

Kapusmez 8 4 973 Ft 39 784  Ft

Kapusnadrág 8 4 973 Ft 39 784  Ft

Sportcipő 60 9 946 Ft 596 760  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részle tezése

Városi Sportcsarnok 3 978 Ft 16 10 160 636 480  Ft

Városi Sportcsarnok 3 978 Ft 8 10 80 318 240  Ft

Városi Sportcsarnok 3 978 Ft 8 10 80 318 240  Ft

Városi Sportcsarnok 3 978 Ft 8 10 80 318 240  Ft

Városi Sportcsarnok 3 978 Ft 24 10 240 954 720  Ft

Városi Sportcsarnok 3 978 Ft 12 10 120 477 360  Ft

Városi Sportcsarnok 3 978 Ft 24 10 240 954 720  Ft

Városi Sportcsarnok 3 978 Ft 16 10 160 636 480  Ft

Városi Sportcsarnok 3 978 Ft 16 10 160 636 480  Ft

Városi Sportcsarnok 3 978 Ft 16 10 160 636 480  Ft

U7-U9 szivacskézi torna Városi Sportcsarnok 2X2 nap3 978 Ft 32 1 32 127 296  Ft

U10-U14 torna Városi Sportcsarnok 3X2 nap 3 978 Ft 48 1 48 190 944  Ft

Serdülő ifi junior torna Városi Sportcsarnok 3X2 nap3 978 Ft 48 1 48 190 944  Ft

u7-u14 napközis rendszerű edzőtábor városi sporttelep41 989 Ft 100 2 200 397 800  Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP07-0096/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

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

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség     
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Serdülő ifi junior edzőtábor terem bérlet 3 978 Ft 150 1 150 596 700  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek k öltségeinek részletezése

8 12 74 597 Ft 20 887  Ft 1 145 808  Ft

8 12 74 597 Ft 14 919  Ft 1 074 192  Ft

7 12 74 597 Ft 20 887  Ft 1 145 808  Ft

8 12 99 462 Ft 27 849  Ft 1 527 732  Ft

84 542 4 893 540 

Sportszakemberek adatainak részletezése

2

 Móré Tamás

Balogh Attila

Gibédi Albert Levente

ifj. Székely Zoltán Technikai vezető

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljo gcímei

1 628 718  Ft

0  Ft

1 760 477 Ft

74 597 Ft

278 494 Ft

0 Ft

7 391 124  Ft

4 247 028 Ft

4 893 540  Ft

0 Ft

198 924 Ft

20 472 902 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2 013. és 2015. közötti id őszakra (Ft)

2 104 101 Ft 18 936 908 Ft 21 041 009 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 104 101 Ft 18 936 908 Ft 21 041 009 Ft

Támogatási
időszak

Név
                              

Kategória Új? Adózás
módja

Napi munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)                         

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés Fogl. kor.

1980-02-27
U11

1984-09-17

U7

1974-03-17

U10

1950-06-28
U11

Jogcím 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

AJT program költségei

Összegzés:

összesen:

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

Összegzés:

összesen:

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

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

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

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

14 A kérelmez ő által szervezett képzések költségei

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

Ügyiratszám : be/SFPHP07-0096/2013

Évad Képzés címe          Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi költségei
(Ft)           

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)            

Amortizá- ció
(Ft)

Tanácsadói
szolgálta- tások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összesen     

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 201 3. és 2015. közötti id őszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Összegzés:

összesen:

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

21 000 Ft 21 246 Ft

400 008 Ft 400 008 Ft

378 738 Ft 378 738 Ft

799 746 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet mód osítása alapján a sportpolitikáért felel ős minisztérium ellen őrző szervezet részére kötelez ően fordítandó összeg:

399 995 Ft

Tervezett közrem űködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelez ő díjjal növelt érték)

31 622 Ft 0 Ft

600 012 Ft 0 Ft

568 107 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

1 199 741 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP07-0096/2013

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

Maximum közrem. díj

Összegzés:

2013/14

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

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:
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Ügyiratszám : be/SFPHP07-0096/2013

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: Csenger  (helység), 2013  (év) 11  (hó) 19  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszer ű aláírása

P.H.
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