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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: CSEPEL DIÁKSPORT EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve: CSEPEL DSE
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 8 1 5 1 1 8 7 - 1 - 4 3

Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 1 9 5 - 5 0 5 2 6 5 8 0 - 6 9 5 6 1 0 0 8

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 2 1 3 BUDAPEST(helység)

RÉVÉSZ(út, utca) 5/B.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 2 1 3 BUDAPEST(helység)

RÉVÉSZ(út, utca) 5/B.(házszám)

0614208098Telefon: 0614105242Fax:

www.csepeldse.huHivatalos honlap: info@csepeldse.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: KALMÁR ZSOLT

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ELNÖK

06204867784Mobiltelefonszám: info@csepeldse.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: KALMÁR ZSOLT

06204867784Mobiltelefonszám: info@csepeldse.huE-mail cím:

NAGY IMRE ÁMK BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATANAGY IMRE ÁMK 18

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ÉS KÉTTANNYELVŰ ISKOLABUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATACSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. 19

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLABUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATACSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. 12.5

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási

intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2065/2014/MKSZ

Érkezett : ________________

521 Erima bajnokság

Nem jogosult

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

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

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés

felkészülés

2011-01-24

2011-01-24

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóv áhagy ást v égző szerv ezet tölti ki!

2. Kf t esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegy esület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítv ány  esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amenny iben a kérelmező diák sportegy esület f eladatait ellátó sportszerv ezet és nem v esz részt v agy  szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszöv etség által kiírt v erseny rendszer v alamely ik bajnoki osztály ában v alamely  f elnőtt v agy

utánpótlás korosztály ban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magy ar Diáksport Szöv etség (MDSZ) ny ilatkozatát arról, hogy  a diák sportegy esület az MDSZ v agy  a Magy ar Egy etemi-Főiskolai Sportszöv etség (MEFS) által szerv ezett

v erseny eken részt v esz, v agy  arra indulási jogot szerzett. Amenny iben a kérelmező f elsőoktatási sportban működő sportszerv ezet, és nem v esz részt v agy  szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszöv etség által kiírt v erseny rendszer

v alamely ik bajnoki osztály ában v alamely  f elnőtt v agy  utánpótlás korosztály ban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magy ar Egy etemi-Főiskolai Sportszöv etség ny ilatkozatát arról, hogy  a kérelmező sportszerv ezet részt v esz a f őiskolai-

egy etemi v erseny rendszerben, v agy  arra indulási jogot szerzett.

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

0 MFt 0.5 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

7.58 MFt 10.6 MFt 10.6 MFt

18.07 MFt 18.11 MFt 30.5 MFt

2.28 MFt 0.4 MFt 0.5 MFt

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2065/2014/MKSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:
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27.93  MFt 29.61  MFt 41.6  MFt

13.14 MFt 13.06 MFt 17.04 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

4.24 MFt 2.6 MFt 5.03 MFt

8.17 MFt 7.98 MFt 16 MFt

0.22 MFt 0.9 MFt 2.7 MFt

25.77  MFt 24.54  MFt 40.77  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

25.77 MFt 24.45 MFt 40.2 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2065/2014/MKSZ

 2014/15-ös bajnoki évad

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

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,
egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Sportfejlesztési program 2014/2015

Elsődleges célunk egészséges, életerős, terhelhető, kitartó, konstruktív és megfelelő probléma megoldó képességgel rendelkező fiatalok nevelése. Véleményünk szerint az előzőekben
felsorolt tulajdonságok fejlesztését az aktív sportolás nagymértékben elősegíti, ezért fő feladatunk minél több gyermek elcsábítása a számítógépek vonzásából a tornatermek, sportpályák
irányába. Ennek érdekében egy olyan rendszert szeretnénk felépíteni, melyben biztosított a tömeg és a versenysport közötti folyamatos kétirányú átjárhatóság, így a tömegsport bázisára
alapozva, megfelelő szelekció bevezetésével, egy komoly versenyzői réteg alakulhat ki. Az előzőekben leírtak megvalósítása érdekében a 2014-2015-as időszakra, az előző három évben
elvégzett munkára építkező, azt tovább fejlesztendő sportfejlesztési programot dolgoztunk ki.

2014 július 28-án megkezdődnek az edzések, majd két hét munkát követően a legkisebbek (2004-2007) kivételével, minden korosztály (1997-1999 leány, 2000-2001 leány, 2000-2001 fiú, 2002-
2003 leány, 2002-2003 fiú) egy egyhetes edzőtáborozáson vesz részt. 

1-4. osztályos (6-10 éves korosztály) részére szeptembertől folytatódik a Csepel Diáksport Egyesület (CSDSE) sportfejlesztési programjához csatlakozó iskolákban (jelenleg 6 kerületi általános
iskolában), heti 2x1 óra sportköri foglalkozás keretein belül a kézilabda alapjainak oktatása általános iskolai tanulók részére, (fiúk, leányok vegyesen) iskolai testnevelők irányításával, a CSDSE
által kidolgozott munkamenet alapján. A foglalkozások ellenőrzése, testnevelők továbbképzése CSDSE által koordinált, havi rendszerességgel. Lehetőség szerint minél több gyermek bevonása
a közös munkába. Cél az, hogy a játékokat a gyermekek speciális fizikai és viselkedésbeli szintjéhez igazítsuk, fejlesszük az alapszintű motoros képességeket, megszerettessük a mozgást és

megismerkedjenek a kézilabda sport alapjaival.
Évente két alkalommal (december, május) a kisebbeknek zsámolylabda, a 3-4. osztályosok részére pedig szivacskézilabda versenyek rendezése iskolák között, melynek szervezését,
lebonyolítását és díjazását a CSDSE végzi. A versenyek idejére a tornacsarnokot a CSDSE biztosítja. Ebben a versenysorozatban a programban résztvevő iskolákon kívül, előzetes jelentkezés
alapján bármelyik iskola csapata részt vehet. Ezzel lehetőséget biztosítunk arra, hogy azok a gyermekek, akik sportköri, vagy egyesületi keretek között még nem ismerkedtek a sportág
szépségeivel, a versenyen megtapasztalhassák azt. A bajnokság szabályai úgy kerülnek meghatározásra, hogy alkalmazásukkal az adott korosztályokban fejlesztendő kézilabdás képességek
kerüljenek előtérbe.
Azok az 1-4. osztályos tanulók (fiúk, leányok vegyesen) részére, akik iskoláiban nincsen sportköri foglakozás, ill. a foglakozásokon túl is szeretnének kézilabdázással foglakozni, a CSDSE heti
2x1 óra (2006-2008 leányok, fiúk vegyesen), ill. heti 2x1,5 óra (2004-2005 leány, 2004-2005 fiú) edzést biztosít korosztályos bontásban, az egyesület által bérelt tornatermekben. Terveink szerint
az ősszel induló bajnokságban és kupákon a leányok és fiúk két korosztályban (2004 és 2005) képviseltetik magukat. 
Ebben a támogatási ciklusban a fiúk képzése az előző évek munkájának köszönhetően már a 2000-2008 korosztályokban is megvalósul. A legkisebbektől kezdve, felmenő rendszerben minden
korosztályban szeretnénk a leányok és fiúk részére is edzés és versenyzési lehetőséget biztosítani. Célunk az iskolák keretein belüli sportköri foglakozások kiterjesztése egészen a 8.
évfolyamig, így párhuzamosan megoldható a tömegsport és az egyesületi képzés is. Szeretnénk biztosítani az átjárást az iskolai és az egyesületi képzés között, ami motiváció a jók közé
kerüléshez és a jók között maradáshoz egyaránt. Akik egyelőre nem kapcsolódnak be az egyesületi képzésbe, azok részére az iskolai foglalkozások megfelelő hátteret biztosítanak a gyermekek

további fejlődéséhez, az iskolák közötti megmérettetések pedig kielégítik a versenyzés iránti vágyat. Szeptembertől bázis iskolánkban, a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában, az első
évfolyamon az első, az ötödik évfolyamon pedig már a harmadik sportosztály indul. Az iskolával kialakított jó kapcsolat keretében a sportosztályban egyesületünk szakmai segítségével, emelt
szinten folyik majd a kézilabda oktatás, aminek eredményeképpen a versenysport jelentős fejlődésnek indulhat, hiszen a kézilabda játék fizikális és taktikai alapjainak lerakása, emelt
óraszámban, már az első osztályban megkezdődik. A sportosztály tanulói pedig az iskolai programok mellett, a Csepel DSE színeiben részt vesznek a korosztályos versenyeken és reményeink
szerint megalapozzák egyesületünk hírnevét. 

Az 5-6. osztályos (10-12 éves korosztály) tanulóknál is célszerű a heti 2x1 óra sportköri foglalkozás megtartása. A korosztályukban ügyes gyermekek csatlakozhatnak a CSDSE korosztályos
csapatához és velük együtt központi helyen (ÁMK, Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Eötvös József Általános Iskola) folytatódik a fejlesztésük heti 3x1,5 óra edzésidőben. Az iskolai és
egyesületi képzés közötti kétirányú átjárhatóság továbbra is biztosított. Terveink szerint szeptembertől a leányokkal és a fiúkkal két korosztályban (2002, 2003) nevezünk az MKSZ által szervezett
bajnokságba, ill. több kupán is szeretnénk elindulni. A jelentős létszámnövekedés következtében az említett korosztályokban megkezdődik a versenysport előtérbe helyezése, ennek érdekében
külön csoportokban foglakozunk a haladó, ill. kezdő gyermekekkel. Azok a sportolóink és szüleik, akik vállalják a versenysporttal járó plusz feladatokat, emelt szinten, az egyesület által többlet
források bevonásával folytatják a felkészülést. Toborzók, hirdetések és éves szinten több saját rendezésű kupa segítségével népszerűsítjük helyi szinten a kézilabdát, aminek eredményeképpen
létszámnövekedést várunk, ami tiszta korosztályok kialakítását teszi lehetővé. 

A 7-8. osztályos (13-15 éves korosztály) tanuló leányok két csoportban (2000-2001 haladó leány, 2000-2001 leány), a fiúk egy csoportban (2000-2001) sportolnak. A csoportokban 16-20 fővel
dolgoznak az edzők. Ezeknek a csoportoknak a kialakításánál előtérbe került az amatőr és a versenysport külön választása, de a csoportok közötti átjárhatóság továbbra is mindkét irányban
biztosított. A CSDSE sportolói elindulnak a korosztályos bajnokságokban, kupákban, többek között . A kézilabda helyi szintű népszerűsítésétől az amatőr csoport létszámának bővülését, a
minőségi edzésmunkától pedig csapataink eredményességének növekedését, ezáltal a fővárosi sztár egyesületből kimaradt gyermekek egyesületünk iránti érdeklődésének felkeltését is várjuk.

A 9-12. osztályos (15-19 éves korosztály) A sportosztály nyolcadik évfolyamáról kikerülő, azon sportolóink számára, akik továbbra is magas szinten szeretnék folytatni a tanulást és a sportot
egyaránt, nagyszerű lehetőség a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban két éve elindult élsportoló osztály, ahol a tanulmányi színvonalból ugyan nem engedve, de egyéb kedvezményekkel
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nagymértékben támogatják az osztály sportolóit. Célunk, hogy az elkövetkező években az általános iskolai sportosztályok tanulóit a gimnáziumi élsportoló osztályba irányítsuk, így biztosítva
egyesületünk folyamatos minőségi utánpótlását is. Egyesületünkben jelenleg a 15-17 éves leányok alkotják a legidősebb korosztályt, akik terveink szerint jövőre felnőtt és junior bajnokságban
egyaránt szerepelnek. Rájuk építve szeretnénk minél több gyermekkel megszerettetni a sportot és visszavezetni Csepelt a kézilabda legmagasabb osztályába. Terveink között szerepel, hogy
egyesületünk minél hamarabb bemutatkozhasson a felnőtt NBII-es bajnokságban, hiszen ezáltal lehetőség nyílik a junior korú játékosaink számára, hogy egyesületünk színeiben tovább
versenyezhessenek, ill. egy jó felnőtt csapat egyesületünk erős bástyája lehet.

Ennek a célnak a megvalósítása érdekében dolgozik több kerületi testnevelő, Bajcziné Nemere Tünde, Gálhidiné Nagy Zsuzsanna, Nagy Andrea, Tovbesz Katalin, Csányi László, Marics Gábor,
Oláh Norbert, Pinizsi Zoltán, Vörös Viktor, Wohner István edzők és Laurencz László mesteredző.

Reméljük a megítélt támogatást az elkövetkezendő ciklusban is legalább annyira eredményesen tudjuk felhasználni, mint tettük azt az előző években, hiszen évente közel 60 új gyermek
csatlakozik hozzánk és szereti meg a sportágat! A jelenlegi 10 korosztályban (1997-1999 leány, 2000-2001 haladó leány, 2000-2001 leány, 2000-2001 fiú, 2002-2003 leány, 2002-2003 haladó
fiú, 2002-2003 fiú, 2004-2005 leány, 2004-2005 fiú, 2006-2008 vegyes) sportoló gyermekek száma szeptembertől várhatóan további 40 fővel bővül. Külön örömöt jelent számunkra az a tény,
hogy létszám tekintetében, egyesületünkben a fiúk kezdenek szorosan felzárkózni a leányok mögé! Felmértük, hogy a kerület hiányos infrastruktúrája miatt, bizonyos határokon túl a megfelelő
szakmai háttér birtokában is behatároltak fejlődési lehetőségeink, amibe nem szeretnénk beletörődni, ezért az elmúlt esztendőben hozzáfogtunk egy kézilabda csarnok megvalósításának az
előkészületeihez. A tervezési, szervezési feladatokat saját magunk és támogatóink, minden ellenszolgáltatás nélkül végezzük. A tárgyalások során a kerület vezetése is támogatásáról biztosított.
Reményeink szerint a közeli napokban jogerős építési engedély lesz a kezünkben, ami már komoly előrelépésnek számít a projekt megvalósulásához vezető úton! Szeretnénk, ha a következő
támogatási ciklus során, a csarnok megépítésével, minden akadály elhárulna a csepeli kézilabda felemelkedése útjából! 

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk tagsága az elmúlt esztendő során közel negyven fővel bővült, így jelenleg 186 sportoló tartozik hozzánk, akikkel 10 korcsoportban (1997-1999 leány, 2000-2001 haladó leány,
2000-2001 leány, 2000-2001 fiú, 2002-2003 leány, 2002-2003 haladó fiú, 2002-2003 fiú, 2004-2005 leány, 2004-2005 fiú, 2006-2008 vegyes), 11 szakember foglakozik. Az 1997-1999 leány és
2000-2001 haladó leány korcsoportok heti 4x1,5ó edzésen vesznek részt, melyből 1,5ó koordinációs, ill. egyéni képzés. A 2000-2001 leány, a 2000-2001 fiú, a 2002-2003 leány, a 2002-2003
haladó fiú és a 2002-2003 fiú csoportok részére heti 3x1,5ó, a 2004-2005 leány és a 2004-2005 fiú csoportok részére pedig hetii 2x1,5ó edzést biztosítunk. A 2006-2008 korosztálynak heti 2x1ó
edzése van. A versenyző csoportjaink kapusainak, korosztályos bontásban, heti 2x1,5ó kapusedzést tartunk. A csoportok kialakításánál elsődleges szempont a minőségi munkához szükséges,
a terem adottságait és a korosztályi sajátosságokat is figyelembe vevő maximalizált létszám szem előtt tartása. Az előzőekben leírtak betartása a kerületi infrastruktúra miatt eléggé nehézkes,
de a jelenlegi létszám és edzésbeosztás mellett még kisebb kompromisszumok árán megoldható. Jelentős problémát okoz, hogy Csepelen egyetlen terem van, mely paramétereiben megfelel
a kézilabdapálya szabály szerinti előírásoknak. A terem bérbeadása során további egyesületekkel kell egyezségre jutni, emiatt a szükségesnél jóval kevesebb terem idővel rendelkezünk. A
2013-14-as évben több alkalommal is rendeztünk kupákat, felkészülési mérkőzéseket, azonban lelátó hiányában nem minden esetben tudtunk az összes érdeklődőnek helyet biztosítani. A
szabvány terem mellett további 3 iskola tornatermeiben (kb. 15x30m alapterületű) tartjuk a foglalkozásokat, ami szintén több nehézséget okoz. A különböző helyszínek miatt többször kell
megvennünk ugyanazokat az edzések során nélkülözhetetlen eszközöket (bóják, jelző mezek, labdák stb.), ill. nem tud kialakulni egy egységes egyesületi modell, melyben a csapatok

kapcsolatban vannak egymással és a nagyobbak példaképként szolgálhatnak a fiatalabb generáció számára. Jelenleg azon fáradozunk, hogy egy erős kézilabdát szerető bázist építsünk ki a
kerületben. Ennek érdekében alulról kezdtük az építkezést. 6 általános iskolában (melyből kettővel együttműködési szerződést is kötöttünk) találtunk partnert elképzeléseinkhez, miszerint az alsó
tagozat sportköri foglakozásainak keretében, egyesületünk szakmai segítségével, a testnevelők elkezdték a kézilabdázás alapjait oktatni. Hozzáfogtunk saját erőből is az iskolák falain belüli
kézilabda oktatáshoz. Csepel vezető testnevelőjének közbenjárásával sikerült elérnünk, hogy edzőink a helyi iskolákban, testnevelés órák keretében kézilabda foglalkozásokat tarthatnak, ill.
tehetségek után kutathatnak. Reményeink szerint ezzel a módszerrel eljutunk azokhoz a gyermekekhez is, akiknek iskolájában megfelelő szakember hiányában, nincsen lehetőség a
kézilabdázással megismerkedni! A versenyzés lehetőségét is biztosítandó, félévente szervezünk zsámolylabda, ill. szivacskézilabda mérkőzéseket a programban részt vevő iskolák részére, ahol
két korcsoportban (1-2 osztály vegyes csapatok, 3-4 osztály külön leány és fiú csapatok) a gyermekek lemérhetik tudásukat, nekünk pedig lehetőségünk nyílik megnyerni a sportágnak a
kézilabda iránt érdeklődő tanulókat. Ősztől az egyik együttműködő partner iskolánkban már a harmadik sportosztály indul az 5. évfolyamos tanulók részére, melyhez az egyesületünkből több
sportolónk is csatlakozott. Az előzőekben leírtak alapján, az osztályban a komoly tanulás mellett, a kézilabda oktatás került a középpontba. Jövő szeptembertől az ötödik mellett, már első
osztályban is indul sportosztály, így a bekerült gyermekek kellő időben megkaphatják az alapképzést, ami a testnevelés oktatás szomorú helyzete miatt, eddig elmaradt. bízunk benne, hogy
ezeknél a gyermekeknél már a kézilabdás feladatokra kell inkább fókuszálniuk edzőinknek, nem az alap képességek fejlesztésével telnek majd az edzések! Nagy reményeket fűzünk ehhez a
kezdeményezéshez, hiszen látható, hogy a sportosztályok eredményesség tekintetében messze felülmúlják az egyesületi csapatokat. Azonban nem szeretnénk a sportosztályt egy érinthetetlen
egészként kezelni, bízunk abban, hogy lesznek, akik csupán az egyesületben végzett munkával is lépést tudnak tartani a legjobbakkal, ezért megpróbálunk egy vegyes rendszert kialakítani,
amelyben a sportosztály tanulói és az egyesület sportolói közösen alkotnak csapatot. Jelenleg nyolc korosztályban versenyeznek leányaink és fiaink (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,

2004), de célunk, hogy ősztől a 2005-ös korosztályok is bekapcsolódjanak a versenyzésbe. Az infrastrukturális problémák megoldása érdekében, egyesületünk tavaly pályázati anyagot nyújtott
be egy Csepelen építendő sportcsarnok megvalósítása érdekében. A csarnok megépülésével nagy lépést tehetnénk kitűzött célunk megvalósítása felé, miszerint Csepel újra kézilabda fellegvár
legyen, mint ahogy a 70-es években volt.

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A 2014-2015. évi sportfejlesztési programunk csak az utánpótlás-nevelés fejlesztése jogcímet érinti, így annak megvalósítását a 2014-2015. évi versenykiírás figyelembe vételével, az adott
pályázati időszakra terveztük.

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

Ahogy azt a sportfejlesztési programunkban megfogalmaztuk, elsődleges célunk egészséges, életerős, terhelhető, kitartó, konstruktív és megfelelő probléma megoldó képességgel rendelkező
fiatalok nevelése. Az előzőekben felsorolt, a rendszeres sportolás során megszerzett tulajdonsággal felvértezett egyének, a társadalmi nehézségek leküzdésében jelentős előnnyel indulnak az

említett tulajdonságokkal nem rendelkező társaikkal szemben. A szakszövetségi stratégia is jelentős szerepet tulajdonít a sportnak a társadalmi problémák megoldásához vezető úton. Mindkét
program kiemelten foglakozik a tömegbázis emelésével, az alulról történő építkezés fontosságával. Mivel egyesületünk jelenleg utánpótlás nevelő műhelyként működik, számunkra létkérdés,

hogy munkánk a lehető legszélesebb alapokon nyugodjon, azaz a lehető legtöbb gyermekkel szeretessük meg a kézilabdázást és biztosítsunk számukra minőségi edzésfeltételeket már 5-6

éves kortól. Programunkban a szakszövetségi programhoz hasonlóan megtalálható a szabadidős sport támogatása, azonban mi szeretnénk a tömegsportot és a versenysportot lehetőség
szerint minél tovább, párhuzamosan haladva fejleszteni. Szeretnénk biztosítani az átjárhatóságot is, ami azt jelenti, hogy a később érő fiataloknak bármikor lehetőségük legyen a szabadidős

tevékenységről versenysportra váltani. Az előzőek megvalósíthatóságának feltétele az iskolai sportköri foglakozások keretében, helyi testnevelők által alsó tagozattól kezdve a szivacskézilabda,
majd a kézilabda magas szintű oktatása, ill. haladó és kevésbé haladó csoportok párhuzamos képzése az egyesületen belül. Egyetlen gyermek sem veszhet el! Fontos eleme a rendszernek a

feladathoz megfelelő szakember kiválasztása. Csepelen szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen kerületünkben a kézilabdázásnak nagy hagyományai vannak, emiatt több testnevelő rendelkezik
szakirányú tapasztalatokkal. Fontosnak tartjuk azonban újabb, fiatal szakemberek bevonását a közös munkába, amihez egyesületünk szakmai támogatást biztosít. A szabadidő sportot is

folyamatos kontroll alatt tartjuk, foglakozásokat látogatunk, ill. félévenként iskolák közötti versenyt rendezünk, amely jó alkalom a gyermekek egymás közötti megmérettetésére, a tehetségek
kiválasztására és a versenysport irányába terelgetésére. Az utánpótlás nevelés alapja egy nagyon széles bázis kialakítása, amelyhez elengedhetetlenül fontos az iskolákkal kiépített megfelelő

partneri kapcsolat, melynek keretében lehet megvalósítani az előző sorokban említett programot és lehet megnyerni sok tehetséges gyermeket a versenysport számára is. A mennyiség
megteremtésén túl különös gondot fordítunk arra, hogy minden korosztályban és minden szinten (tömegsport, versenysport egyaránt) a lehető legjobb szakemberek foglakozzanak a

gyermekekkel. Tapasztaljuk, hogy a kezdeteknél történt szakmai hibák következtében a rosszul megtanult mozdulatok erősen berögzülnek és a későbbiek során csak nagyon nagy energia
befektetéssel lehet orvosolni őket, ill. a kezdeteknél elmaradt mentális képzésből adódó hiányosságokat a későbbikben szinte lehetetlen pótolni. Emiatt úgy gondoljuk, hogy igazán hozzáértő

szakember gárdára az oktatás kezdeténél van szükség, hiszen ott lehet a későbbi sikereket megalapozni. Nálunk ehhez garanciát jelent szakmai vezetőnk, Laurencz László személye, aki

szaktudásával segíti a megfelelő edzők kiválasztását. Az utánpótlás nevelés során egyesületünk által lefektetett szakmai program alapján haladunk, melyben korosztályonként meghatározásra
került a sportolóktól elvárt tudásszint. A program segítségével, ami természetesen nem kőbe vésett és szakmai alapon specifikálható is, lehetőség nyílik arra, hogy az edzők munkáját és a

gyermekek fejlődését folyamatos kontroll alatt tarthassuk. A szakszövetségi programban is fontos szerepet kap az oktatási intézményeken belüli sport. Amint azt már írtuk, a sportköri
foglakozások keretében jelen vagyunk az iskolákban, ill. egyik együttműködő általános iskolában az ötödik és az első évfolyamokon újabb sportosztályok indulnak. Nagy lehetőségnek tartjuk

egyesületünk és a helyi kézilabda minőségi fejlődésének szempontjából az új osztályokat, hiszen az ott tanuló gyermekek számára az iskolai testnevelés órákon is lehetőség lesz kézilabdás
tudásuk csiszolására. A testnevelőkkel szoros szakmai kapcsolatban állunk, közösen alakítjuk ki a tanmenetet, ami a korosztályos edzéstervek figyelembevételével készül. A leendő sportosztály

és az egyesület tagjai tornákon, versenyeken közös csapatot alkotnak, míg iskolai megmérettetéseken külön indulnak. Az egyesületi és az iskolákban végzendő szakmai munkának gátat szab a
helyi infrastruktúra, hiszen a kerületben egyetlen, a kézilabda szabályainak megfelelő alapterületű csarnok található. A problémát nagymértékben enyhítendő, céljaink között szerepel a 2014-

2015-ös időszakban egy csarnok építésének az előkészítése. A szervezési, tervezési munkákat egyesületünk tagjai és pártolóink segítségével valósítottuk meg, a terveket és gazdasági
számításokat már tavaly februárban eljuttatjuk a kerület vezetéséhez, akik támogatásukról biztosítottak bennünket.

Egyesületünk előző támogatási időszakra beadott sportfejlesztési programja teljes mértékben összhangban van a 2014-2015-ös évre tervezettel, hiszen mind a kettő az egyesület hosszú távú
koncepciója alapján készült. A fő hangsúlyt a sportolás megszerettetésére, a szabadidő és a versenysport folyamatos, párhuzamos támogatására és közöttük az átjárhatóság biztosítására

helyezzük. Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskola alsó tagozatában minél több gyermekhez jussunk el, ezáltal biztosítsuk az utánpótlás nevelés mennyiségi bázisát, melyből a későbbiekben
lehet minőséget építeni, ill. egészséges, jó erkölcsű, küzdeni tudó gyermekeket nevelni. A megfelelő bázis kialakításának köszönhetően, már a tavalyi évtől kezdve hozzáfogtunk a kimondottan

versenyző csoportok kialakításához, ahol maximalizált létszám mellett dolgoznak sportolóink. A versenyzői csoportok és a velük párhuzamosan működő azonos korosztályos csoportok közötti

átjárás biztosított, ami kellő motivációt jelent a csapatba kerüléshez, ill. csapatban maradáshoz egyaránt. Úgy gondoljuk programunk létjogosultságát megfelelő mértékben alátámasztja az a
tény, hogy egyesületünk létszáma évente 40-60 fővel nő, az egyesületünket elhagyó gyermekek száma viszont csekély.

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

megjelölése
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Sportfejlesztési programunk pénzügyi és környezeti fenntarthatóságának elengedhetetlen feltétele a látvány-csapatsport támogatás hosszú távú biztosítása. Támogatás nélkül,

nagyságrendekkel kisebb költségvetésből nem biztosítható a jelenleg megindult fejlődés. A támogatásnak köszönhetően egy év leforgása alatt egyesületünkben sportoló gyermekek száma
közel 40 fővel nőtt, a támogatás indulása óta pedig megnégyszereződött. Jelenleg 186 gyermek választja a rendszeres mozgást a számítógépezés, esetleg a csavargás helyett. A támogatásnak

köszönhetően a szülők számára megfizethető nagyságrendű a sportszolgáltatási díj, sportolóinknak több edzéslehetőséget tudunk biztosítani, a pénzügyi nehézségekkel küzdő családok
gyermekei számára is realitás rendszeresen sportolni, felszereléshez jutni, kupákon részt venni, ill. edzőink is megfelelő bérezésben részesülnek. Hosszú távon a támogatás fenntartásában

mindenki érdekelt, természetesen a sport megfelelő szinten tartásához szükséges források bevonása mellett, hiszen a célzott támogatásnak köszönhetően egy egészségesebb, kitartóbb,

nagyobb munkabírású társadalom van kialakulóban. A támogatás hosszú távú fenntarthatóságához ki kell szűrni a támogatásra nem érdemes programokat, ill. ellenőrizni kell a megítélt
támogatások felhasználását. Addig működőképes a rendszer, amíg európai, de nem luxus körülmények között képes biztosítani a feltételeket a sportolni vágyók számára. Sportfejlesztési

programunkban a gyermek és ifjúsági sporttal (6-18 éves korig), a 2014/2015. évi időszakra vonatkozó terveinkben pedig a 6-17 éves korosztállyal foglalkozunk. A megfelelő mozgáskultúra
kialakulásához elengedhetetlen a gyermekkorban elkezdett rendszeres testmozgás. Véleményünk szerint a sport területén a gyermekek túl korán specializálódnak. Ma már egy 10 éves

gyermeket öregnek tartanak, bizonyos sportágak megismeréséhez, régebben még 14 éves korban sem volt késő a kezdéshez. Ez a folyamat a mai gyermekek esetében a mozgáskoordináció
hiányából fakad. Egy megfelelő alapképzés elsajátítását követően a gyermekeknek nem kell már az óvodában sportágat választaniuk, így lesz alkalmuk megtalálni a számukra leginkább

megfelelőt, ill. 16 éves korukra nem fáradnak bele sportágukba, még kellően motiválhatóak maradnak. A Nagy Sportágválasztó sikere is bizonyítja, hogy van érdeklődés a sport és a sportágak
iránt, csak a mai világban a gyermeket érő rengeteg inger miatt nehéz a távolból felkelteni az érdeklődésüket, ezért az egyesületeknek kell megtenniük a kezdő lépést irányukba. A legkisebbek

esetében, lehetőségeink szerint ezért próbáljuk helyben, az iskoláikban, testnevelőik segítségével megszervezni részükre a foglakozásokat. Legfőbb célkitűzésünk, hogy minél több gyermekkel
szerettessük meg a sportot és ezáltal a későbbiekben igényük legyen a rendszeres testmozgásra. Ha sikerül az aktívan sportoló gyermekek számát jelentősen megnövelni, az életmódjukban

bekövetkezett szemléletváltás közvetlen környezetükön, barátaikon keresztül rengeteg emberre lesz hatással. A csapatsport közösségformáló szerepet is betölt, hiszen a játékosok megtanulnak
egymásra figyelni és egymásért küzdeni. 

A mindennapos testmozgás követendő példává válik, az ő generációjukon keresztül elindulhat egy egészségesebb nemzet kialakulása. Tüneti kezelésekre, ill. a különböző mellékhatások

csökkentésére szedett gyógyszeres kúrák helyett előtérbe kerül a megelőzés fontossága. A gyógyszerekre és beteg támogatásra költött milliárdokat más, hasznos módon lehet felhasználni. Az
aktív sportolás növeli a szervezet ellenálló képességét, munkabírását, mentálisan is megerősít, így egy hatékonyabb társadalom kialakulását segíti elő. A magas sportszolgáltatási díjak és a

nem megfelelő infrastruktúra következtében Magyarországon nagy számban találhatók olyan családok, ahol a gyermekek nem tudnak sportoló közösséghez csatlakozni. A közösség szónak
jelentősége van, hiszen az együttes sportolásnak jelentős mozgósító ereje van. A sportfejlesztési program segítségével az anyagilag hátrányos helyzetű gyermekeknek is lehetősége lesz

bekapcsolódni az egyesületi sportéletbe. Szintén a sportfejlesztési program keretein belül lehetőség adódik sportcélú létesítmények építésére, ezáltal megszűnhet Csepelen az az áldatlan
állapot is, miszerint egy 70 000 lakosú kerületben egyetlen terem van, amely alkalmas kézilabda játékra, azonban lelátó ott sem áll a szülők, ill. érdeklődők rendelkezésére. A sportfejlesztési

program rövidtávú hatásától a sportoló létszám növekedését várjuk, ezáltal fokozatosan, kis lépésekben megindulhat egy egészségesebb, terhelhetőbb, mentálisan is erősebb társadalom
kialakulása. Gazdasági szempontból a kezdeti befektetés, ami a társasági adó egy részének sport célra történő felhasználását jelenti, pillanatnyilag nem teljes mértékben megtérülő befektetés,

azonban segítségével új munkahelyek, a támogatással érintett szektorokban (ruhaipar, szállítás, idegenforgalom, építőipar stb.) pedig élénkülés kezdődhet. Aki azonban hosszú távra tervez,
biztos lehet benne, hogy egy egészséges nemzet, a kevesebb gyógyszer felhasználás, a betegállományban, kórházban eltöltött napok számának csökkenése miatt, a jövőben jelentősen profitál

a sportfejlesztési programba helyezett összegből, ill. aki most a program segítségével szereti meg a sportot, a későbbiekben potenciális támogatóvá válhat. Az infrastruktúra fejlesztése során az
új építmények (csarnokok, egyéb sportlétesítmények) megvalósítása érdekében befektetett összegek pénzbeli megtérülése hosszú időt vesz igénybe. Átgondolt, reális koncepció és részletekre

kiterjedő tervezés esetén azonban felgyorsulhat a folyamat, hiszen az új létesítmények közelében a terület felértékelődik, újabb befektetések indulhatnak, egy modern város, ill. sportközpont
alakulhat ki, ami a későbbiek során jelentős többletbevételeket generálhat mind a befektető, mind az üzemeltető, mind pedig a tulajdonos részére egyaránt. A sportcélú beruházásoknál

elsődleges kockázati elem a megvalósulást követő üzemeltetés, ezért már a tervezés során fokozott figyelmet kell fordítani az épület energetikai kialakítására. A létesítmények bérbeadásából

csak folyamatos kihasználtság mellett lehet biztosítani a fenntartási költségeket, ezért célszerű az önkormányzatokat is bevonni a működésbe, ill. a sportlétesítményekkel egy időben, kiszolgáló
egységeket létrehozni, melyek bérleti díjából fedezhető a költségek egy része. Az önkormányzatokra a heti öt testnevelés óra bevezetésével nagy teher hárul, hiszen kevés településen

biztosítható a szükséges teremidő. Erre a problémára is megoldást jelenthet, ha az újonnan épített csarnokban lehetőséget biztosítanak a délelőtti testnevelés órák megtartására, melynek
fejében az üzemeltető támogatást kap a fenntartási költségekhez. Jelentős bevételekre lehet szert tenni, ha a csarnok tervezésekor figyelembe vették a multifunkcionalítás szükségességét is, ez

esetben ugyanis bérleti díj fejében kulturális programoknak is otthont adhat a létesítmény. 

4. Kérjük itt minden esetben összef oglalni.

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb

kategóriát az adózás módjából)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2065/2014/MKSZ

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (tov ábbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, f igy elemmel ugy anezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nev elési és képzési f eladatokkal támogatása keretében elszámolható személy i költségeket az utánpótlás-nev elésnél (3.3.4) kell f eltüntetni.
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0 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő

táblázatban kell kitölteni!)

0 Ft 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 2014. és 2015. közötti időszakban:

9

0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (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/SFPHP03-2065/2014/MKSZ

Évad Megnevezés                                                            Menny. egység Menny. Egységár          Összeg          Kategória

Összegzés:

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

2014/15

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.

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

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

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

· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;

· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amely eket a jogszabály  megenged utánpótlás-nev elési f eladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell f eltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgy i eszköz beruházás : TEB, tárgy i eszköz f elújítás : TEF, Biztonságtechnikai f ejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. év i LXXXI tv . 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

0 0

0 0

15 2

14 2

11 1

14 1

19 1

21 1

3 1

15 2

0 0

2014/15-ös bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2065/2014/MKSZ

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

U7 Nincs

U8 Nincs

U9 Országos

U10 Országos

U11 Országos

U12 Országos

U13 Országos

U14 Országos

Serdülő Országos

Ifjúsági Országos

Junior Nincs

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

12

137 6 938 Ft 950 506  Ft

144 3 789 Ft 545 616  Ft

72 3 789 Ft 272 808  Ft

99 9 164 Ft 907 236  Ft

15 9 428 Ft 141 420  Ft

4 9 164 Ft 36 656  Ft

50 4 579 Ft 228 950  Ft

50 2 012 Ft 100 600  Ft

20 4 510 Ft 90 200  Ft

20 3 677 Ft 73 540  Ft

10 3 053 Ft 30 530  Ft

20 1 091 Ft 21 820  Ft

4 2 657 Ft 10 628  Ft

20 2 290 Ft 45 800  Ft

20 1 943 Ft 38 860  Ft

2 4 163 Ft 8 326  Ft

2 2 983 Ft 5 966  Ft

16 2 775 Ft 44 400  Ft

30 1 110 Ft 33 300  Ft

5 833 Ft 4 165  Ft

5 1 041 Ft 5 205  Ft

1 3 469 Ft 3 469  Ft

5 333 Ft 1 665  Ft

10 590 Ft 5 900  Ft

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2065/2014/MKSZ

Évad
Megnevezés                                                            

Mennyiségi

egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 doboz Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 csomag Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 csomag Gyógyszerek, vitaminok

           

sporttáska nagy

kézilabda mez (meccs)

kézilabda nadrág (meccs)

bemelegítő jogging

gálamelegítő

kapusmez

wax

labda

labda

medicinlabda

medicinlabda

gumiszalagok

labda

ugrókötél

sport bólya

koordinációs létra

fitness labda

labdazsák

Fagyasztó spray

Intensive hűtő zselé

Tape BSN 5 cm

tapevágó olló

sebösszehúzó tapasz

ragtapasz
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Kuncz Tamás

Laurencz László

Nagy Andrea

Oláh Norbert

Wohner István

Gálhidiné Nagy Zsuzsa

3 553 862  Ft

53 704  Ft

1 635 344 Ft

180 391 Ft

592 862 Ft

220 632 Ft

3 772 968  Ft

3 827 732 Ft

13 190 616  Ft

0 Ft

0 Ft

27 028 111 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

2 777 731 Ft 24 999 578 Ft 27 777 309 Ft

2 777 731 Ft 24 999 578 Ft 27 777 309 Ft

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

2014/15 1967-10-01 nem releváns
U9

U10

U11

U12

U13

2014/15 1934-07-29 nem releváns

U9

U10

U11

U12

U13

2014/15 1970-02-24 C

U9

U10

U11

U12

U13

2014/15 1991-09-10 C

U9

U10

U11

U12

U13

2014/15 1956-02-04 C

U9

U10

U11

U12

U13

2014/15 1955-10-12 nem releváns

U9

U10

U11

U12

U13

Jogcím 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)

2014/15

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőf okú s.sz. - Felsőf okú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

8. Ide nem értv e a szakszöv etség által megállapított, a szöv etség díjf izetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nev ezési díjak esetén.

9. Ide nem értv e a szakszöv etség által megállapított, a szöv etség díjf izetési rendjében rögzített díjak csökkentését a v erseny - és játékengedély ek esetén.

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gy ógy szerek, v itaminok stb.)

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

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2065/2014/MKSZ

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 2014. és 2015. közötti időszakban
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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)

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személy i jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt v ev ők utazási költségei, beleértv e a szállásköltségeket is, egy éb f oly ó költségek, különösen a képzési projekthez

közv etlenül kapcsolódó any agok, f ogy óeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja oly an mértékben, amenny ire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a

képzésben részt v ev ők személy i jellegű ráf ordítása, legf eljebb az a)–e) pontban f elsorolt egy éb elszámolható költségek összegéig; melly el kapcsolatban csak a képzésben tény legesen eltöltött idő v ehető számításba, az ebből munkav égzéssel eltöltött

idő lev onása után

499 202 Ft 500 006 Ft

499 202 Ft

Közreműködői költségek

249 996 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

749 198 Ft

0 Ft

0 Ft

749 198 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFPHP03-2065/2014/MKSZ

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

Maximum közrem.
díj

2014/15

Az utánpótlás nevelésre vonatkozóan közreműködés a sportfejlesztési 
program illetve a pályázati dokumentáció
összeállításában,az esetleges hiánypótlásban és adatszolgáltatásában. 
Tanácsadás a pályázati költségek
elszámolhatósága, dokumentálása, elkülönített nyilvántartása, 
könyvelése vonatkozásában.
Kérelem benyújtása a látvány-csapatsport támogatását biztosító 
támogatási igazolás kiállítása ügyében.
Nyilatkozat összeállítása az önrész rendelkezésre állásáról.
A támogatás felhasználásáról negyedévente előrehaladási jelentés 
benyújtása az ellenőrző szervezethez.
A támogatás során elszámolt számviteli bizonylatok záradékoltatása.
A támogatási időszak lezárulását követő 30 napon belül összesített 
elszámolás benyújtása az ellenőrző
szervezethez. Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-ös 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/SFPHP03-2065/2014/MKSZ

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni

szíveskedjenek. 

Kelt: BUDAPEST  (helység), 2014  (év) 07  (hó) 22  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

           


