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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Csata Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: Csata DSE
2 Gazdálkodási formakód:

3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 9 6 5 1 0 6 8 - 2 - 4 1

Bankszámlaszám: 1 0 4 0 2 1 6 6 - 4 9 5 1 5 5 5 7 - 5 5 5 7 1 0 2 6

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 1 3 5 Budapest(helység)

Csata utca(út, utca) 20.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 1 6 1   Budapest(helység)

 Rózsa utca(út, utca) 73.(házszám)

06203278726Telefon: 0612709686Fax:

http://csatadse.comHivatalos honlap: tursics@t-online.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Tursicsné Iván Krisztina

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

06203278726Mobiltelefonszám: tursics@t-online.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Zelenák Zoltán Mihály

06309525415Mobiltelefonszám: zelenak@me.comE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Csata utcai sportcsarnok XIII.kerületi Önkormányzat Csata utcai Általános Iskola 20

Bérelt iskolai terem IV. kerületi Önkormányzat IV.kerületi Önkormányzat 4.5

Angyalföldi Sport- és Szabadid Központ XIII.kerületi Önkormányzat XIII.kerületi Önkormányzat 1.5

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

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2060/2014

Érkezett : ________________
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A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés

1995-05-01

1995-05-01

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Nem jogosult

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 BEMUTATÁSA

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

0.2 MFt 0.2 MFt 0.5 MFt

0.2 MFt 0.2 MFt 0.2 MFt

3.2 MFt 4.8 MFt 5.5 MFt

36.1 MFt 40.5 MFt 59 MFt

2.6 MFt 1 MFt 1.5 MFt

42.3  MFt 47  MFt 67  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

14.6 MFt 18.8 MFt 25 MFt

0.5 MFt 1 MFt 1 MFt

2.5 MFt 2.5 MFt 2.5 MFt

21 MFt 26 MFt 37 MFt

0.5 MFt 0.5 MFt 1 MFt

39.1  MFt 49  MFt 67  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

38.6 MFt 48.5 MFt 66 MFt

0.5 MFt 1 MFt 1 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2060/2014

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

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)

           

Pályázat http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

2 / 11 2014.09.22. 11:44



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2060/2014

 2014/15-es bajnoki évad

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

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

A Csata DSE megtartotta kiemelt helyzetét. Leány kosárlabda utánpótlás nevelésben végzett tevékenysége, valamint eddigi eredményei alapján a preferált utánpótlás
egyesületek közé tartozik, a versenyszerűen kosárlabdázók, valamint a versenykosárlabdát tervezők körében. Ez azt jelenti, hogy az eddig kivívott “rang” miatt az
Egyesület számos, már a kosárlabda sportban aktívan versenyző utánpótlás korú fiatal leány számára is továbblépésként merül fel. A szakmai munka elismeréseként
többen érkeznek évente olyanok, akik többet, jobbat szeretnének elérni. Bár elsősorban a magyar kosárlabdasport utánpótlásnevelésének leány ága a profil, az előkészítő
és a ”vegyes” korosztályokig fiúk nevelésével és versenyeztetése is gyakorlat az egyesületben. Szoros az együttműködés a Csata utcai általános iskolával és már elsős-
másodikos kortól kezdődik a gyerekek foglalkoztatása heti többszöri alkalommal. A tervek szerint szeptembertől bekapcsolódunk a speciális nyelvi osztályok munkájába
is.
A testnevelés és a sport az európai és a magyar egyetemes kultúra szerves része, a nemzeti egészségvédelem alapvető eszköze, az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésének
a személyiség fejlődésének nélkülözhetetlen összetevője, a nemzettudat pozitív formálója.
A Magyar Köztársaság valamennyi állampolgárát megilleti a testneveléshez és a sporthoz való jog. Az állami és önkormányzati sportfeladatokat az Alkotmány, az
Önkormányzati és a Sporttörvény határozza meg. Ezek értelmében kell segíteni a gyerekek, fiatalok testneveléshez és sportoláshoz fűződő jogainak gyakorlati
megvalósítását, az esélyegyenlőség jegyében folytatott sporttevékenységet, ideértve a kisebbségek és a hátrányos helyzetűek sportját. Egyaránt támogatandó a verseny-
és a szabadidő sport, az iskolai- és a diáksport, valamint a nemzetközi sportkapcsolatok. A testnevelés és a sport fejlesztését össze kell hangolni az egészségügyi
célkitűzésekkel, a környezet- és természetvédelemmel, valamint a területfejlesztésekkel. A Diáksport Egyesületek feladata, hogy a sport járuljon hozzá az
önveszélyeztető káros tendenciák csökkentéséhez, gondoskodjon a gyerekek testi és lelki fejlődéséről, a sportolói személyiség kifejlődéséről és védelméről.
A tavalyi évet bázis időszakként tekintve Csata DSE-ben sportoló gyerekek száma folyamatosan nő és az előzetes jelzések alapján szerencsére a továbbiakban is ez a
tendencia várható!

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

Ingatlan beruházást a Csata DSE jelenleg nem tervez. A munkát alapvetően az önkormányzatoktól bérelt csarnokban és tornatermekben oldjuk meg.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Az előző sportfejlesztési program 2013/14. évre meghatározott időarányos része maradéktalanul és sikeresen megvalósult! Az eddigi eredményeket alapul véve ismét
várhatóan minden korosztályban biztosítani fogjuk az országos döntőkön való részvételt.

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 programunk megfelel a szakszövetségi stratégiának, hisz alapvető célja a gyerekek minél nagyobb számban történő bevonása a kosárlabdasportba,
valamint a sportág hazai és nemzetközi szinten elért eredményeinek gazdagítása.
Ennek okán már a a 2014/15 évre meghatározott program is rövid, közép és hosszútávú elemekkel számolt. A 2013/14. évi látható eredmények (Junior, Kadett,
Serdülő, Tini, Gyermek és Kenguru korosztályban már biztos az Országos Döntőn való részvétel!) igazolják a program sikerességét. A Csata DSE kis egyesületnek a
számít egyenlőre és valószínűsíthetően nem is lesz nagy, csak létszámbővítésre tervező Műhely. A Szakszövetség által előírt iránymutatásokat és szabályokat
beépítettük programunkba és alkalmazzuk is azokat.
A Csata DSE, mint diáksport egyesület eleget tesz az alapszabályában meghatározott céloknak, miszerint kötelessége az ifjúság nevelése, buzdítja a fiatalokat a
szabadidő hasznos eltöltésére és előtérbe helyezi az egészséges életmódot.
Óriási sportszakmai felelőssége viszont, hogy az itt sportoló gyerekek eredményesen és sikeresen szerepeljenek a hazai és nemzetközi megmérettetéseken. Környezeti és
szakmai szövetségi igény, hogy felnőtt szinten is versenyképes, felkészített és értékes sportolókat képezzen a hazai és a nemzetközi kosárlabda elismertségét növelve.
Hosszú távon célszerű minél több iskolai bázisban felépíteni az előkészítő munkát és megfelelő merítés esetén több kenguru csapatot indítani. Ez részben szervezési,
részben szakmai feladat (edzőképzés), ez elindult.
A gyermek-serdülő sávokban minőségi szakedzői munkával kell letanítani a szakmai alapokat (Csata u.).
Kadett – junior sávokban be kell kapcsolódni az európai versengésbe, illetve az amatőr felnőtt bajnokságba (NB I/B.), a tervek szerint ez már a következő idényben
megvalósulhat, ha a felkészített játékosokat nem "szívja fel" a profi, vagy a főiskolai versenyrendszer.

Utánpótlás-nevelés
Cél a jövő eredményes női kosárlabda élsportjának megalapozása, ezzel párhuzamosan kisiskolás korban minél több gyermek bevonása a sportba. A tehetségek
felismerése, megfelelő szintű képzése és nyomon követése, kiemelkedő szakmai gondozása. Cél a továbbiakban is a MOB utánpótlás-nevelési programjaiban (pl.
Héraklész) való részvétel és az utánpótlás neveléséhez szükséges önálló az erős egyesületi háttér megteremtése.
Az általános iskola befejezésekor (14 év) közelítőleg meghatározható a beválási valószínűség. Az iskolaváltást ennek megfelelően kell lebonyolítani (tanulás - sportolás -
pihenés egyensúlya).

Versenysport
A jelen helyzet következménye, hogy Budapest felnőtt kosárlabdasportja, élsportja sokkal szűkebb – egy-két csapatra korlátozódik – mint az utánpótlás-korúak sportja.
Egyesületünk távlati elképzelései között szerepel egy utánpótlás nevelő sport akadémia létrehozása, ennek munkálatai folynak.
A Csata DSE sportrendezvény szervező készsége és a rendezvények színvonala jó, ezen a területen a legjobbak közé tartozik. Számos nemzetközi országos, területi
bajnokság részvétele mellett néhány saját rendezésű sportesemény növeli a hírnevét.

Diáksport
Az egyesület feladatai közé tartozik az egyesületi tagok és az egyesület vonzáskörzetében lakók, a vonzáskörzetben iskolába járók számára színvonalas és
kedvezményes sportolási lehetőség biztosítása, szervezett keretek biztosítása a sportoláshoz, az élsportban és az utánpótláskorú versenyrendszerben szereplők
felkészítésének, versenyeztetésének biztosítása, kiválasztási mechanizmus kezdete az utánpótlás-nevelésben.

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

A Csata DSE erősségei nem változtak.
Az ország egyik legjobb és legsikeresebb - a sportág szakmai elvárásainál magasabb szintű - képzési irányvonala.
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Szakedző képesítéssel rendelkező szakemberek.
Folyamatosan erősödő szakembergárda.
Elsőrendű közösség és csapatszellem.
Szabályozott kapcsolat az önkormányzattal, oktatási intézményekkel.
Minden utánpótlás korosztályban éremesélyes, versenyző szellemű csapat.
Példaképek a sportolni kezdő és a sportot nem versenyszerűen végző gyerekek számára.
Átlátható működés szakmai és gazdasági téren.

Gyengeségei
Gyenge publicitás.
A teremhiány miatt nem megfelelően szétválasztható diáksport-versenysport ágak.
A Csata DSE szakembereihez, eredményeihez és játékosállományához képest gyenge pénzügyi helyzet.
A gyenge pénzügyi helyzet miatti kevés számú külföldi megmérettetés.

Lehetőségei
A Csata DSE iránt elkötelezett családtagok, barátok, ismerősökben rejlő lehetőségek. A szülők folyamatosan bekapcsolódnak a szervezési feladatokba. A kerület
elhelyezkedéséből adódó helyzeti előny.
A volt játékosok marketing értékében rejlő lehetőségek a sport népszerűsítésében.
Széles körű támogatottság.
Az internet, mint információs fórum lehetősége.
Az elért eredmények által megszerzett “hírnév” jótékony felhasználása.

Veszélyei
A magyar sport általános helyzete.
Szociális “irány” az országban. A gyerekek egyre kevésbé szeretnének sportolni. Alternatív, könnyen megszerezhető pótlólagos elfoglaltságok fokozott jelenléte. Az
emelkedő költségek és kiadások miatti kényszerű tagdíjemelés csökkentő hatása a létszámra.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

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)

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2060/2014

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése
                                                            

Új? Végzettség Adózás
módja

Havi
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)

2014/15

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 beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

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:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

9

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 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/SFPMOD01-2060/2014

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)

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.

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, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

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

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

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

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2014/15-es bajnoki évad

30 70 2

20 0 1

28 0 2

18 0 1

16 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2060/2014

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11 Országos

U12 Országos

U14 Országos

U16 Országos

U18 Országos

U20 Nincs

U23 Nincs

U25* Nincs

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

1. számú bérelt tornaterem 8 000 Ft 6 10 60 480 000  Ft

2. számú bérelt tornaterem 8 000 Ft 6 10 60 480 000  Ft

Csata Csarnok 15 000 Ft 22 10 220 3 300 000  Ft

Csata Csarnok 15 000 Ft 30 10 300 4 500 000  Ft

Csata Csarnok 15 000 Ft 30 10 300 4 500 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2 3 4

11   Ft

11   Ft

11   Ft

  Ft

11

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2060/2014

 Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot

 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok
száma az
évadban
(hónap)

Igénybevett
órák száma /
évad

Éves költség     

2014/15 U11

2014/15 U12

2014/15 U14

2014/15 U16

2014/15 U18

 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot

Évad Sportszakember
beosztása

Sportszakember neve                                   2013/2014-as
idény működési
engedély száma

Fogl.
kor.

H.ó. Kif.
Hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)

2014/15 Vezető edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Vezető edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18
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ben  vizsgázik20 11   Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

1 400 000  Ft

200 000 Ft

3 200 000 Ft

600 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

13 260 000  Ft

3 500 000 Ft

21 190 950  Ft

0 Ft

44 350 950 Ft

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

4 557 109 Ft 41 013 981 Ft 45 571 090 Ft

4 557 109 Ft 41 013 981 Ft 45 571 090 Ft

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

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

Összegzés:

összesen:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

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

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

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2060/2014

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

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 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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Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2060/2014

Jogcím 2014/15

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

a pályahitelesítés díja

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:
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Közreműködői költségek

810 000 Ft 820 469 Ft

810 000 Ft

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

410 140 Ft

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

0 Ft

0 Ft

1 220 140 Ft

0 Ft

0 Ft

1 220 140 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2060/2014

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

Maximum
közrem.
díj

2014/15
Pályázattal kapcsolatos teendők, adatfeldolgozás, igényfelmérés, teljes 
körű közreműködés Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 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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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

41 013 981 Ft 1 220 140 Ft 4 557 109 Ft 45 571 090 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

41 013 981 Ft 1 220 140 Ft 4 557 109 Ft 45 571 090 Ft

Projekt költségvetése összesen

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

41 013 981 Ft 1 220 140 Ft 4 557 109 Ft 45 571 090 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

41 013 981 Ft 1 220 140 Ft 4 557 109 Ft 45 571 090 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2060/2014

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:
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