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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Gödöllői Kézilabda Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: GKC
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 9 1 7 9 5 7 1 - 2 - 1 3

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 1 0 0 Gödöllő(helység)

Perczel Mór utca(út, utca) 4(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 1 0 0 Gödöllő(helység)

Perczel Mór utca(út, utca) 4(házszám)

06303502150Telefon: 06303502150Fax:

Hivatalos honlap: kiss.kalman@alexis93.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Kiss Kálmán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

06303502150Mobiltelefonszám: kiss.kalman@alexis93.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Kiss Kálmán

06303502150Mobiltelefonszám: kiss.kalman@alexis93.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítm ények adatai:

Hajós Alfréd Általános Iskola Magyar Állam Gödöllő Város Önkormányzata 21

Premontrei Szent Norbert Egyházi Isklolapremontrei Egyházi Rend Gödöllő Város Önkormányzata 8

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/SFP-0245/2013

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

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

1993-04-15

1993-04-15

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.

1.33 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

1.55 MFt 4.15 MFt 4.5 MFt

0.5 MFt 16.454 MFt 18 MFt

0.132 MFt 1.695 MFt 2 MFt

3.51  MFt 22.3  MFt 24.5  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 3.89 MFt 4 MFt

0.181 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 8.287 MFt 9 MFt

0 MFt 9.393 MFt 9.5 MFt

2.766 MFt 0.229 MFt 1 MFt

2.95  MFt 21.8  MFt 23.5  MFt

Egyéb tájékoztató jelleg ű adatok

1.9 MFt 17.549 MFt 20 MFt

0.81 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0245/2013

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/SFP-0245/2013

 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) bekezdé se c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes t ámogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Általános célkitűzések: A Gödöllői Kézilabda Sport Club 2013/3014-es sportfejlesztési programjában azokat a feltételeket kívánja biztosítani a sportolói és a Club dolgozói számára, amelyek
segítségével hosszú távon létrejöhet egy nagy tömegbázissal rendelkező stabil gazdasági háttérrel rendelkező és stabil szervezeti struktúrában működő kézilabda bázis. Jelen programunk az
utánpótlás-nevelés fejlesztése kapcsán kíván markáns feladatokat megfogalmazni. Az utánpótlás-nevelés kiemelten fontos minden sportág, minden egyesületének életében, és különösen fontos egy
olyan nagy sporthagyományokkal rendelkező városban működő Club esetében, mint Gödöllő. A helyi sportélet kiemelt szerepet tölt be az önkormányzat életében. Célunk a kézilabdázást is olyan
magas színvonalra emelni a városban, hogy a sportágak „versenyében” előkelő helyen tudjunk végezni.
A 2011/2012-es bajnoki évadban még a férfi felnőtt bajnokság NBII osztályában szerepelt a csapat, ugyanakkor a 2012/2013-as bajnoki szezont már az NB1/B bajnoki osztályban kezdte.
2013/2014-es sportfejlesztési programunkban a kézilabda sportág helyi fejlesztésével kívánunk hozzájárulni az egészséges életmód és a sportolás elterjesztéséhez, a térség és Gödöllő városa
ismertségének növeléséhez. A korábban megfogalmazott célok és elvárások a látvány-csapatsport támogatási rendszer 2011-es indulása előtt nem rendelkeztek olyan háttérrel, amely lehetőséget
nyújtott volna a permanens fejlődéshez. Korábbi képzési rendszerünk számos elemében ad hoc módon működött hosszú távú prioritások és elképzelések nélkül. A Club korábban inkább a
véletlenszerű kiválasztás elvén működött, nem alkalmazott támogató módszereket, méréseket, melyek segítségével a sportolni vágyó vagy tehetséges gyerek olyan irányba terelhetők, mely irány
egyformán jelenthet számukra lehetőséget az eredményességhez, sikerességhez a Gödöllői Kézilabda Sport Club keretein belül illetve egyformán jelenthet potenciált a magyar kézilabda sport
számára egy megfelelő utánpótlás-bázis kiépülése következtében.
Tárgyi eszköz beruházás: A Gödöllői Kézilabda Sport Club 2013/2014-es sportfejlesztési programjában a tárgyi eszköz beruházás jogcímen belül egy a jogszabályi környezet által biztosított
honlapfejlesztést kíván megvalósítani, amely által a Club internetes elérhetősége a XXI. századnak megfelelő színvonalon működhet.
Utánpótlás-nevelés fejlesztése: A Gödöllői Kézilabda Sport Club 2013/2014-es sportfejlesztési programjában az utánpótlás-nevelés fejlesztése foglalja el a központi helyet. Jelen kérelem keretei
között azokra a lehetőségekre kívánunk koncentrálni amelyek segítségével olcsóbbá tehető a kézilabdázás a sportolóink családjának, illetve olyan szakmai és infrastrukturális háttér megteremtésén
fáradozunk, amely vonzóvá teheti Clubunkat a helyi és a térségben élő fiatalok számára, növelve ezzel a Club utánpótlás bázisát.
Jelenleg a Club a három legidősebb korosztályban versenyeztet 1-1 csapatot. A serdülő, az ifjúsági és a junior csapatunkban összesen 55 versenyengedéllyel rendelkező játékosunk van. Ki
szeretnénk tolni a Club keretei közt sportolók életkorának alsó határát, vagyis újabb korosztályos csapatok versenyeztetését és felkészítését szeretnénk megvalósítani.
Ezen tervek eléréséhez megfelelő szaktudású edzőkre van szükség. Hogy mindez teljesüljön, szakmai stábunknak folyamatos képzésekre, fejlesztésekre van szüksége, hogy a legjobb tudásuk és
felkészültségük alapján trenírozzák a kezük alá tartozó fiatalokat, kinevelve így a jövő sportolói generációját. Jelen sportfejlesztési program keretein belül 3 edző és egy utánpótlás technikai vezető
bérezését kívánjuk megoldani (részletesen lásd a táblázatokban).
A megfelelő minőségű edzések csak és kizárólag arra alkalmas sportlétesítményekben valósulnak meg. A felkészülést és a versenyeztetést bérelt sportlétesítményekben valósítjuk meg. A Hajós
Alfréd Általános Iskola valamint a Premontrei Szent Norbert Egyházi iskola sportlétesítményei bérleti díjának finanszírozása szerepel jelen sportfejlesztési programunkban (részletesen lásd a
táblázatokban).
Biztosítani kívánjuk sportolóink számára azokat az alapvetős sporteszközöket, sportfelszereléseket, amelyek a játékosaink felkészüléséhez versenyeztetéséhez szükségesek úgymint:
készségfejlesztő, taktikai, ügyességi képességek fejlesztését szolgáló eszközök, egységes megjelenést biztosító sportfelszerelések stb. (részletesen lásd a táblázatokban).
Fontosnak tartjuk sportolóink egészségi állapotát. Kiemelt figyelmet fordítunk a megelőzésre, az esetleges sérülések elkerülésére. Ennek érdekében vitaminok, izotóniás italok, bemelegítő krémek
beszerzését tervezzük. A legnagyobb odafigyelés mellett is elkerülhetetlenek a versenysportban a sérülések. Ezekhez kapcsolódóan a gyors, szakszerű ellátás biztosítását szolgáló eszközök
vásárlását is tervezzük. Nagyobb beruházásként, egy újraélesztő készülék megvásárlását is tervezzük ezen aljogcímen.
A jogszabályi módosítások adta lehetőségeket kihasználva diagnosztikai mérésekkel kívánunk átfogóbb képet kapni játékosaink állapotáról. A széleskörű terheléses, élettani és sportélettani
vizsgálatok az utánpótlássport tekintetében különösen fontosak. Egyrészt kiszűrhetőek ezen mérésekkel olyan tényezők, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a sportolók pályafutását és adott
esetben az életét is, másrészt ezen mérések segítségével hatékonyabb, személyre szabott edzésmunka alakítható ki. Terveink között többféle diagnosztikai mérés, vizsgálat megvalósítása is
szerepel: Az APAS 3 dimenziós mozgáselemző rendszer lehetővé teszi az emberi mozgások, mozdulatok vagy mozgó tárgyak helyzetének, sebességének és gyorsulásának meghatározását a
különböző sportokban, mozgásokban. Teljes antropometriai és szomatometriai mérés, az eredmények értelmezésével, magyarázatával, a jövőre vonatkozó tanácsokkal, speciálisan
utánpótláskorúaknak. (részletesen lásd a táblázatokban).
Évről-évre folyamatos edzőtáboroztatási lehetőséget kívánunk biztosítani a játékosaink számára. A nem versenyközegben való felkészülés és edzőmérkőzések hatásai fiatal korban még
jelentősebbek, mint a felnőtt korosztályokban.
A társasági adókedvezmények nyújtotta plusz forrásokból továbbá a felkészüléssel versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezési költségek egy részét is finanszírozni kívánjuk, ezzel is
csökkentve a kézilabdázás szülőkre háruló költségeit. Emellett nevezési díjak illetve rendezési költségek, valamint logisztikai költségek tekintetében fogalmazzuk meg támogatási igényünket, ugyanis
a megnövekedett gyereklétszám megnövekedett mérkőzésszámot is eredményez, valamint az egyes csapataink megfelelő fejlődése érdekében nevezni kívánunk regionális és országos lebonyolítású
kupákra valamint tornákra.
A Gödöllői Kézilabda Sport Club jelenleg a három legidősebb korosztályban versenyeztet 1-1 csapatot. A serdülő, az ifjúsági és a junior csapatunkban összesen 55 versenyengedéllyel rendelkező
játékosunk van. Ki szeretnénk tolni a Club keretei közt sportolók életkorának alsó határát, vagyis újabb korosztályos csapatok versenyeztetését és felkészítését szeretnénk megvalósítani.
A felkészülést és a versenyeztetést bérelt sportlétesítményekben valósítjuk meg. A Hajós Alfréd Általános Iskola valamint a Premontrei Szent Norbert Egyházi iskola sportlétesítményei megfelelő
körülményeket biztosítanak a mérkőzések és az edzések megtartására.
Kiemelt figyelmet fordítunk a gödöllői illetve a térségi fiatalok felkarolására, a kiválasztott tehetségek minőségi képzésére. Sajnálatos módon, az utánpótlás területén a sporttudományi eredmények
tényleges alkalmazása, a sportegészségügyi (pl. prevenciós technikák) lehetőségek ismerete még messze nem éri el a szükséges szintet. Programunk egyik prioritása ezen területek tudatos
alkalmazása, pl. a város támogató lehetőségeinek, illetve a szakemberek tudásának maximális bekapcsolása. Ennek érdekében fontos szerepet és jelentős eredményeket várunk az e kérelem
keretein belül igényelt diagnosztikai mérésektől is.
Kiemelt célcsoport a 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban a helyi fiatalok és családjaik. Egy olyan arculatot, rendszert kívánunk kialakítani, amely egyrész a Clubhoz, másrész Gödöllő
városához lesz köthető. A modell egységes utánpótlás – nevelési rendszerben gondolkodik, ahol a képzés, és versenyeztetés szinkronban van az országos célkitűzésekkel Gödöllő és térségének
felismerhetőségéhez, arculatához a projekt következtében tartozzon hozzá a sportváros, a sportutánpótlás városi arculat. A látvány-csapatsportágak városi és micro - térségi fejlesztése városi, térségi
ünnepekhez kapcsolódóan együttes „fesztivál típusú” rendezvényekké fejlődhet, és új dimenzióba emelheti a városi szabadidő eltöltési szokásrendszerét. A lakosság hozzászokik az intelligens
szurkolás gyakorlatához, sportversenyen való megjelenés (a családok gyermekeinek részvétele miatt) ismét élmény lesz. A csapatsportág szurkoló táborának nagysága meghaladja az egyéni
sportágak lehetőségeit, amelyet ki kívánunk használni.

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

Nem releváns.

Projekt id őtartalma és tevékenységének ütemterve

A Gödöllői Kézilabda Sport Club 2013/2014-es sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk
megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az egyesületi működési struktúrához.

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)

A Gödöllői Kézilabda Sport Club 2013/2014-es sportfejlesztési programjában egy megkezdett folyamatot kíván tovább erősíteni. Kiemelt célként fogalmazódik meg jelen programunkban a korábbi
kérelmeinkben megfogalmazottakhoz hasonlóan az utánpótlás-nevelés fejlesztése. Ezen céljainkat összhangban a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai elképzeléseivel, új irányelveivel, a
benchmark-rendszerében megfogalmazottakkal kívánjuk realizálni.
Egy olyan, főként helyi fiatalokra épülő széles tömegbázisú Club megvalósításán dolgozunk, amely lehetőséget teremthet a későbbiekben a felnőtt csapat magasabb bajnoki osztályba jutására. Rövid
távon még a jelenlegi bajnoki osztály kapcsán először stabilizálnia szükséges magát a csapatnak, hogy a későbbiekben a saját rekrutációs bázisra építve tovább tudjon fejlődni.
Az eredményesség emelésével konkrét célunk az adott bajnokságokban állandóan az első hat helyezett között lenni, és a finanszírozás állandósítása esetén az első osztály elérése a cél.
Jelen projekt nem működhet elszigetelten. Olyan, szinte valamennyi szektorra kiterjedő akciókra van szükség amely jelentősen javíthatja a kézilabda sportág helyzetét. A képzés, a szabadidő, az
egészségügy, a turizmus, az oktatás (valamennyi szintje) mind-mind olyan szegmense az életnek, amelyek megfelelő használata esetén, a megfelelő kapcsolódási pontok kialakításával
népszerűsíthető a kézilabdázás. A nyári időszakban a szülő, a családok igénylik az elérhető árú segítséget. Nyári strandkézilabdás táborok szervezésével, sportágunk ismertségét elismertségét
ugrásszerűen emelni tudjuk. Célunk, hogy a strandkézilabda legyen a legelterjedtebb nyári kiegészítő sportág a közoktatási iskolákban, sőt városunk egyetemén is. Létszámemelés elképzelhetetlen
párhuzamos akciók nélkül. Ezért fontos az óvónők, tanítók képzése, a kézilabdázás ügyének való megnyerése, szakszerű ismeretek átadása.

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
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A 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban megfogalmazottak megvalósulása esetén létrejöhet egy olyan stabil, fejlődő, főként a helyi fiatalokra építő kézilabda bázis, amely mind gazdasági,
mind pedig társadalmi előnyökkel is járhat. Ezen előnyöket egyrészt szűkebb értelemben a Club játékosai, munkatársai, és a játékosok közvetlen hozzátartozói élvezhetik elsősorban. Egy jól működő
kézilabda Club egyeseknek munkalehetőség, másoknak sport, vagy kikapcsolódás, szintén másoknak pedig olyan értékhordozó, amely nemcsak Gödöllő városának, hanem a térség életében is nagy
jelentőséggel bírhat.
A 2011/2012-es bajnoki évadban még a férfi felnőtt bajnokság NBII osztályában szerepelt a csapat, ugyanakkor a 2012/2013-as bajnoki szezont már az NB1/B bajnoki osztályban kezdte. Ezen az
úton kívánunk a sportfejlesztési programunk segítségével tovább haladni. 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban a kézilabda sportág helyi fejlesztésével kívánunk hozzájárulni az egészséges
életmód és a sportolás elterjesztéséhez, a térség és Gödöllő városa ismertségének növeléséhez. A korábban megfogalmazott célok és elvárások a látvány-csapatsport támogatási rendszer 2011-es
indulása előtt nem rendelkeztek olyan háttérrel, amely lehetőséget nyújtott volna a permanens fejlődéshez. Korábbi képzési rendszerünk számos elemében ad hoc módon működött hosszú távú
prioritások és elképzelések nélkül. A Club korábban inkább a véletlenszerű kiválasztás elvén működött, nem alkalmazott támogató módszereket, méréseket, melyek segítségével a sportolni vágyó
vagy tehetséges gyerek olyan irányba terelhetők, mely irány egyformán jelenthet számukra lehetőséget az eredményességhez, sikerességhez a Gödöllői Kézilabda Sport Club keretein belül illetve
egyformán jelenthet potenciált a magyar kézilabda sport számára egy megfelelő utánpótlás-bázis kiépülése következtében. A plusz források hiányában ezek a kitűzött célok veszélybe kerülhetnek.
Ezen túlmenően egy sikeres Club megfelelő reklámhordozó felületet biztosíthat a térség és a térségi gazdasági társaságok számára, elősegítve a helyi gazdaság további növekedését, esetleges
kapcsolódó vállalkozások létesítése esetén növelve a térségben élők (fiatalok) kötődését a régióhoz, elősegítve a helyi gazdaság növekedéséhez szükséges helyi munkaerő biztosítását. Húzóerőt
biztosít a gyermekek, fiatalok sport iránti érdeklődésének növeléséhez. Az utánpótlás-neveléssel elérhető előnynek tekinthetjük azt, hogy a fiatalokkal már kicsi korukban megszerettethetjük a sportot,
a mozgást, a sport által fegyelmezettebbek, koncentráltabbak, egészségesebbek lehetnek, mely tényezők - még ha nem is lesznek profi sportolók -, ha végigkísérik életüket csakis pozitív hozadékkal
lehetnek mind az egyénre, mind arra a társadalmi közegre, amelyben él. Továbbá nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az utánpótlásból kikerülve az arra érdemes fiatal sportolók
továbbléphetnek a profi felnőtt klubba, így a felnőtt csapatot megfelelő minőségű játékossal tudjuk folyamatosan frissíteni.

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

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0245/2013

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz /
megnevezés

Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

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!)

Honlap fejlesztés 800 000 Ft

800 000 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 – ért éke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti id őszakban:

245 148 Ft 572 012 Ft 817 160 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

245 148 Ft 572 012 Ft 817 160 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruház ás, felújítás

9

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft )

0 Ft 0 Ft 0 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/SFP-0245/2013

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.

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.

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

2013/14-es bajnoki évad

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

23 1

20 1

12 1

Ügyiratszám : be/SFP-0245/2013

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

Kézilabda mez 50 5 000 Ft 250 000  Ft

Kézilabda nadrág 50 5 000 Ft 250 000  Ft

Szabadidő melegítő alsó-felső 25 25 000 Ft 625 000  Ft

Kézilabda cipő 30 35 000 Ft 1 050 000  Ft

Labda 30 14 000 Ft 420 000  Ft

Medicinlabda 20 6 000 Ft 120 000  Ft

Taktikai létra 4 6 000 Ft 24 000  Ft

Bemelegítő jogging 100 20 000 Ft 2 000 000  Ft

Széldzseki 100 17 000 Ft 1 700 000  Ft

Reflex Labda 20 5 500 Ft 110 000  Ft

Sporttáska nagy 100 9 000 Ft 900 000  Ft

Edzőpóló 100 3 500 Ft 350 000  Ft

sport bólya szett 2 8 500 Ft 17 000  Ft

Taktikai rúd bólyához 40 700 Ft 28 000  Ft

Gumiszalagok 20 8 000 Ft 160 000  Ft

Vitaminok 300 3 500 Ft 1 050 000  Ft

Izotóniás italok 300 3 000 Ft 900 000  Ft

Diagnosztikai mérések 50 30 000 Ft 1 500 000  Ft

Újraélesztő készülék 1 500 000 Ft 500 000  Ft

Amaril krém 40 2 500 Ft 100 000  Ft

Beiersdorf Tape 4 cm 25 1 250 Ft 31 250  Ft

Beiersdorf Tape 5 cm 25 1 400 Ft 35 000  Ft

Bemelegítő krém 50 3 200 Ft 160 000  Ft

Hűtő spray 50 1 800 Ft 90 000  Ft

Intensive hűtő zselé 40 3 100 Ft 124 000  Ft

Kötésragasztó 35 3 300 Ft 115 500  Ft

Lemosó spray 50 3 000 Ft 150 000  Ft

Masszázskrém 50 2 500 Ft 125 000  Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0245/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória
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Melegtapasz 2db-os 25 1 600 Ft 40 000  Ft

Mineral cream 50 2 800 Ft 140 000  Ft

Orrtampon 20 3 000 Ft 60 000  Ft

Poly medirip közepes tartókötés 50 1 800 Ft 90 000  Ft

Orvosi táska felszerelve 5 20 000 Ft 100 000  Ft

Pulzusmérő óra 1 100 000 Ft 100 000  Ft

Ragtapasz 50 1 100 Ft 55 000  Ft

Tapadó kötés 50 2 000 Ft 100 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részle tezése

Hajós Alfréd Általános Iskola 9 000 Ft 84 12 1 008 9 072 000  Ft

Premontrei Szent Norbert Egyházi Iskola 6 000 Ft 32 12 384 2 304 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek k öltségeinek részletezése

6 10 250 000 Ft 50 000  Ft 3 000 000  Ft

6 10 250 000 Ft 50 000  Ft 3 000 000  Ft

4 10 250 000 Ft 50 000  Ft 3 000 000  Ft

4 10 200 000 Ft 40 000  Ft 2 400 000  Ft

190 000 11 400 000 

Sportszakemberek adatainak részletezése

2

Mácsár Gyula

Bartos Gábor

Soós Zoltán

Markó Ignácz Utánpótlás technikai vezető

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljo gcímei

8 004 000  Ft

5 565 750  Ft

2 770 000 Ft

1 110 000 Ft

1 110 000 Ft

555 000 Ft

11 376 000  Ft

5 500 000 Ft

11 400 000  Ft

0 Ft

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

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

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség     

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.

1974-04-11

1969-01-04

1983-12-15

1994-04-01

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
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0 Ft

47 390 750 Ft 0 Ft

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

4 870 580 Ft 43 835 222 Ft 48 705 802 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 870 580 Ft 43 835 222 Ft 48 705 802 Ft

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.

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/SFP-0245/2013

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

11 440 Ft 11 440 Ft

876 700 Ft 876 704 Ft

888 140 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:

444 072 Ft

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

0 Ft 0 Ft

17 160 Ft 0 Ft

1 315 052 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

1 332 212 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0245/2013

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/SFP-0245/2013

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: Gödöllő  (helység), 2013  (év) 05  (hó) 06  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszer ű aláírása

P.H.
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