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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.
A kérelmező szervezet rövidített neve: Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.
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: 2 3 4 9 4 3 4 1 - 2 - 0 3

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6 1 0 0 Kiskunfélegyháza(helység)

Kossuth Lajos(út, utca) 35.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6 1 0 0 Kiskunfélegyháza(helység)

Kossuth Lajos(út, utca) 35.(házszám)

0670-456-5405Telefon: 0670-456-5405Fax:

Hivatalos honlap: katonaa57@freemail.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Katona Andor
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

0670-456-5405Mobiltelefonszám: katonaa57@freemail.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Katona Andor
0670-456-5405Mobiltelefonszám: katonaa57@freemail.huE-mail cím:

KÉSZ Aréna Városi SportcsarnokKiskunfélegyháza Város ÖnkormányzatKiskun Szabadidő és Sport Kft. 4

Kiskunfélegyházi Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény TornatermeKiskunfélegyháza Város ÖnkormányzatKiskunfélegyházi Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 2

Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola TornatermeKiskunfélegyháza Város ÖnkormányzatKiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola 3

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

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0235/2013

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

felkészülés

2011-08-29
2011-08-29

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

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

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

3. Ame nnyibe n a ké re lme ző  diák spo rte gye süle t fe ladatait e llátó  spo rtsze rve ze t é s  ne m ve sz  ré sz t vagy sze rze tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s zakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r
valame lyik bajno ki o sz tályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás  ko ro sz tályban, akko r a ké re le mhe z  csato lni s züksé ge s  a Magyar Diákspo rt Szö ve tsé g (MDSZ) nyilatko zatát arró l, ho gy a diák
spo rte gye süle t az  MDSZ vagy a Magyar Egye te mi-Fő isko lai Spo rtszö ve tsé g (MEFS) által s ze rve ze tt ve rse nye ke n ré sz t ve sz , vagy arra indulás i jo go t s ze rze tt. Ame nnyibe n a ké re lme ző  fe lső o ktatás i
spo rtban műkö dő  spo rtsze rve ze t, é s  ne m ve sz  ré sz t vagy sze rze tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s zakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sz tályában valame ly fe lnő tt vagy
utánpó tlás  ko ro sz tályban, akko r a ké re le mhe z  csato lni s züksé ge s  a Magyar Egye te mi-Fő isko lai Spo rtszö ve tsé g nyilatko zatát arró l, ho gy a ké re lme ző  spo rtsze rve ze t ré sz t ve sz  a fő isko lai-e gye te mi
ve rse nyre ndsze rbe n, vagy arra indulás i jo go t s ze rze tt.



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

0 MFt 2 MFt 1 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0.112 MFt

13.6 MFt 10.5 MFt 20 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

13.6  MFt 12.5  MFt 21.11  MFt

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

0 MFt 4 MFt 6.7 MFt

0 MFt 0.1 MFt 0.4 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0.3 MFt 0.3 MFt

0  MFt 4.4  MFt 7.4  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 2 MFt 3 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0235/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0235/2013

 2013/14-es bajnoki évad  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 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Félegyházi Térségi Sportiskolát 2011-ben alakította a város képviselő testülete. Sportiskolánk már a 11/12 és a 12/13 évadra is sikeres pályázatot nyújtott be.
Sportfejlesztési tervében a sportiskola azt vállalta fel, hogy a város és a kistérség általános iskoláiban népszerűsíti a kosárlabda sportágat, edzési versenyzési
lehetőséget biztosít minél több fiatal játékos illetve csapat számára. Sportiskolánk a 2012/13 évadban négy csapattal szerepel a Bács Kiskun megyei nyílt serdülő
bajnokságban, illetve egy csapattal a gyermek, és egy fiú csapattal a junior bajnokságban. Mindkét csapat heti négy edzéssel készül. Két általános iskolai
tornateremben és a városi sportcsarnokban folynak az edzések. Valamennyi termet béreljük. A terem adottságaitól függően 2000- 4000 Ft/óra bérleti díjat fizetünk. Az
edzések mellett valamennyi gyerek számára heti egy alkalommal úszóedzéseket is tartunk a Constantinum Intézmény tanuszodájában. A bajnoki fordulókat általában a
városi sportcsarnokban rendezzük. A kezdeti 30 gyerekről jelenleg már 49 gyerek kosárlabdázik a sportiskolai kertek között. 
Sportszervezetünk, illetve a tulajdonos önkormányzat eltökélt célja, hogy az új sportfinanszírozási rendszer lehetőségeit kihasználva Kiskunfélegyházán az oktatási
intézményekkel, és a városban működő kosárlabda egyesülettel együttműködve olyan utánpótlás kosárlabda bázist alakítson ki, ahol minden utánpótláskorú gyermek
kosárlabdázhasson, versenyezhessen és tehetségének, akaratának, szorgalmának megfelelően akár a legmagasabb szintre is eljuthasson. 
Sportszervezetünk működéséhez a város maximális segítséget nyújt. A település és a környék vállalkozói is pozitívan álltak és állnak a TAO támogatási formához.

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

Nem releváns.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2013. 12-2014. 01-02 hó
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2014.01
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013. 10-hótól 2014 05 hóig folyamatosan
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013. 10-11 hó
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013 12-2014.03
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2013. 08-hótól folyamatosan
Edzőtáborozás tervezett ideje: 2014. június 
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2013.08-hótól- 2014. 06 hóig

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

Sportszervezetünk célja elsősorban a testnevelő tanárok bevonása az edzői munkában A fiatalok sokszor ragaszkodnak megszokott, megismert személyekhez. „Ha a
tanár bácsi hívja, szívesen jár edzeni.” A tömegesítés egyik záloga, hogy testnevelők legyenek edzők is. Sportszervezetünk, ill. a tulajdonos önkormányzat eltökélt
célja, hogy az új sportfinanszírozási rendszer lehetőségeit kihasználva Kiskunfélegyházán az oktatási intézményekkel, és a városban működő kosárlabda egyesülettel
együttműködve olyan utánpótlás kosárlabda bázist alakítson ki, ahol minden utánpótláskorú gyermek kosárlabdázhasson, versenyezhessen és tehetségének,
akaratának, szorgalmának megfelelően akár a legmagasabb szintre is eljuthasson. 
Sportszervezetünk működéséhez a város maximális segítséget nyújt. A település és a környék vállalkozói is pozitívan álltak és állnak a TAO támogatási formához.
Jelenleg serdülő bajnokságban van 1 fiú és 1 lány csapatunk. A gyermek bajnokságban 1 csapatunk vesz részt. 1 fiú csapatunk szerepel a junior bajnokságban. A
folyamatosságot megtartva és az elkezdett munkát folytatva 2013/14 évadban az U 16-os (kadet) bajnokságban is részt kívánunk venni.
A kosárlabda a korábbi években is népszerű volt városunkban. Minden évben megrendezésre kerül a „kosárlabdázók éjszakája” program, ahol 200-250 fiatal és
kevésbé fiatal sportember kosárlabdázik. Ezt a népszerű programot szeretnénk évi 3-4 alkalommal megrendezni. 
Kiemelt hangsúlyt kap az gyerekek nevelése során a társak, és ellenfelek megbecsülésének gondolata. A győztes szerénysége, a vesztes méltósága fontos szempont
csapatainknál.
A helyi média minden eseményt nagy érdeklődéssel figyel és tudósít. Nem kivétel ez alól a kosárlabda sem. 

Félegyházi Térségi Sportiskolát 2011-ben alakította a város képviselő testülete. Sportiskolánk már a 11/12 és a 12/13 évadra is sikeres pályázatot nyújtott be.
Sportfejlesztési tervében a sportiskola azt vállalta fel, hogy a város és a kistérség általános iskoláiban népszerűsíti a kosárlabda sportágat, edzési versenyzési
lehetőséget biztosít minél több fiatal játékos illetve csapat számára. Sportiskolánk a 2012/13 évadban négy csapattal szerepel a Bács Kiskun megyei nyílt serdülő
bajnokságban, illetve egy csapattal a gyermek, és egy fiú csapattal a junior bajnokságban. Mindkét csapat heti négy edzéssel készül. Két általános iskolai
tornateremben és a városi sportcsarnokban folynak az edzések. Valamennyi termet béreljük. A terem adottságaitól függően 2000- 4000 Ft/óra bérleti díjat fizetünk. Az
edzések mellett valamennyi gyerek számára heti egy alkalommal úszóedzéseket is tartunk a Constantinum Intézmény tanuszodájában. A bajnoki fordulókat általában a
városi sportcsarnokban rendezzük. A kezdeti 30 gyerekről jelenleg már 49 gyerek kosárlabdázik a sportiskolai kertek között. 
Sportszervezetünk, illetve a tulajdonos önkormányzat eltökélt célja, hogy az új sportfinanszírozási rendszer lehetőségeit kihasználva Kiskunfélegyházán az oktatási
intézményekkel, és a városban működő kosárlabda egyesülettel együttműködve olyan utánpótlás kosárlabda bázist alakítson ki, ahol minden utánpótláskorú gyermek
kosárlabdázhasson, versenyezhessen és tehetségének, akaratának, szorgalmának megfelelően akár a legmagasabb szintre is eljuthasson. 
Sportszervezetünk működéséhez a város maximális segítséget nyújt. A település és a környék vállalkozói is pozitívan álltak és állnak a TAO támogatási formához.

Nem releváns.

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2013. 12-2014. 01-02 hó
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2014.01
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013. 10-hótól 2014 05 hóig folyamatosan
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013. 10-11 hó
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013 12-2014.03
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2013. 08-hótól folyamatosan
Edzőtáborozás tervezett ideje: 2014. június 
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2013.08-hótól- 2014. 06 hóig

Sportszervezetünk célja elsősorban a testnevelő tanárok bevonása az edzői munkában A fiatalok sokszor ragaszkodnak megszokott, megismert személyekhez. „Ha a
tanár bácsi hívja, szívesen jár edzeni.” A tömegesítés egyik záloga, hogy testnevelők legyenek edzők is. Sportszervezetünk, ill. a tulajdonos önkormányzat eltökélt
célja, hogy az új sportfinanszírozási rendszer lehetőségeit kihasználva Kiskunfélegyházán az oktatási intézményekkel, és a városban működő kosárlabda egyesülettel
együttműködve olyan utánpótlás kosárlabda bázist alakítson ki, ahol minden utánpótláskorú gyermek kosárlabdázhasson, versenyezhessen és tehetségének,
akaratának, szorgalmának megfelelően akár a legmagasabb szintre is eljuthasson. 
Sportszervezetünk működéséhez a város maximális segítséget nyújt. A település és a környék vállalkozói is pozitívan álltak és állnak a TAO támogatási formához.
Jelenleg serdülő bajnokságban van 1 fiú és 1 lány csapatunk. A gyermek bajnokságban 1 csapatunk vesz részt. 1 fiú csapatunk szerepel a junior bajnokságban. A
folyamatosságot megtartva és az elkezdett munkát folytatva 2013/14 évadban az U 16-os (kadet) bajnokságban is részt kívánunk venni.
A kosárlabda a korábbi években is népszerű volt városunkban. Minden évben megrendezésre kerül a „kosárlabdázók éjszakája” program, ahol 200-250 fiatal és
kevésbé fiatal sportember kosárlabdázik. Ezt a népszerű programot szeretnénk évi 3-4 alkalommal megrendezni. 
Kiemelt hangsúlyt kap az gyerekek nevelése során a társak, és ellenfelek megbecsülésének gondolata. A győztes szerénysége, a vesztes méltósága fontos szempont
csapatainknál.
A helyi média minden eseményt nagy érdeklődéssel figyel és tudósít. Nem kivétel ez alól a kosárlabda sem. 
A tulajdonos önkormányzatnak széleskörű testvérvárosi kapcsolatai vannak. Szeretnénk e jól működő kapcsolatrendszert a sport szolgálatában állítani. Már
tárgyalások folynak több településsel is hogy 12-14 éves gyerekek mérjék össze kosárlabdatudásukat pl. egy „testvérvárosok kupája” keretében. Sajnos az ilyen
jellegű rendezvényeknek TAO pénzből történő finanszírozása még nehézségekbe ütközik.
Sportszervezetünk a nálunk sportoló fiatalok számára igyekszik minél jobb körülményeket teremteni. Mind a gyerekek megjelenésére, utaztatásukra, versenyeztetésre
és az edzési körülményekre nagy hangsúlyt fektetünk. 



A tulajdonos önkormányzatnak széleskörű testvérvárosi kapcsolatai vannak. Szeretnénk e jól működő kapcsolatrendszert a sport szolgálatában állítani. Már
tárgyalások folynak több településsel is hogy 12-14 éves gyerekek mérjék össze kosárlabdatudásukat pl. egy „testvérvárosok kupája” keretében. Sajnos az ilyen
jellegű rendezvényeknek TAO pénzből történő finanszírozása még nehézségekbe ütközik.
Sportszervezetünk a nálunk sportoló fiatalok számára igyekszik minél jobb körülményeket teremteni. Mind a gyerekek megjelenésére, utaztatásukra, versenyeztetésre
és az edzési körülményekre nagy hangsúlyt fektetünk. 

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

Sportfejlesztési programunk társadalmi hatását tekintve egy hosszú távú program. Sportszervezetünk csak az utánpótlás nevelés területén szeretne és kíván működni.
Munkánk igazi gyümölcse csak évek múlva érik be. A mi meggyőződésünk, hogy azok a gyerekek, akik a sportpályákon, sportolás közben nőnek fel, nemcsak
egészségesebbek, de felnőttként a munkájára igényesebb, társaival, barátaival, családjával megértőbb, gondoskodóbb lesznek. Olyan emberek, akikre mindig és
minden szinten számítani lehet. A sportban berögződött elvek, a becsületesség, a szerénység, a méltóság, a küzdeni tudás, olyan tulajdonságok, amely egy társadalom
hasznára válhatnak mind a közéletben, mind a magánéletben egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy egy ország, egy társadalom megbecsültségét a világban az ilyen emberek
révén vívhatja ki. Egy kisváros sportszervezetének igazi feladata talán ez. 
Gazdasági hatásokat néhány pontban érdemes összefoglalni.
1.Megfizethető sportolási lehetőség. A támogatások révén a szülői terhek csökkennek. A pénz nem lehet a sportolás akadálya.
2.Megbecsült szakembergárda. Az edző, mint foglalkozás népszerűvé válása. a fekete pénzek megszűnése a sportban.
3.A szabadidős kosárlabda tömegesedése révén egyre több egészséges munkaképes ember.
4.Átlátható gazdálkodási viszonyok a sportszervezetben.
A megkezdett új sportfinanszírozási rendszer véleményünk szerint soha nem látott pozitív változásokat eredményez a sport területén. A kis sportszervezetek mint
amilyen a mi sportiskolánk is ezen lehetőség nélkül nem tudna működni. Sajnos ma az önkormányzatok a vállalkozók és a magánszemélyek lehetőségei beszűkültek. A
sport, különös tekintettel az utánpótlássport véleményünk szerint jelentős hanyatlásnak indulna a TAO pénzek nélkül. A mi sportiskolánk sem tudna a jelenlegi módon
működni a támogatások nélkül, hiszen mára már csak a szülői támogatások jelentenek bevételt.

Sportfejlesztési programunk társadalmi hatását tekintve egy hosszú távú program. Sportszervezetünk csak az utánpótlás nevelés területén szeretne és kíván működni.
Munkánk igazi gyümölcse csak évek múlva érik be. A mi meggyőződésünk, hogy azok a gyerekek, akik a sportpályákon, sportolás közben nőnek fel, nemcsak
egészségesebbek, de felnőttként a munkájára igényesebb, társaival, barátaival, családjával megértőbb, gondoskodóbb lesznek. Olyan emberek, akikre mindig és
minden szinten számítani lehet. A sportban berögződött elvek, a becsületesség, a szerénység, a méltóság, a küzdeni tudás, olyan tulajdonságok, amely egy társadalom
hasznára válhatnak mind a közéletben, mind a magánéletben egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy egy ország, egy társadalom megbecsültségét a világban az ilyen emberek
révén vívhatja ki. Egy kisváros sportszervezetének igazi feladata talán ez. 
Gazdasági hatásokat néhány pontban érdemes összefoglalni.
1.Megfizethető sportolási lehetőség. A támogatások révén a szülői terhek csökkennek. A pénz nem lehet a sportolás akadálya.
2.Megbecsült szakembergárda. Az edző, mint foglalkozás népszerűvé válása. a fekete pénzek megszűnése a sportban.
3.A szabadidős kosárlabda tömegesedése révén egyre több egészséges munkaképes ember.
4.Átlátható gazdálkodási viszonyok a sportszervezetben.
A megkezdett új sportfinanszírozási rendszer véleményünk szerint soha nem látott pozitív változásokat eredményez a sport területén. A kis sportszervezetek mint
amilyen a mi sportiskolánk is ezen lehetőség nélkül nem tudna működni. Sajnos ma az önkormányzatok a vállalkozók és a magánszemélyek lehetőségei beszűkültek. A
sport, különös tekintettel az utánpótlássport véleményünk szerint jelentős hanyatlásnak indulna a TAO pénzek nélkül. A mi sportiskolánk sem tudna a jelenlegi módon
működni a támogatások nélkül, hiszen mára már csak a szülői támogatások jelentenek bevételt.

4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.



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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0235/2013

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése
                                                            

Új? Végzettsé
g

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)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

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



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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó,
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. 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

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/SFPMOD01-0235/2013

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)

2013/14

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)

2013/14

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

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

9 . Tárgyi e szkö z  be ruházás  : TEB, tárgyi e szkö z  fe lújítás  : TEF, Biz to nságte chnikai fe jle sz té s : BTI

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



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

0 0 0

13 3 1

24 5 2

0 0 0

12 2 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2013/14-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0235/2013

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11 Nincs

U12 Megyei

U14 Megyei

U16 Nincs

U18 Megyei

U20 Nincs

U23 Nincs

U25* Nincs

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma
11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint
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Labdák 20 5 000 Ft 100 000  Ft

Mezgarnitúra 15 7 000 Ft 105 000  Ft

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

 Constantinum Intézmény 3 000 Ft 8 5 40 120 000  Ft

Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola tornaterme KÖÁI2 000 Ft 16 11 176 352 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

2 3 4

Siber Rita OKJ.      No 150643 24 11 40 000 Ft9 720 Ft 546 920  Ft

Bertalan Márta testnevelő 24 11 40 000 Ft9 720 Ft 546 920  Ft

Szabó Csaba No. 20120403001 24 11 40 000 Ft9 720 Ft 546 920  Ft

Katona Andor 52-8962-01 sportedző24 11 40 000 Ft9 720 Ft 546 920  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

205 000  Ft

0  Ft

300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

472 000  Ft

0 Ft

2 187 680  Ft

0 Ft

3 164 680 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

325 250 Ft 2 927 247 Ft 3 252 497 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

325 250 Ft 2 927 247 Ft 3 252 497 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0235/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 szett Sportfelszerelés

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok
száma az
évadban
(hónap)

Igénybevett
órák száma /
évad

Éves&nbspköltség     

2013/14 U14

2013/14 U18

Évad Sportszakember
beosztása

Sportszakember neve                                   2012/13-as
idény
működési
engedély
száma

Fogl.
kor.

H.ó. Kif. Hó Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra
jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)

2013/14 Edző

U12
U14
U18

2013/14 Edző

U12
U14
U18

2013/14 Edző

U12
U14
U18

2013/14 Egyéb

U12
U14
U18

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

Összegzés:

összesen:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:



1. OKJ s .s z . - OKJ-s  spo rtszake mbe r, Fe lső fo kú s .s z . - Fe lső fo kú spo rtszake mbe r

2. Fo gl. ko r. - Fo glalko z tato tt ko ro sz tály

3. H.ó . - Sze rző dé s  sze rinti havi ó raszám

4. Kif. Hó  - Kifize té sse l é rinte tt hó napo k száma

8. Ide  ne m é rtve  a s zakszö ve tsé g által me gállapíto tt, a s zö ve tsé g díjfize té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak csö kke nté sé t a ne ve zé s i díjak e se té n.

9 . Ide  ne m é rtve  a s zakszö ve tsé g által me gállapíto tt, a s zö ve tsé g díjfize té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak csö kke nté sé t a ve rse ny- é s  játé ke nge dé lye k e se té n.

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



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/SFPMOD01-0235/2013

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:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban

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

2013/14 Á

2013/14 SZ

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

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



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0235/2013

Jogcím 2013/14 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)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:



58 544 Ft 58 544 Ft

58 544 Ft

Közreműködői költségek

29 272 Ft

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

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

87 816 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

87 816 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0235/2013

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

Maximum
közrem.
díj

2013/14

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
-támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
-kérelem összeállítása, menedzselése.
A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
-közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés
lefolytatása,
-Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés.
-kommunikációs folyamatok támogatása,
-egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában
A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség,
valamint az elszámolás teljesítése körében
-A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és
a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;
-Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási
jelentések előkészítésében történő közreműködés. Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2013/14

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

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:



Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0235/2013

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: Kiskunfélegyháza  (helység), 2013  (év) 11  (hó) 08  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírott  Katona Andor, mint  a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

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

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

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

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

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

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

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Kiskunfélegyháza  (helység), 2013  (év) 11  (hó) 08  (nap) 



___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

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

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

 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)

 A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Kiskunfélegyháza  (helység), 2013  (év) 11  (hó) 08  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány fő
Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma fő
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma fő

Licence-szel rendelkező edzők száma fő

Szakemberek átlagfizetése Ft
Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2
Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma fő

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U11 Fő

U12 Fő

U14 Fő

U16 Fő

U18 Fő

U20 Fő

U23 Fő

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U11 helyezés

U12 helyezés

U14 helyezés

U16 helyezés

U18 helyezés

U20 helyezés

U23 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:



0.0  %



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft
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Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
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0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 927 247 Ft 87 816 Ft 325 250 Ft 3 252 497 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 927 247 Ft 87 816 Ft 325 250 Ft 3 252 497 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
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