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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Egri Kék Oroszlánok Kosársuli Utánpótlás Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: EGRI KOK USE
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 8 5 8 9 7 4 0 - 1 - 1 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 3 3 0 0 Eger(helység)

Mária(út, utca) 1.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 3 3 0 0 Eger(helység)

Mária(út, utca) 1.(házszám)

36-425-208Telefon: 36425-208Fax:

www.egrikok.huHivatalos honlap: egrikok@gmail.comE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Varga György

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

20-973-41-70Mobiltelefonszám: egrikok@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Varga György

20-973-41-70Mobiltelefonszám: egrikok@gmail.comE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Kosssuth Zsuzsa GimnáziumEger város Kossuth Zsuzsa Gimnázium 4.5

Dobó István Gimnázium Eger város Dobó István Gimnázium 3

Hunyadi Mátyás Általános IskolaEger város Hunyadi Mátyás Általános Iskola 4.5

 Kemény Ferenc SportcsarnokEger város Eger Városi Sportiskola 4.5

Felsővárosi Általános IskolaEger város Felsővárosi Általános Iskola 3

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

Egri Városi Sportiskola 3300 Eger Stadion u. 8. utánpótlás csapatok felkészítésével versenyeztetésével járó feladatok felosztása. Írá

EKF-Eger-HÉSZ SE 3300 Eger Leányka u. 6. utánpótlás csapatok felkészítésével versenyeztetésével járó feladatok felosztása. Írá

Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

2006-07-20

2006-07-20

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 BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

0.1 MFt 0.4 MFt 0.1 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

8.17159 MFt 8.59417 MFt 9 MFt

0 MFt 1.9982 MFt 34.232 MFt

0.221 MFt 0.117 MFt 0.2 MFt

8.49  MFt 11.11  MFt 43.53  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0.254 MFt 1.591 MFt 9 MFt

1 MFt 1 MFt 9 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

1.2421 MFt 1.2295 MFt 2 MFt

6.2179 MFt 2.871731 MFt 14 MFt

8.71  MFt 6.69  MFt 34  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

8.7 MFt 6.6 MFt 34 MFt

1 MFt 1 MFt 9 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

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

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

 2012/13-es bajnoki évad  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 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 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:
Kosáriskolánk több mint 10 éve alakult. A kezdetektől részt veszünk az MKOSZ bajnokságain, különböző korcsoportban, a kengurutól a juniorig. A mi feladatunk elsősorban
a tömegbázis növelése, a sportág népszerűsítése, a kenguru és gyermek korosztály versenyeztetése. Egy felnőtt NBII-as csapatot is működtetünk. Itt elsősorban a sportág
iránt kedvet érző támogatóinknak, szülőknek és azoknak a korosztályból már ”kiöregedett” kosársulisoknak biztosítunk lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a
rekreációhoz. A kosársuliból a legügyesebb gyerekek az Egri Városi Sportiskolában folytatják tovább a pályafutásukat. A nálunk sportolóknak biztosítjuk a fejlődési és
versenyzési lehetőséget (régiós bajnokság). Így a későbbiekben már nem csak 13 év alatti játékosokkal fogunk rendelkezni.
Kosáriskolának a programunknak megfelelően, szeptembertől elejétől új csoportokat indított be, de a számunkra a megítélt 2011/12-es TAO Sportfejlesztési támogatásból
(1, 9 millió Ft) nem tudtuk a felmerülő költségeket (labdák, terembérlet, edzői bér és egyéb eszközök) fedezni. Két csoportban még tudtunk tagdíjat kérni, két csoportban
ingyen dolgozik a kolléga, és egy sportszakembert bekapcsoltunk a „Dobd a kosárba” programba. A meglévő csoportokat szeretnénk megtartani illetve két újat beindítani,
de ez a már az új támogatás összegének a függvénye lesz .
A sportegyesület hivatalos ügyeinek intézése, illetve a csapattal kapcsolatos transzferek lebonyolítása jelenleg ad hoc módon kerül megoldásra, amely jelentős kiadásokat
eredményez a sportegyesület számára. Éppen ezért adminisztratív munkakörben kívánunk 1 főt alkalmazni ezen feladatok ellátására. A sportegyesület fejlődése és anyagi
forrásainak várható növekedése okán pedig az e területen jelentkező, megnövekedett feladatok ellátása érdekében elengedhetetlen egy saját gazdasági vezető alkalmazása
is.
Létesítmény feltételek:
Jelenleg négy iskolában tartjuk a foglalkozásokat. Van ahol a szponzoraink szakképzési hozzájárulásáért cserébe, ez a lehetőség sajnos meg fog szűnni.
Új csoportok beindításához további edzőhely bővítésre van szükség, lehetőleg az iskolájukban. Egyesületünk nem rendelkezik önálló sportlétesítménnyel. Korosztályos
csapataink edzéseinek megtartásához, a mérkőzések lejátszásához Eger város általános és középiskoláinak tornatermeit kell bérelnünk. Ez a pályázat lehetőséget ad arra,
hogy nagy óraszámban vegyük igénybe a város iskoláinak tornatermét, ezzel több edzésidőt tudunk biztosítani utánpótlás csapataink számára.
A TAO-s támogatás hatására nagy lett a konkurencia, ráadásul más sportágak lényegesen több pénzhez jutottak városunkban az utánpótlás fejlesztéséhez. (pl. vízilabda 126
millió Ft, kézilabda 75 millió Ft, labdarúgás 45 millió Ft). A kosárlabda erre a fejlesztésre 18 milliót kapott. Ingyenes tanfolyamokat indítanak amibe még az edzéshelyszínre
történő szállítást is ingyen biztosítják..

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

nincs

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

nincs

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

Általános célkitűzések: Egyesületünk 10 éve foglalkozik Egerben a kosárlabda utánpótlás neveléssel, képzéssel, a sportág népszerűsítésével, tömegesítésével a város
általános és középiskolás diákjai körében. Célunk egy hosszú távon is működőképes, finanszírozható, felmenő rendszerű utánpótlás rendszer kialakítása.
Az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület sportágfejlesztési programja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége utánpótlás programjaihoz – „Új pályán” című
koncepcióhoz, valamint „Neveljünk kosarasokat!” programhoz szorosan kapcsolódik, annak elveire épül, és követi annak irányait. A Sportegyesület sportfejlesztési
programjában egy olyan tervet kíván megvalósítani, amely a folyamatos fenntartható építkezés elvét követve a régió meghatározó kosárlabda centrumává nőheti ki magát.
Ezen célok megvalósulásához az elkövetkező években a TAO Sportfejlesztési Pályázati pénzek segítségének köszönhetően tudatos tömegbázis építéssel meg kívánjuk
háromszorozni az egyesületben kosárlabdázók létszámát, amely elképzelésünket a sportág népszerűsítésével párhuzamosan tartjuk megvalósíthatónak.
1. A „Labdát minden gyermek kezébe!” programon belül a sportág népszerűsítése, tömegesítése az általános iskolák alsó tagozatos tanulói körében. Ennek érdekében
céljaink között szerepel olyan feltételrendszer kialakítása és biztosítása, mely hosszú távon is hozzájárul a sportági piramis alapjainak szélesítéséhez.
2. „Dobj a kosárba” címmel meghirdetett MKOSZ programba való bekapcsolódás a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a Felsővárosi Általános Iskola tanulóinak
segítségével.
3. Fontos eleme a programunknak a tömegesítés után a tehetségek felkutatása, kiválasztása és képzése, valamint a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által
szervezett utánpótlás bajnokságban való versenyeztetés a játékosok szakmai fejlődése érdekében. A „Neveljünk kosarasokat” programban továbbra is minél több
nemzetközi szintű játékost szeretnénk nevelni a magyar kosárlabda sport számára.
4. Sportolóink számára sportfelszerelési csomagot kívánunk biztosítani (mez, nadrág, utazótáska, kosárlabda cipő, formaruha). Ezzel jelentős mértékben
tehermentesítenénk a fiatal sportolók szüleit, hiszen eddig nagy mértékben ők finanszírozták a szükséges sportfelszereléseket. Így olcsóbbá, ezáltal mindenki számára
elérhetőbbé tudjuk tenni a sportoláshoz való hozzáférést. Az egységes felszerelés ugyanakkor jelentősen erősíti a csapat egységet is. Edzésekhez labdák és egyéb
sporteszközök bevonását tervezzük
5. Szabadidős kosárlabda programok szervezésével hozzájárulunk a szabadidős kosárlabdázók számának emeléséhez. Programok megszervezésében, lebonyolításában
nyújtunk segítséget.
6. Külön támogatási struktúrát és tehetséggondozási rendszert szeretnénk kialakítani a legtehetségesebb gyerekek részére. A szakmai munka tökéletesítése érdekében
összetartó edzőtáborokat szervezünk, valamint évente megrendezésre kerülő nemzetközi mini torna megrendezésével kívánjuk elérni, hogy a játékosaink megfelelő meccs-
és versenyrutint szerezzenek Ennek érdekében kiemelten kezeljük a nemzetközi kapcsolatok kérdését, és ápolását. Saját edzőtovábbképzés megszervezésével pedig a
térség szakembereinek fogunk fejlődési lehetőséget biztosítani.
7. Az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület nagyobb tárgyi eszköz beszerzését szeretne elérni, melynek kettős célja van. Egyrészt egy mikrobusz vásárlásával az
egyesület személyszállítási költségeit kívánjuk minimalizálni, ugyanis ezen költségek meglehetősen nagy arányt jelentenek az egyesület, illetve a játékosok és szüleik
költségvetésében. Ezáltal olcsóbbá tehető a sportolás, a kosárlabdázás, ami nagyban megkönnyítheti a gyerekek csatlakozását az egyesülethez. Másrészt egy mobil,
műanyag borítású kosárpálya (FIBA33) vásárlásával, streetball bemutatók, versenyek rendezését szeretnénk megvalósítani. Ezeken a rendezvényeken pedig a sportág
népszerűsítése mellett lehetőségünk nyílna a sport közösségépítő jellegének hangsúlyozására és a lakosság fizikai aktivitásra való ösztönzésére is...
8. Az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület sportfejlesztési programjának meghatározó része az utánpótlás-csapatok fejlesztése és tömegbázisuk növelése. Ehhez
a már említett, sportág népszerűsítő rendezvényeken túl olyan feltételeket szükséges teremteni a játékosok részére, hogy a sportág meg is tudja „tartani” a
kosárlabdázáshoz kedvet kapó fiatalokat. Ennek érdekében a társasági adókedvezmény által biztosított plusz forrásokból többek között a megfelelő szakemberállomány
bérezését kívánjuk megoldani. Ezen túlmenően az edzések mellett edzőtáborokat kívánunk rendezni a játékosoknak, valamint el kívánunk indulni felkészülési tornákon,
amelyre eddig, többek között a magas nevezési díjak következtében, nem volt alkalmunk, illetve saját rendezésű tornát is kívánunk szervezni. Már 4 éve szervezzük az
„Egri Mini Bajnokságot”, ahol a legkisebbeknek adunk bemutatkozási és versenylehetőséget. Reményeink szerint az idei évtől sokkal több csapatot tudunk bekapcsolni.
9. Nem rendelkezünk önálló sportlétesítménnyel, ezért az edzések, mérkőzések megtartásához bérelnünk kell sportlétesítményt. Ezen pályázat lehetőséget biztosít arra,
hogy nagyobb óraszámban vegyük igénybe a város általános és középiskoláinak tornatermeit, ezzel több edzésidő jut csapataink számára.
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A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Az Egri Kék Oroszlánok Utánpótlás Sportegyesület sportfejlesztési programjában megfogalmazottak megvalósításával, a folyamatos fejlődés és fejlesztés elvét követve,
valamint a fenntarthatóság alapkövetelményét szem előtt tartva egy olyan sportági centrumot kíván létrehozni, ahol a versenysport kiegészülve a szabadidősporttal pozitív
gazdasági és társadalmi hatásokat indukál. Reményeink szerint növekedni fog a térség lakosainak fizikai aktivitása, a sportág, többi sportághoz viszonyított népszerűsége,
nagyobb merítési lehetőség kínálkozik majd a versenyszerűen kosárlabdázók rekrutációjára és nem utolsó sorban olyan rendezvények kerülnek majd megrendezésre Eger
városában, amelyeknek sportértékén túl, közösségépítő, turisztikai és gazdasági hatásai is megmutatkoznak. Az egyesület csapatainak sikeressége és tömegbázisának
növekedése magával vonja a mérkőzéseken a nézőszám növekedést, valamint a helyi vállalkozók, szponzorok is megtérülő befektetésként fognak az Egri Kék Oroszlánok
Utánpótlás Sportegyesületre tekinteni. Az egyesület fejlődése munkahelyteremtő hatással bír, ami a térség és az ország szempontjából is kiemelkedősen fontos és a
kormányzati elképzelésekkel összhangban van.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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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

NB II edző 26 12 45 000 Ft 14 460  Ft 713 520  Ft

Technikai munkatárs 80 12 50 000 Ft 15 460  Ft 785 520  Ft

106 24 95 000  Ft 29 920  Ft 1 499 040  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

760 819 Ft 760 819 Ft 1 521 638 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

760 819 Ft 760 819 Ft 1 521 638 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

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)

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!)

videókamera 150 000 Ft

elektromos eredményjelző mobil 550 000 Ft

hangosító berendezés 400 000 Ft

mikrobusz 9 fős 9 000 000 Ft

műanyag mobil pálya fél 6 000 000 Ft

mosó-szárító gép 250 000 Ft

16 350 000 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 2012. és 2015. közötti időszakban:

5 008 731 Ft 11 687 039 Ft 16 695 770 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

5 008 731 Ft 11 687 039 Ft 16 695 770 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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

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.

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:
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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
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!

2012/13-es bajnoki évad

20 20 1

25 20 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11

U12

U14

U16

U18

U20

U23

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

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

12

kosárlabda gumi 90 4 300 Ft 387 000  Ft

kosárlabda bőr 10 15 625 Ft 156 250  Ft

állítható magasságú palánk/gyűrű/háló 6 132 750 Ft 796 500  Ft

póló/mez alsó-felső 30 9 000 Ft 270 000  Ft

névre szóló póló 125 2 500 Ft 312 500  Ft

bólya 50 1 250 Ft 62 500  Ft

karika 50 750 Ft 37 500  Ft

ugrókötél 50 1 200 Ft 60 000  Ft

koordinációs létra 6 6 500 Ft 39 000  Ft

jelölő trikó 30 1 200 Ft 36 000  Ft

vitaminok 125 5 000 Ft 625 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Dobó István Gimnázium 3 500 Ft 20 12 240 840 000  Ft

Felsővárosi Általános Iskola 3 500 Ft 16 10 160 560 000  Ft

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3 500 Ft 16 10 160 560 000  Ft

Kossuth Zsuzsa Gimnázium 3 500 Ft 18 10 180 630 000  Ft

Szilágyi Erzsébet Gimnázium 3 500 Ft 10 12 120 420 000  Ft

Kemény Ferenc Sportcsarnok 10 000 Ft 2 10 20 200 000  Ft

Edzőtáborok helyszínei 3 500 Ft 20 2 40 140 000  Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

Évad
Megnevezés                                        

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség     
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

1 2 3 4

180 12 200 000 Ft 54 000  Ft 3 048 000  Ft

14 12 92 000 Ft 23 860  Ft 1 390 320  Ft

12 12 75 000 Ft 20 460  Ft 1 145 520  Ft

12 12 75 000 Ft 20 460  Ft 1 145 520  Ft

12 12 75 000 Ft 20 460  Ft 1 145 520  Ft

12 12 75 000 Ft 20 460  Ft 1 145 520  Ft

12 12 75 000 Ft 20 460  Ft 1 145 520  Ft

12 12 75 000 Ft 20 460  Ft 1 145 520  Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

2 157 250  Ft

625 000  Ft

1 475 000 Ft

8 60 000 Ft

8 650 000 Ft

9 0 Ft

3 350 000  Ft

3 750 000 Ft

11 311 440  Ft

0 Ft

23 378 690 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft)

2 401 565 Ft 21 614 082 Ft 24 015 647 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 401 565 Ft 21 614 082 Ft 24 015 647 Ft

Évad Sportszakember
beosztása

Képesítés Fogl.
kor.

Adózás
módja

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

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

Jogcím 2012/13 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)

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.)
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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/SFPHP01-1004/2012

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 2012. és 2015. közötti időszakban

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

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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Közreműködői költségek

14 990 Ft

228 900 Ft

420 816 Ft

664 706 Ft

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

340 619 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

22 598 Ft 0 Ft 0 Ft

345 770 Ft 0 Ft 0 Ft

636 957 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 005 325 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

Évad Közreműködő által végzett feladat
leírása                                                                                                                        

Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Összegzés:

2012/13

Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 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:

 

Pályázat http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

11 / 20 2012.06.04. 21:14



Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

0 3 6 100.0  %

0 3 6 100.0  %

0 0 0 0.0  %

0 3 6 100.0  %

0 40000 50000 25.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

40 90 125.0  %

45 60 33.3  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

Felnőtt Fő 20 20 0.0  %

0.0  %

0.0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

0 0 0.0  %

4 1 -75.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

Felnőtt helyezés 10 5 -50.0  %

0.0  %

0.0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

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:
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Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

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: Eger  (helység), 2012  (év) 06  (hó) 04  (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

Alulírott Varga György (hivatalos képviselő neve), 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.   kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;

7.  a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és

a.    a látvány-csapatsportban  működő hivatásos vagy amatőr  sportszervezet  a támogatási  igazolási  kérelem benyújtásának időpontjában
legalább 2 éve működik és;

b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a
sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó
amatőr sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a
részvételre indulási jogot szerzett, vagy

c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei
között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy
sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen
esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az
országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság)
valamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.

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

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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;

10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel  a rendezett munkaügyi  kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi  XXXVIII. törvény 15. §-ában
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a
Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

12.  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;

13. 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;

14.  amennyiben a 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

ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy
cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy
cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap

ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,
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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.

15.    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;

16.    tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása
során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;

17.    hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatában szereplő adatokat a szövetség nyilvántartsa, kezelje és jogszabályban meghatározott harmadik
személynek ellenőrzés céljából átadja.

Kelt: Eger  (helység), 2012  (év) 06  (hó) 04  (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

 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)

 Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2, Nyilatkozatok a mellékletekről és a Nyilatkozat az elektronikus számláról
nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell töltenem)

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Eger  (helység), 2012  (év) 06  (hó) 04  (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

Nyilatkozat
e-Számla befogadásáról Sportszervezet, Cég, egyéb szervezet részére

Sportszervezet neve:Egri Kék Oroszlánok Kosársuli Utánpótlás Sportegyesület
Sportszervezet rövidített neve: EGRI KOK USE
Adószám: 18589740-1-10
Számlázási cím: 3300 Eger Mária 1.
Kapcsolattartó neve: Varga György
Kapcsolattartó telefonszáma: 20-973-41-70
Értesítési e-mail cím, melyre a számla érkezéséről kap információt.: egrikok@gmail.com

Tisztelt Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége!
Ezúton visszaigazolom, hogy a fent megadott cég befogadja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kiállított e-Számlákat.
Az e-Számlák törvényben előírt megőrzéséről gondoskodom.

Kelt: Eger  (helység), 2012  (év) 06  (hó) 04  (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 10 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

760 819 Ft 760 819 Ft 1 521 638 Ft

11 687 039 Ft 5 008 731 Ft 16 695 770 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

21 614 082 Ft 2 401 565 Ft 24 015 647 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 005 325 Ft 0 Ft 1 005 325 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

34 061 940 Ft 8 171 115 Ft 42 233 055 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

 

Pályázat http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

18 / 20 2012.06.04. 21:14



Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

760 819 Ft 760 819 Ft 1 521 638 Ft

11 687 039 Ft 5 008 731 Ft 16 695 770 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

21 614 082 Ft 2 401 565 Ft 24 015 647 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 005 325 Ft 0 Ft 1 005 325 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

34 061 940 Ft 8 171 115 Ft 42 233 055 Ft

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:
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Versenyeztetés költségei

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-1004/2012

Jogcím 2012/13 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:

összesen:

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

Összegzés:

összesen:
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