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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Mogyoród KSK
A kérelmező szervezet rövidített neve: MKS
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 9 8 3 1 4 9 7 - 1 - 1 3

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

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 1 4 6 Mogyoród(helység)

Sport utca(út, utca) -(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 1 4 6 Mogyoród(helység)

Sport utca(út, utca) -(házszám)

0630-411-4856Telefon: 0630-411-4856Fax:

www.mogyorod.huHivatalos honlap: hutter63.jozsef@gmail.comE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Hutter József
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

0630-411-4856Mobiltelefonszám: hutter63.jozsef@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Hutter József

0630-411-4856Mobiltelefonszám: hutter63.jozsef@gmail.comE-mail cím:

Szent László Általános Iskola Mogyoródi Önkormányzat Mogyoród Nonprofit Kft. 20

Mogyoródi Sportcsarnok Mogyoródi Önkormányzat Mogyoródi Önkormányzat 108

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási
intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

Érkezett : ________________

521 Megye

Nem jogosult

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés

1981-09-01

1981-09-01

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.



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

11.273 MFt 9.5 MFt 7 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

4.519 MFt 4.881 MFt 4.4 MFt

9.22 MFt 10.347 MFt 6.2 MFt

1.336 MFt 3.483 MFt 1.5 MFt

26.35  MFt 28.21  MFt 19.1  MFt

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

8.598 MFt 10.23 MFt 9.5 MFt

0.618 MFt 1.1 MFt 1 MFt

3.955 MFt 4.596 MFt 3.3 MFt

8.673 MFt 9.835 MFt 2.4 MFt

0.876 MFt 0.779 MFt 0.85 MFt

22.72  MFt 26.54  MFt 17.05  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

9.55 MFt 12.3 MFt 11.5 MFt

0.618 MFt 1.1 MFt 1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)

   



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

 2014/15-ös bajnoki évad

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

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Mogyoród Nagyközség a budapesti agglomeráció egyik különleges települése. Lélekszáma folyamatosan és dinamikusan növekszik és az itt élők ma már a sport területén igen színvonalas
sportlétesítményekben élvezhetik a mozgás örömeit.
Melyek ezek a sportlétesítmények?
Nos, Mogyoród Nagyközség Önkormányzata önerőből épített egy 500 fős befogadóképességű nemzetközi szabványoknak megfelelő Sportcsarnokot, és egy nagyméretű műfüves pályát. A
beruházások összértéke mintegy 1 milliárd forint!
Az Önkormányzat tehát kiemelten, stratégiai ágazatként kezeli a sportot és a létesítmény ingyenes használatával, valamint a működéshez szükséges források juttatásával folyamatosan
támogatja a sportegyesületet. Fenti sorokat azért tettük a társadalmi – gazdasági hatások élére, mert a kézilabda szakosztály 15 évet várt arra, hogy hazai pályán, hazai közönség előtt játsszon.
Programunk legfőbb társadalmi hatásaként pedig azt várjuk, hogy a kézilabda egyre népszerűbb legyen Mogyoródon és a térségünkben.

A Mogyoródi Községi Sportkör Kézilabda Szakosztálya mintegy 30 éves múltra tekint vissza. Csapataink jelenleg az alábbi bajnokságokban szerepelnek:
Felnőttek: Férfi NB II, férfi Megyei I. osztály, Női Megyei I. osztály
Junior: Férfi NB II.
Gyerek: ERIMA bajnokság Fiú U11, U14, Lány U13.

Több mint tíz évig sajnos Gödöllőn bérelt sportcsarnokban játszottuk hazai mérkőzéseinket, de 2010-től az új mogyoródi sportcsarnokban sportolhatunk. A 10 idegenben töltött év ellenére
térségünkben olyan településekkel vagyunk versenyben, akik 5-10 szer nagyobb városokat reprezentálnak.
Az új Sportcsarnokunkkal igen komoly perspektívát tudunk nyújtani a mogyoródi és a térségben élő fiatalok számára. Felnőtt csapataink hétről hétre hangulatos meccseket játszva népszerűsítik
a kézilabdasportot. Hazai mérkőzéseinket az új 500 fős befogadóképességű teremben játsszuk, ami egyben a legfőbb utánpótlás bázist jelentő Szent László Általános Iskolához is kapcsolódik.
Ehhez a fejlesztéshez szeretnénk felhasználni a látvány –csapatsportágakról szóló törvény adta lehetőségeket. Terveink szerint szakosztályunkat az országos jelentőségű kézilabda
fellegvárakként lehet majd emlegetni néhány év múlva. Ehhez a tárgyi feltételek az új Sportcsarnokkal javarészt adottak, sportszakmai feltételekre garancia Németh Sándor mesteredző, a
térségben pedig rohamosan nő a gyermeklétszám. Elindult az utánpótlás nevelés nagy erőkkel. Szakosztályunk utánpótláskorú versenyzőinek tehetséggondozására, nevelésére, morális és
szakmai felkészítésére nagyon nagy hangsúlyt fektet. Nagyon fontosnak tartjuk a játékosok olyan szabadidős tevékenységekre irányuló terelését, melyek erős erkölcsöt és szilárd akaratot,
egészséges életmódot, a családtól nem eltávolodó, kreatív életvitel elsajátítását célozzák meg. Célunk játékosainknak megtanítani és velük együtt bebizonyítani, hogy a tanulás melletti sportolás
is lehet eredményes. A szakmai munka mellett valamennyi szakemberünk a sport nevelési lehetőségeit is kihasználja az utánpótlásban.
A sportág fejlődéséhez elengedhetetlen újabb szakképzett edzők bevonása, akik a sportág alapjait tudják oktatni a legkisebbektől kezdve a felnőtt csapatokig.
Mindezek együttesen azt eredményezhetik, hogy az általunk elképzelt széles utánpótlás bázissal hosszú ideig meghatározó csapatokat fogunk szerepeltetni a térségben, de akár országos
szinten női és férfi szinten egyaránt.

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

nem releváns.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatban:
Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése: 2014. decemberétől folyamatosan, ahogy beérkeznek a támogatások.
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: 2014. decemberétől folyamatosan, ahogy beérkeznek a támogatások.
Nevezési költségek kifizetése: 2014. augusztus 1.-től folyamatosan
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának tervezett ideje: 2014. júliusától havonta.
Edzőtábor tervezett ideje: 2014. júliusa
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának tervezett kifizetése: 2014. augusztusától 2015. júniusáig.

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

A Mogyoród KSK Kézilabda szakosztálya a Magyar Kézilabda Szövetség által kidolgozott és kiadott : „A Magyar kézilabdázás sportágfejlesztési stratégiája 2009-2017„ című szakanyagnak
megfelelően készítette el a saját sportágfejlesztési stratégiáját és ennek megfelelően a terveit. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves
folytatása.

Fő célkitűzésünk, hogy szakosztályunk a környéken az egyik meghatározó kézilabda UTÁNPÓTLÁS bázis legyen!
A verseny-és élsport, az utánpótlás-nevelés az oktatási intézmények, a szabadidős és a fogyatékosok sportjának területén
- Az edzések tervezésénél a szakosztály szakemberei kiindulási alapnak az utánpótlás korosztályok képzési keretterve szerinti szakmai anyagot tekintik, ez alapján készítik el a különböző
korosztályok edzésterveit. Az edzésszámok biztosításához szükséges a jelenleg már rendelkezésre álló edzésidőket emelni, hogy minden korosztály a legmagasabb szakmai munkát
végezhesse. A jelenlegi szűkös anyagi lehetőségek sajnos gyakran csak korosztályonként összevont edzésekre adnak lehetőséget. A rendelkezésre álló teremidők növelésével az edzői idők is
növekedhetnek, ami mint újonnan létrehozandó munkahely jelentkezik, amit jelen pályázati forrásból kívánunk finanszírozni. Az utánpótlás korú játékosok körében legfontosabb feladatok:
szakmai fejlesztés, a sport általi nevelés, erkölcsi, etikai normák oktatása, a gyerekek NEVELÉSE. A nevelés egyik leghatékonyabb módja a közösségi lét többszintű megélése, ezért rendkívül
fontosnak tartjuk a közös együttléteket bajnokságokban, kupákon, edzőtáborokban, stb., hiszen a sportélmény mellett óriási közösségformáló ereje van A közösségben átélt sportélmények
nagymértékben erősítik a közösségi tudatot, alternatívát jelentenek a mértéktelen televíziózásnak, számítógépezésnek, emellett olyan pozitív emberi tulajdonságok kialakulását teszik lehetővé,
melyekkel bátran nekivághatnak játékosaink a felnőtt életüknek
- egyesületünk a sportolói létszám növelését, a meglévő sportolók fejlesztését, az elérni kívánt eredményeket a kiváló létesítményünk megfelelő időre történő rendelkezésre állásával, valamint
folyamatosan tovább képzett szakember gárda által végzett munkával kívánja biztosítani.
- A helyi óvodai toborzás beindítása is szerepel terveink között (3 óvoda), aminek feltétele a megfelelő anyagi háttér biztosítása a pályázati forrásból, hogy az egyesület szakemberei
bevonhatóak legyenek a szivacskézilabdázás megalapozásába, terjesztésébe, oktatások képzések által.
- az ERIMA gyerekbajnokságban minél több korosztályban indulni mind fiú, mind lány csapatokkal, és minél több mérkőzést játszani.
- a versenyzői létszám növelését a serdülő és ifjúsági korú csapatoknál is. A kézilabdázást valamilyen okból más egyesületnél feladó játékosokat összegyűjteni, és lehetőséget biztosítani
számukra egy más környezetben, hogy ne vesszenek a sportág számára.
- A saját rendezésű utánpótlás torna (Boskó Péter emléktorna) kiszélesítése több korosztályra, amely további játéklehetőséget, fejlődést biztosít a saját és a meghívott csapatok játékosai részére.
- Hazai rendezésű utánpótlás tornákon részt venni, pl. Balázs kupa Győr, Főnix kupa Debrecen, Cell kupa Veszprém, stb., ahol megfelelő színvonalú és mennyiségű mérkőzéseken lehet lemérni
a csapatok teljesítményét, és ahol a szakmai és emberi kapcsolatokat lehet bővíteni, elmélyíteni.
- sportolóink tanulmányi előmenetelének támogatása, hogy lehetőleg minden játékosunk képességeiknek megfelelő szinten tudja folytatni tanulmányait, közép és felsőfokú tanulmányaik alatt is
tovább sportoljon.
- versenyzőink sportolói pályájának támogatása (Heraklész program).
- a jelenlegi toborzási-kiválasztási rendszer bővítése a gyermek létszám további növelése érdekében. A már meglévő helyi iskolai kapcsolat mellett a környező települések iskoláinak bevonása
a kiválasztásba.
- a tehetséges versenyzők kiemelt edzése és versenyeztetése, posztképző edzések, kapusedzések beindítása.
- a legkiválóbb játékosainknak biztosítani a továbblépést a legfelsőbb szintekig. Sportoló export beindítása.
- a kevésbé tehetséges játékosok benntartása a kézilabdázás rendszerében, ahol Ők is megtalálják a számukra megfelelő lehetőségeket. (alacsonyabb osztályban játéklehetőség, játékvezetés,
edzői munka, szülőként a saját gyermekük bevezetése a kézilabdázásba, sport szakemberként részvétel a sportág valamely csapatánál, szövetségénél, stb.)

   



- Az utánpótlás korú versenyzők nyári felkészülésének újraszervezése, bentlakásos nyári edzőtáborozás strandkézilabda kupákon való részvétellel kombinálva, amely csökkenti a holtidőt a
folyamatos edzésmunkából, versenyzésből, valamint a gyerekek lelkesedését megtartja, fokozza a sporttevékenység iránt.
- Szakosztályunk célja, hogy hátrányos helyzetű gyerekek számára is biztosítani tudja a sportolási lehetőséget, jelenleg a működést a tagdíjak is jelentősen támogatják, így a pályázati forrás
biztosítaná, hogy a már eddig is rászoruló tagok kedvezményeket, és a sportot csupán anyagi okok miatt nem folytató gyerekek ingyenes hozzáférést kapjanak az edzésekhez, versenyzéshez.
- A szülők aktív bevonása a sportéletbe, a testmozgástól, a szervezésen át a játékszabályok megismertetéséig. A Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzat oktatása minden egyesületi tagnak,
és hozzátartozónak, ismerősnek.
- Az edzések látogatása fogyatékkal élők számára, a jövőben várjuk a sportolni vágyó fogyatékkal élő gyerekeket, hiszen nem csak Ők tanulhatnak tőlünk, hanem a velük együtt edző gyerekek
is fejlődnek az elfogadásuk, támogatásuk, segítésük által.
- Egy másik kitörési pontot a településen található a Hungaroring és az Aquarena jelenti, melyek országos, sőt nemzetközi színvonalú létesítmények. Elképzeléseink szerint a létesítményeket
olyan országos eseményekkel lehet összekapcsolni, melyben helyet kaphatnak a kézilabdasportot reprezentáló nemzetközi tornák is. Lehet ez teremkézilabda, de lehet ez az egyre népszerűbb
strandkézilabda is, melynek különleges helyszínt biztosítana az ország legnagyobb csúszdaparkja. Köztudottan a fiatalok kedvelt helye az Aquarena, ahol természetes módon lenne
összekapcsolható a sport, a szórakozás és az egészséges életmód.

A szervezeti és irányítási rendszer területén 
- A folyamatosan változó jogi és támogatási rendszerhez rugalmasan alkalmazkodó szervezeti és irányítási rendszer működtetése. Sportszervezetünk döntéshozó és végrehajtó munkájának
továbbfejlesztése (sportszakmai, pénzügyi menedzsment, kommunikációs, sportkapcsolati, utánpótlás és a sportegészségügy terén). Személyi (önkéntes munka) és tárgyi feltételek biztosítása a
feladat megvalósításához.
A finanszírozásában
- A jelenleg is főtámogató Önkormányzat melletti vállalkozások megtartása, további támogatók felkutatása. További pályázati lehetőségek bevonása a finanszírozásba. Sporttámogatás, és a
szponzori támogatás együtt kezelése. 
- Rövid, közép és hosszú távú sport, finanszírozási és együttműködési stratégiák kidolgozása. Széles szponzori és sporttámogatási kapcsolatok kialakítása, amelynek keretében a szponzorok
anyagi, természetbeni támogatását az igényeik szerint teljes mértékben kiszolgáljuk. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához.
A sportági létesítmények, felszerelések, eszközök vonatkozásában
- Az utánpótlás nevelésében az eredményes felkészüléshez szükséges eszközpark felállítása. Különböző modern erőfejlesztő, kondicionáló, koordinációs, stb. eszközök beszerzése. (bólyák,
medicinek, ugrókötelek, stb.)
- A jelenlegi öreg, elhasználódott, és a még hiányzó sportruházat, sporteszközök cseréje, bővítése (mezek, nadrágok, melegítők, sportcipők, labdák, szivacslabdák, szivacskapuk).
A szaktudás, szakemberképzés területén
- A jelenleg (is) magas szintű minőségi szakmai munka tovább vitele, és bővítése.
- A szakemberek szakmai, anyagi megbecsülése, folyamatos továbbképzése, szakmai anyagok, könyvek, elektronikus adathordozók, online adattartalmak folyamatos hozzáférésének
biztosítása.
- Munkahelyteremtés a jövő nemzedékének testi szellemi nevelésére. A jövőben további szakemberek alkalmazása a létszámnak és a szakmai munkának megfelelően, hogy a pályázati
forrásból származó támogatási pénzek a társadalom számára valóban hasznosan legyenek felhasználva.
A sportág kommunikációjában
- Az informatika adta lehetőségek hatékonyabb kihasználása a szakember továbbképzésben, az egyesület széleskörű megismertetésében, a csapattagok, szülők, barátok, ismerősök közötti
kommunikációban, a támogatókkal történő együttműködésekben. Egy a 21. század minden kihívásának megfelelő interaktív honlap fejlesztése, üzemeltetése. A közösségi oldalakon az
egyesület megjelenítése, azokon történő kommunikáció beindítása, ezáltal az egyesület megismertetése széles baráti, ismerősi, érdeklődői körben. A legfontosabb, az egyesületet, a csapatokat
érintő naprakész, azonnali információk megosztása mindenki számára, távoli eléréssel is. 

A sportegészségügyi tevékenységben 

Sportegészségügyi területen a folyamatos szűrés, prevenció, táplálkozási tanácsadás, sportrögzítőkkel, sportbetétekkel történő ellátása, egyesületi keretek között történő megvalósítása a
versenyzőink egészségének megóvása, illetve teljesítményük fokozása érdekében. Külső szakemberek (orvos, fizioterapeuta, sportegészségügyi ellátó cég) bevonása az adott kérdéskörnek
megfelelően. pl. MKSZ és MOB hivatalos beszállítója: LBT Kft. (sportrögzítők, sportbetétek, stb.)

Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok 

- Az edzések során egyesületünknél még nem használt új eszközök, módszerek keresése, és ezek bevezetése a napi minőségi munka fejlesztésének érdekében.
-Finanszírozási lehetőségek tekintetében új együttműködési formák felkutatása, bevezetése.
-Sportegészségügyi területen új szűrési módszerek, prevenciós eszközök technikák nyomon követése, a játékosok számára elérhetővé tétele. Az edzések erőfejlesztő hatását objektíven mérni
képes technológiák kipróbálása, a rendszeres felmérésekbe való bevonása, akár szolgáltatási szponzorációként is.
A táplálkozási tanácsadás bevezetése nem csak a sportolók, hanem azok szüleinek, testvéreinek körében, egy egészségesebb nemzedék nevelése céljából.

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

A mai társadalom értékválsággal küzd, ezt az értékválságot a sport által nagyszerűen lehet megszüntetni. A fiatalok szocializációja, a sport magatartás és személyiség formáló erejével
megkönnyíthető, a társadalom számára értékes embereket nevel. A közösségi élmény megtapasztalásával a csoportban történő tanulás, majd a felnőtt életben a csoportban történő
munkavégzés során a sportolói múlttal rendelkező emberek rendkívül előnyös helyzetbe kerülnek. Az egyesület eltökélt szándéka a sportra nevelés, és a sport általi nevelés megvalósítása. 
Fontosnak tartjuk a mai világunk rettegett szere – a kábítószer- elleni küzdelmet, hiszen egy jó közösség, a versenyszellem, az egészséges életmód rádöbbenti a gyerekeket, hogy nincs rá
szükségük.

Tevékenységünk esélyegyenlőséget érintő szerepe

Folyamatos kapcsolatban állunk a helyi önkormányzattal és civil szervezetekkel, a helyi kisebbségi önkormányzattal, hogy mindenki számára sportolási lehetőséget biztosítsunk hovatartozástól,
társadalmi helyzettől függetlenül. Célunk, ezen társadalmi csoportokban élő gyerekek számára megadni a sport és a nevelés területén mindazt , melyet önerőből elérni nem tudnak. Hisszük,
hogy a sport nyújtotta lehetőségek a felzárkóztatás, társadalmi integrálódás leghatékonyabb eszközei.

Szakosztályunk régióban betöltött szerepe:

Munkánk során nagyon odafigyelünk sportolóink morális és szakmai felkészítésére, hogy velük együtt bebizonyíthassuk: " A tanulás melletti sportolás is lehet magas szintű".
Egyesületünkben nem csak a helyben élők sportolnak, hanem a környező településeken élők is.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.



6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (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.

   



0 Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban:

9

0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

Évad Megnevezés                                                            Menny. egység Menny. Egységár          Összeg          Kategória

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás tervezett
kezdete

Beruházás, felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f. E.k.

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait
is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.
7. Azon beszerzéseket, 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

   



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

0 0

0 0

0 0

0 0

23 2

0 0

0 0

0 0

24 2

0 0

13 1

2014/15-ös bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

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

U7 Nincs

U8 Nincs

U9 Nincs

U10 Nincs

U11 Országos

U12 Nincs

U13 Nincs

U14 Nincs

Serdülő Országos

Ifjúsági Nincs

Junior Országos

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

   



12

60 14 269 Ft 856 140  Ft

60 526 Ft 31 560  Ft

60 6 383 Ft 382 980  Ft

60 3 755 Ft 225 300  Ft

60 3 379 Ft 202 740  Ft

60 3 755 Ft 225 300  Ft

60 2 628 Ft 157 680  Ft

60 2 628 Ft 157 680  Ft

60 1 877 Ft 112 620  Ft

6 4 506 Ft 27 036  Ft

6 4 506 Ft 27 036  Ft

5 3 755 Ft 18 775  Ft

60 2 253 Ft 135 180  Ft

4 939 Ft 3 756  Ft

6 901 Ft 5 406  Ft

20 3 379 Ft 67 580  Ft

3 4 506 Ft 13 518  Ft

10 5 632 Ft 56 320  Ft

20 3 755 Ft 75 100  Ft

20 3 004 Ft 60 080  Ft

20 1 202 Ft 24 040  Ft

1 5 632 Ft 5 632  Ft

2 90 120 Ft 180 240  Ft

2 21 779 Ft 43 558  Ft

10 3 755 Ft 37 550  Ft

10 1 502 Ft 15 020  Ft

4 1 502 Ft 6 008  Ft

10 2 253 Ft 22 530  Ft

10 1 690 Ft 16 900  Ft

10 1 690 Ft 16 900  Ft

10 864 Ft 8 640  Ft

10 601 Ft 6 010  Ft

10 939 Ft 9 390  Ft

10 939 Ft 9 390  Ft

10 413 Ft 4 130  Ft

10 1 577 Ft 15 770  Ft

10 451 Ft 4 510  Ft

10 995 Ft 9 950  Ft

10 1 126 Ft 11 260  Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

Évad
Megnevezés                                                            

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 pár Sportfelszerelés

2014/15 pár Sportfelszerelés

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 doboz Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Pályatartozék

2014/15 db Pályatartozék

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

   

kézilabda cipő

zokni

labda

kézilabda mez (meccs)

kézilabda nadrág (meccs)

kézitáska

szabadidőpóló

rövidnadrág

edzőpóló

kapusnadrág

kapusmez

labdazsák

wax

labdapumpa

síp

sport bólya

stopperóra

fitness labda

gumiszalagok

medicinlabda

ugrókötél

nagy taktikai tábla/csapa

kapu

kapuháló

Dyner párna

koordinációs létra

koordinációs gát

ugró zsámoly

Arnika Zselé

Intensive hűtő zselé

Sporty Cool

Fagyasztó spray

hűtő spray

jégzselé spray

jégakku

jégtömlő

ragtapasz

masszázs olaj



10 1 126 Ft 11 260  Ft

1 56 325 Ft 56 325  Ft

1 4 506 Ft 4 506  Ft

1 7 510 Ft 7 510  Ft

1 5 632 Ft 5 632  Ft

10 143 Ft 1 430  Ft

30 2 628 Ft 78 840  Ft

1 41 305 Ft 41 305  Ft

1 4 506 Ft 4 506  Ft

30 1 690 Ft 50 700  Ft

1 187 750 Ft 187 750  Ft

Sport Csarnok Mogyoród 3 755 Ft 40 11 440 1 652 200  Ft

Sport Csarnok Mogyoród 3 755 Ft 48 11 528 1 982 640  Ft

Sport Csarnok Mogyoród 3 755 Ft 20 11 220 826 100  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

3 11 37 550 Ft 10 514  Ft 528 704  Ft

2 11 18 775 Ft 5 257  Ft 264 352  Ft

2 11 37 550 Ft 10 514  Ft 528 704  Ft

26 285 1 321 760 

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2

Németh Sándor

Kralovics Erika

Gali György

Sportszakemberek adatainak részletezése

3 176 365  Ft

551 354  Ft

938 749 Ft

187 750 Ft

150 200 Ft

0 Ft

4 460 940  Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Diagnosztikai eszközök

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

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

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség     

2014/15 U11

2014/15 Serdülő

2014/15 Junior

Támogatási
időszak

Név                               Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15

Németh Sándor

edző Nem Normál

2014/15

Kralovics Erika

edző Nem Normál

2014/15

Gali György

edző Nem Normál

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz Fogl. kor.

2014/15 1946-05-19 C

U11
Serdülő
Junior

2014/15 1985-06-13 C

U11
Serdülő
Junior

2014/15 1956-03-21 C

U11
Serdülő
Junior

Jogcím 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

masszázskrém

massage ágy

hűtőtáska (6L-15L)

orvosi táska felszerelve

mentőláda

sebösszehúzó tapasz

ló krém

pulzusmérő óra

vérnyomásmérő

bemelegítő krém

újraélesztő készülék (automata / félautomata)



2 185 408 Ft

1 321 760  Ft

0 Ft

0 Ft

12 972 526 Ft

1 333 250 Ft 11 999 253 Ft 13 332 503 Ft

1 333 250 Ft 11 999 253 Ft 13 332 503 Ft

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

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

AJT program költségei

Összegzés:

összesen:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

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



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/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

Évad Képzés címe          Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi költségei
(Ft)           

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)            

Amortizá-
ció (Ft)

Tanácsadói
szolgálta-
tások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összesen     

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

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

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez
közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a
képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött
idő levonása után

   



239 985 Ft 239 985 Ft

239 985 Ft

Közreműködői költségek

119 993 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

359 978 Ft

0 Ft

0 Ft

359 978 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

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

Maximum
közrem. díj

2014/15

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:

2014/15

Jogcím 2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:

   



Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

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

szíveskedjenek. 

Kelt: Mogyoród  (helység), 2014  (év) 11  (hó) 17  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.

   



Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

Alulírott  Hutter József, 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: Mogyoród  (helység), 2014  (év) 11  (hó) 17  (nap) 

   



___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

 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)

(10 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

 sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

 utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Mogyoród  (helység), 2014  (év) 11  (hó) 17  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.

   



3 4 33.3  %

3 4 33.3  %

0 0 0.0  %

3 4 33.3  %

100000 100000 0.0  %

1 1 0.0  %

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.)

0 0 0.0  %

3 6 100.0  %

6 10 66.7  %

5 10 100.0  %

6 10 66.7  %

7 10 42.9  %

10 14 40.0  %

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.)

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 0 0.0  %

60 100 66.7  %

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.)

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

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:

U7 Fő

U8 Fő

U9 Fő

U10 Fő

U11 Fő

U12 Fő

U13 Fő

Egyéb indikátor:

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

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U7 helyezés

U8 helyezés

U9 helyezés

U10 helyezés

U11 helyezés

U12 helyezés

U13 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:

   



0 0 0.0  %

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

11 999 253 Ft 359 978 Ft 1 333 250 Ft 13 332 503 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

11 999 253 Ft 359 978 Ft 1 333 250 Ft 13 332 503 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

11 999 253 Ft 359 978 Ft 1 333 250 Ft 13 332 503 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

11 999 253 Ft 359 978 Ft 1 333 250 Ft 13 332 503 Ft

Projekt költségvetése összesen

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2106/2014/MKSZ

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:



   


