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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve: Érdi Sport Kft.
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 4 9 9 8 1 7 7 - 2 - 1 3

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 0 3 0 ÉRD(helység)

Ercsi(út, utca) 34(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 0 3 0 ÉRD(helység)

Ercsi(út, utca) 34(házszám)

309417844Telefon: 23-363-086Fax:

www.handballerd.huHivatalos honlap: iroda.kezilabda@gmail.comE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Szántó Erzsébet Gizella

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető

30-941-7844Mobiltelefonszám: iroda.kezilabda@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Szántó Erzsébet Gizella

30-941-7844Mobiltelefonszám: iroda.kezilabda@gmail.comE-mail cím:

Körösi Csoma Általános Iskola tornateremÉrd MJV Önkormányzat KIK Érdi Tankerület 123014 12

Batthyány Sportcsarnok Érd MJV Önkormányzat Érd Városfejlesztő és Szolg. Kft. 39

Érd Városi Sportcsarnok Érd MJV Önkormányzat Érdi Sport Kft. Érd Városfejlesztő és Szolg Kft. 36

Treff 99 tornaterem Treff 99 Kft. Treff 99 Kft. 11

Gárdonyi Tanuszoda Érd MJV Önkormányzat Érd Városfejlesztő és Szolg Kft. 10

Budaörsi Sporcsarnok Budaörs Önkormányzat B.T.G. Kft. 6

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/SFP-0066/2013

Érkezett : ________________

113 NBI

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

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés

felkészülés és versenyeztetés

2009-11-19

2009-11-19

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

80 MFt 32.5 MFt 60 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

1 MFt 3.3 MFt 3.5 MFt

15.5 MFt 107.9 MFt 120 MFt

0.3 MFt 0 MFt 0 MFt

96.8  MFt 143.7  MFt 183.5  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.

84.1 MFt 234.9 MFt 230 MFt

2.3 MFt 1.7 MFt 2 MFt

6 MFt 19.3 MFt 25 MFt

176.6 MFt 127.7 MFt 125 MFt

15 MFt 3 MFt 3 MFt

284  MFt 386.6  MFt 385  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

60 MFt 130 MFt 160 MFt

2.3 MFt 1.7 MFt 3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFP-0066/2013

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/SFP-0066/2013

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

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

Ismertesse a 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

Hosszú távú stratégiai tervünket „Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája” címmel készítettük el, melynek végrehajtásában nagyon jól állunk.
Városunkban az országos trendekkel szemben magas – sőt növekszik - a gyermekek, fiatalok száma, amely óriási potenciált jelent a sport számára. Ilyen komoly életminőséget is befolyásoló
terület fejlesztésébe kezdtünk bele, ami napjainkra olyan jelentőssé vált, hogy női kézilabda csapatunk az első osztály stabil tagja, és 139 gyermek és családjuk kapcsolódik szervesen
munkánkhoz. A sport komplex hatásaival döntő változásokat kívánunk elérni a város életében 2017-ig, értékeink erejében bízva ebben a dinamikus fejlődésben várunk külső szakmai és
finanszírozási segítséget, annak érdekében, hogy országunk, térségünk, városunk életminősége javuljon, váljanak elégedettebbé, boldogabbá, egészségesebbé az emberek.
Az eredményesség emelésével konkrét célunk az adott bajnokságokban állandóan az első hat helyezett között lenni, és a finanszírozás állandósítása esetén, minden korosztályban az első
osztály megtartása a cél, ugyanakkor a UP piramis felépítése és a megfelelő szintű versenyeztetés érdekében alacsonyabb osztályokban is edződhetnek fiataljaink.
Célkitűzéseink középpontjában az utánpótlásban résztvevők kézilabdások létszámnövelése áll, szeretnénk a jelenlegi 139 főt legalább megkétszerezni, ugyanakkor tehetségkiválasztó
rendszerünkkel a tehetségegek felismerése a célunk. A kiválasztási rendszerünk tökéletesítésével a tehetséggondozás egy új dimenzióba emelkedhet.
Szeretnénk elérni, hogy városunk és térségének valamennyi, a kézilabdázás területén dolgozó sportszakember (edző, sportvezető, sportorvos, játékvezető, versenybíró, stb.) a feladatainak
ellátásához szükséges legfrissebb tudással és végzettséggel rendelkezzen. 
Létesítmény gondjaink megoldódásával egy olyan kézilabda bázis jön létre, amely hosszú távon biztosítani tudja az érdi kézilabda jövőjét. Méltó helyszíne lesz NBI-es csapatunk mérkőzéseinek
és nemzetközi mérkőzéseinket is hazai pályán tudjuk megrendezni. Idén a csarnok berendezése a célunk, melyhez az előző támogatási időszak pályázata adta lehetőségeket is szeretnénk
felhasználni.
Fő célkitűzésünk a magyar–magyar kapcsolatok fejlesztése, a Kárpát-medencei együttműködések javítása, illetve V4–ek együttműködések sport lehetőségeinek kihasználása! Nemzetközi
utánpótlás fesztivál kialakítása csak pozitíven hathat városunk ismertségére, arculatára.

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

Ingatlan beruházást a 2013-14 támogatási időszakban nem tervezünk.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Az eddigi támogatásokból fel tudtuk fejleszteni a Német Helga programot, amely nagy népszerűségnek örvend és az érdi kézilabdázás alapjául szolgál. Továbbra is a hosszú távú stratégiánk
mentén kívánunk tovább haladni, létszámbővítést minden korosztályban tervezünk, melyhez az új otthonunk nagy segítséget nyújt. Továbbra is a minőségi kézilabdaképzés a célunk, de
tömegbázisunkat tovább kívánjuk szélesíteni antenna klubok kialakításával és a tömegsport jelleg erősítésével, amely során már jelenleg is több mint 1500 gyereknek biztosítunk lehetőséget.
Újból megrendezzük a Német Helga Utánpótlás Kupát, amin már tavaly is 1500 gyerek vett részt.
A környező 18 iskolával kötött együttműködés értelmében edzőink együtt dolgoznak az iskolával,így a gyerekeket, az élő kapcsolat alapján könnyebben tudják klubunkhoz invitálni őket. 
Nagy hangsúlyt fektettünk az ismeretterjesztési részre is, szórólapokat is készítettünk, amelyet az iskolákban szétosztogattunk. A szórólapon képregényszerűen ábrázolt figurák tanítják a
kézilabda alapjait a gyerekeknek. 
Vezető edzőnk Szabó Edina (a francia kézilabda válogatott menedzsere) és Németh Helga együtt dolgozták ki és kivitelezték a Németh Helga nevével fémjelzett utánpótlás programot. A
pedagógiai program innovatívan, európai tapasztalatokat felhasználva egy gyermekközpontú és szabadidősport alapú rendszer kiépítésével teszi lehetővé a gyerekek részére a kézilabda
alapjainak és szabályainak megismerését az iskolai oktatás keretein belül. 
Csapataink kiválóan szerepelnek bajnokságaikban, utánpótlás csapataink a saját korosztályukban az ország legjobb 5 csapata között vannak.
Az idén ismét Linzbe tervezünk egy edzőtábort, illetve az utánpótlás korosztályaink csapatai a kalocsai Kalocsa Kupán egy versenyeztetéssel egybekötött felkészítő edzőtáboron vesznek majd
részt. Tavaly a felnőttekkel együtt, a siófoki edzőtáborukba gyerekeket is vittünk, ami nagyon motiváló volt számukra, idén pályázatunk kedvező elbírálása esetén minden utánpótlás játékosunkat
el szeretnénk vinni egy ilyen jellegű felkészülési edzőtáborba.
Személyi állományunkban nem várható változás, büszkék vagyunk arra, hogy szakember gárdánk az országban példaértékű, mint szakmai hozzáértésben, mind elkötelezettségben egyaránt. 
Idén a szakmai munka színvonalasabbá tételéhez, a kor követelményeinek megfelelő technikai eszközöket szeretnénk beszerezni, melyek elengedhetetlenek a fejlődéshez.
Utánpótlásunk számára egy mobil újraélesztő készüléket szeretnénk vásárolni, mivel több mint 100 gyerekkel foglalkozunk.

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

Hosszú távú stratégiai tervünket „Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája” címmel készítettük el, melynek végrehajtásában nagyon jól állunk.
Városunkban az országos trendekkel szemben magas – sőt növekszik - a gyermekek, fiatalok száma, amely óriási potenciált jelent a sport számára. Ilyen komoly életminőséget is befolyásoló
terület fejlesztésébe kezdtünk bele, ami napjainkra olyan jelentőssé vált, hogy női kézilabda csapatunk az első osztály stabil tagja, és 139 gyermek és családjuk kapcsolódik szervesen
munkánkhoz. A sport komplex hatásaival döntő változásokat kívánunk elérni a város életében 2017-ig, értékeink erejében bízva ebben a dinamikus fejlődésben várunk külső szakmai és
finanszírozási segítséget, annak érdekében, hogy országunk, térségünk, városunk életminősége javuljon, váljanak elégedettebbé, boldogabbá, egészségesebbé az emberek.
Az eredményesség emelésével konkrét célunk az adott bajnokságokban állandóan az első hat helyezett között lenni, és a finanszírozás állandósítása esetén, minden korosztályban az első
osztály megtartása a cél, ugyanakkor a UP piramis felépítése és a megfelelő szintű versenyeztetés érdekében alacsonyabb osztályokban is edződhetnek fiataljaink.
Célkitűzéseink középpontjában az utánpótlásban résztvevők kézilabdások létszámnövelése áll, szeretnénk a jelenlegi 139 főt legalább megkétszerezni, ugyanakkor tehetségkiválasztó
rendszerünkkel a tehetségegek felismerése a célunk. A kiválasztási rendszerünk tökéletesítésével a tehetséggondozás egy új dimenzióba emelkedhet.
Szeretnénk elérni, hogy városunk és térségének valamennyi, a kézilabdázás területén dolgozó sportszakember (edző, sportvezető, sportorvos, játékvezető, versenybíró, stb.) a feladatainak
ellátásához szükséges legfrissebb tudással és végzettséggel rendelkezzen. 
Létesítmény gondjaink megoldódásával egy olyan kézilabda bázis jön létre, amely hosszú távon biztosítani tudja az érdi kézilabda jövőjét. Méltó helyszíne lesz NBI-es csapatunk mérkőzéseinek
és nemzetközi mérkőzéseinket is hazai pályán tudjuk megrendezni. Idén a csarnok berendezése a célunk, melyhez az előző támogatási időszak pályázata adta lehetőségeket is szeretnénk
felhasználni.
Fő célkitűzésünk a magyar–magyar kapcsolatok fejlesztése, a Kárpát-medencei együttműködések javítása, illetve V4–ek együttműködések sport lehetőségeinek kihasználása! Nemzetközi
utánpótlás fesztivál kialakítása csak pozitíven hathat városunk ismertségére, arculatára.

Ingatlan beruházást a 2013-14 támogatási időszakban nem tervezünk.

Az

eddigi támogatásokból fel tudtuk fejleszteni a Német Helga programot, amely nagy népszerűségnek örvend és az érdi kézilabdázás alapjául szolgál. Továbbra is a hosszú távú stratégiánk
mentén kívánunk tovább haladni, létszámbővítést minden korosztályban tervezünk, melyhez az új otthonunk nagy segítséget nyújt. Továbbra is a minőségi kézilabdaképzés a célunk, de
tömegbázisunkat tovább kívánjuk szélesíteni antenna klubok kialakításával és a tömegsport jelleg erősítésével, amely során már jelenleg is több mint 1500 gyereknek biztosítunk lehetőséget.
Újból megrendezzük a Német Helga Utánpótlás Kupát, amin már tavaly is 1500 gyerek vett részt.
A környező 18 iskolával kötött együttműködés értelmében edzőink együtt dolgoznak az iskolával,így a gyerekeket, az élő kapcsolat alapján könnyebben tudják klubunkhoz invitálni őket. 
Nagy hangsúlyt fektettünk az ismeretterjesztési részre is, szórólapokat is készítettünk, amelyet az iskolákban szétosztogattunk. A szórólapon képregényszerűen ábrázolt figurák tanítják a
kézilabda alapjait a gyerekeknek. 
Vezető edzőnk Szabó Edina (a francia kézilabda válogatott menedzsere) és Németh Helga együtt dolgozták ki és kivitelezték a Németh Helga nevével fémjelzett utánpótlás programot. A
pedagógiai program innovatívan, európai tapasztalatokat felhasználva egy gyermekközpontú és szabadidősport alapú rendszer kiépítésével teszi lehetővé a gyerekek részére a kézilabda
alapjainak és szabályainak megismerését az iskolai oktatás keretein belül. 
Csapataink kiválóan szerepelnek bajnokságaikban, utánpótlás csapataink a saját korosztályukban az ország legjobb 5 csapata között vannak.
Az idén ismét Linzbe tervezünk egy edzőtábort, illetve az utánpótlás korosztályaink csapatai a kalocsai Kalocsa Kupán egy versenyeztetéssel egybekötött felkészítő edzőtáboron vesznek majd
részt. Tavaly a felnőttekkel együtt, a siófoki edzőtáborukba gyerekeket is vittünk, ami nagyon motiváló volt számukra, idén pályázatunk kedvező elbírálása esetén minden utánpótlás játékosunkat
el szeretnénk vinni egy ilyen jellegű felkészülési edzőtáborba.
Személyi állományunkban nem várható változás, büszkék vagyunk arra, hogy szakember gárdánk az országban példaértékű, mint szakmai hozzáértésben, mind elkötelezettségben egyaránt. 
Idén a szakmai munka színvonalasabbá tételéhez, a kor követelményeinek megfelelő technikai eszközöket szeretnénk beszerezni, melyek elengedhetetlenek a fejlődéshez.
Utánpótlásunk számára egy mobil újraélesztő készüléket szeretnénk vásárolni, mivel több mint 100 gyerekkel foglalkozunk.

Stratégiai célunk, hogy városunk és térségének valamennyi, a kézilabdázás területén dolgozó sportszakember (edző, sportvezető, sportorvos, játékvezető, versenybíró, stb.) a feladatainak



Stratégiai célunk, hogy városunk és térségének valamennyi, a kézilabdázás területén dolgozó sportszakember (edző, sportvezető, sportorvos, játékvezető, versenybíró, stb.) a feladatainak
ellátásához szükséges legfrissebb tudással és végzettséggel rendelkezzen, melyre csapatunk tagjai, mondhatni a magyar kézilabdasport élő legendái, mind elhivatottság, mind tapasztalat, mind
pedig szakmaiság terén garanciát jelentenek.
Célunk az EU-s előírásoknak megfelelő szakemberképzési rendszer kialakítása, ezért áttanulmányoztuk az ehhez kapcsolódó európai szakirodalmat, és adaptáltuk, helyi szintre bontottuk le a
korábban felvázolt célrendszerünkhöz kapcsolódó tartalmakat. 
Célunk a kézilabdázás helyi, városi, területi modern tudományos hátterének megteremtése.
Kialakításra kerülő gyakorlatunk alapja, a jelenlegi állami és szövetségi képzési és továbbképzési rendszerhez való tudatos és átlátható kapcsolódás, külföldről hazatért edzőink segítségével a
nemzetközi tapasztalatok helyi felhasználása, a központi képzési rendszer helyi értékekkel történő gazdagítása, kiegészítése, színesítése. Programunk célja szélesíteni, növelni a
kézilabdázással foglalkozó helyi, térségi szakembereinek számát. 
Ösztönözzük sportolóinkat, sportszakembereinket a közép- és felsőfokú intézményekben tanulókat, a gyorsított és kedvezményes tanfolyamokon való részvételre. Tudásukat jelentősen
fejlesztjük, tanulmányaikban dinamikus előrehaladásukat előkészítjük. 
Jelentős hátráltató tényező a sportéletpálya megtervezésében, az elképzelt életutak megvalósításában az idegen nyelv tudásának hiánya. A fiatalok, és a felnőtt szakemberek is alig haladnak
előre, nem tudják a nemzetközi szakirodalmat áttekinteni, nem tudják a legújabb módszereket a gyakorlatba bekapcsolni. Célunk a sportolók, sportvezetők idegen nyelv tanulásának segítése,
szervezése.
Hosszútávon vezető szakembereink részére lehetővé szeretnénk tenni nemzetközi, európai képzéseken, továbbképzéseken történő részvételt. 
Sportolást és tanulást összehangoljuk. Célunk a fizikális és szellemi terhelés helyes arányának kialakítása.
Egyértelmű célunk, hogy a kézilabdázóknak egy életpályamodellt tudjunk kínálni, hogy a sportolói karrier után is megtartsuk őket a kézilabda mellett. Rendkívüli tudással rendelkezünk a
kézilabda sport minden terén és ezt szeretnénk átadni a következő generációknak is.
Legújabb kezdeményezésünk a gyerekek játékvezetői szakmával történő megismertetése, amely egy sportolói életpályamodell kialakításának szerves részét képezi.

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

A város önmagában egy rendkívül fiatal, betelepült lakókból álló város. Az átlagéletkor 35-40 között mozog, városunkban az országos trendekkel szemben magas, sőt növekszik a gyermekek,
fiatalok száma. Az egyre növekvő gyereklétszámtól függetlenül nem lesz több iskolánk vagy tornatermünk, ezért a kapacitás előbb- utóbb, inkább eléri a maximális fokát. 
Budapest elszívó hatását a helyi értékekkel kompenzálni lehet. Ilyen komoly életminőséget is befolyásoló terület fejlesztésébe kezdtünk bele, ami napjainkra olyan jelentőssé vált, hogy női
kézilabda csapatunk az első osztály stabil tagja, és 139 gyermek és családjuk kapcsolódik szervesen munkánkhoz és több mint 1500 gyereknek biztosítunk tömegsport kereteink belül mozgási,
kézilabdázási lehetőséget, melyet tovább szeretnénk növelni. A sport komplex hatásaival döntő változásokat kívánunk elérni a város életében, értékeink erejében bízva ebben a dinamikus
fejlődésben várunk külső szakmai és finanszírozási segítséget, annak érdekében, hogy országunk, térségünk, városunk életminősége javuljon, váljanak elégedettebbé, boldogabbá,
egészségesebbé az emberek.
Érdnek szüksége van egy olyan közös célra, társadalmi összefogásra, mely a mai világban nehezen fellelhető, tehát hogy adunk az embereknek egy célt, ami mind a politikától, mind a
gazdaságtól mentes. A sport abszolút alkalmas egy ilyen közösségteremtő szerepre, ha valaki kimegy egy mérkőzésre, ott mindenféle nációval találkozhat, függetlenül képzettségtől, társadalmi
helyzettől, keresettől, ott egy közösségi érzés érdekében vannak együtt a szurkolók. A társadalmi hatáson kívül a gazdasági hatása sem elhanyagolható a felvázolt terveinknek, egy komoly
hátterű marketingcéggel tárgyalva saját projektként szeretnénk ennek a sportágnak, mint olyannak a magyarországi megítélését visszaállítani, javítani. Ezért tartjuk annyira fontosnak a Németh
Helga program terjesztését és érvényszerzését, illetve, hogy rendelkezésünkre álljon a csarnok. 
A csarnok megvalósulásával egy hatalmas lépést teszünk hosszú távú stratégiánk és céljaink elérése felé. Ez nem csupán egy hely, ahol a meccseket játsszuk, hanem egy bázis teremt
számunkra, egy olyan hely lesz, ahol minden a kézilabdáról szól, ahol a mostani szétszórt csapatainkat egységbe tudjuk kovácsolni. Szakmailag elengedhetetlen, a gyerekek beépítése,
csapattá történő formálása során és segíti továbbfejlődésüket is.

Stratégiai célunk, hogy városunk és térségének valamennyi, a kézilabdázás területén dolgozó sportszakember (edző, sportvezető, sportorvos, játékvezető, versenybíró, stb.) a feladatainak
ellátásához szükséges legfrissebb tudással és végzettséggel rendelkezzen, melyre csapatunk tagjai, mondhatni a magyar kézilabdasport élő legendái, mind elhivatottság, mind tapasztalat, mind
pedig szakmaiság terén garanciát jelentenek.
Célunk az EU-s előírásoknak megfelelő szakemberképzési rendszer kialakítása, ezért áttanulmányoztuk az ehhez kapcsolódó európai szakirodalmat, és adaptáltuk, helyi szintre bontottuk le a
korábban felvázolt célrendszerünkhöz kapcsolódó tartalmakat. 
Célunk a kézilabdázás helyi, városi, területi modern tudományos hátterének megteremtése.
Kialakításra kerülő gyakorlatunk alapja, a jelenlegi állami és szövetségi képzési és továbbképzési rendszerhez való tudatos és átlátható kapcsolódás, külföldről hazatért edzőink segítségével a
nemzetközi tapasztalatok helyi felhasználása, a központi képzési rendszer helyi értékekkel történő gazdagítása, kiegészítése, színesítése. Programunk célja szélesíteni, növelni a
kézilabdázással foglalkozó helyi, térségi szakembereinek számát. 
Ösztönözzük sportolóinkat, sportszakembereinket a közép- és felsőfokú intézményekben tanulókat, a gyorsított és kedvezményes tanfolyamokon való részvételre. Tudásukat jelentősen
fejlesztjük, tanulmányaikban dinamikus előrehaladásukat előkészítjük. 
Jelentős hátráltató tényező a sportéletpálya megtervezésében, az elképzelt életutak megvalósításában az idegen nyelv tudásának hiánya. A fiatalok, és a felnőtt szakemberek is alig haladnak
előre, nem tudják a nemzetközi szakirodalmat áttekinteni, nem tudják a legújabb módszereket a gyakorlatba bekapcsolni. Célunk a sportolók, sportvezetők idegen nyelv tanulásának segítése,
szervezése.
Hosszútávon vezető szakembereink részére lehetővé szeretnénk tenni nemzetközi, európai képzéseken, továbbképzéseken történő részvételt. 
Sportolást és tanulást összehangoljuk. Célunk a fizikális és szellemi terhelés helyes arányának kialakítása.
Egyértelmű célunk, hogy a kézilabdázóknak egy életpályamodellt tudjunk kínálni, hogy a sportolói karrier után is megtartsuk őket a kézilabda mellett. Rendkívüli tudással rendelkezünk a
kézilabda sport minden terén és ezt szeretnénk átadni a következő generációknak is.
Legújabb kezdeményezésünk a gyerekek játékvezetői szakmával történő megismertetése, amely egy sportolói életpályamodell kialakításának szerves részét képezi.

A

város önmagában egy rendkívül fiatal, betelepült lakókból álló város. Az átlagéletkor 35-40 között mozog, városunkban az országos trendekkel szemben magas, sőt növekszik a gyermekek,
fiatalok száma. Az egyre növekvő gyereklétszámtól függetlenül nem lesz több iskolánk vagy tornatermünk, ezért a kapacitás előbb- utóbb, inkább eléri a maximális fokát. 
Budapest elszívó hatását a helyi értékekkel kompenzálni lehet. Ilyen komoly életminőséget is befolyásoló terület fejlesztésébe kezdtünk bele, ami napjainkra olyan jelentőssé vált, hogy női
kézilabda csapatunk az első osztály stabil tagja, és 139 gyermek és családjuk kapcsolódik szervesen munkánkhoz és több mint 1500 gyereknek biztosítunk tömegsport kereteink belül mozgási,
kézilabdázási lehetőséget, melyet tovább szeretnénk növelni. A sport komplex hatásaival döntő változásokat kívánunk elérni a város életében, értékeink erejében bízva ebben a dinamikus
fejlődésben várunk külső szakmai és finanszírozási segítséget, annak érdekében, hogy országunk, térségünk, városunk életminősége javuljon, váljanak elégedettebbé, boldogabbá,
egészségesebbé az emberek.
Érdnek szüksége van egy olyan közös célra, társadalmi összefogásra, mely a mai világban nehezen fellelhető, tehát hogy adunk az embereknek egy célt, ami mind a politikától, mind a
gazdaságtól mentes. A sport abszolút alkalmas egy ilyen közösségteremtő szerepre, ha valaki kimegy egy mérkőzésre, ott mindenféle nációval találkozhat, függetlenül képzettségtől, társadalmi
helyzettől, keresettől, ott egy közösségi érzés érdekében vannak együtt a szurkolók. A társadalmi hatáson kívül a gazdasági hatása sem elhanyagolható a felvázolt terveinknek, egy komoly
hátterű marketingcéggel tárgyalva saját projektként szeretnénk ennek a sportágnak, mint olyannak a magyarországi megítélését visszaállítani, javítani. Ezért tartjuk annyira fontosnak a Németh
Helga program terjesztését és érvényszerzését, illetve, hogy rendelkezésünkre álljon a csarnok. 
A csarnok megvalósulásával egy hatalmas lépést teszünk hosszú távú stratégiánk és céljaink elérése felé. Ez nem csupán egy hely, ahol a meccseket játsszuk, hanem egy bázis teremt
számunkra, egy olyan hely lesz, ahol minden a kézilabdáról szól, ahol a mostani szétszórt csapatainkat egységbe tudjuk kovácsolni. Szakmailag elengedhetetlen, a gyerekek beépítése,
csapattá történő formálása során és segíti továbbfejlődésüket is.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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4 12 490 000 Ft 98 000  Ft 7 056 000  Ft

8 12 490 000 Ft 98 000  Ft 7 056 000  Ft

2 12 220 000 Ft 44 000  Ft 3 168 000  Ft

4 12 400 000 Ft 80 000  Ft 5 760 000  Ft

8 12 354 000 Ft 70 800  Ft 5 097 600  Ft

8 12 400 000 Ft 80 000  Ft 5 760 000  Ft

34 72 2 354 000  Ft 470 800  Ft 33 897 600  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)

17 206 904 Ft 17 206 904 Ft 34 413 808 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

17 206 904 Ft 17 206 904 Ft 34 413 808 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-0066/2013

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül. idő Kategória Licensz /
megnevezés

Új? Adózás módja Bruttó
juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
                    

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)                         

2013/14 Tekauer Norbert

1973-05-13
Egyéb

szakosztály
vezető Nem EKHO

2013/14 Mórás Zsolt

1968-08-18
Egyéb sportmunkatárs Nem EKHO

2013/14 Kator Miklós

1967-10-15
Egyéb orvos Nem EKHO

2013/14 Rácz Mariann

1959-12-17
Egyéb sportmunkatárs Nem EKHO

2013/14 Szántó Erzsébet

1968-11-18
Egyéb ügyvezető Nem EKHO

2013/14 Kiss Zsuzsanna

1976-12-11
Egyéb sportmunkatárs Nem EKHO

Összegzés:

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

2013/14

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.



laptop 2 000 000 Ft

videokamera 1 000 000 Ft

projektor 1 000 000 Ft

video kamera állvány 40 000 Ft

nyomtató 200 000 Ft

gála melegítő 1 500 000 Ft

bemelegítő jogging 1 000 000 Ft

kézilabda cipő 2 000 000 Ft

kézilabda mez 500 000 Ft

kabát 1 000 000 Ft

edzőpóló 500 000 Ft

táska 375 000 Ft

törölköző 400 000 Ft

pulzusmérő sport óra 2 750 000 Ft

síp 40 000 Ft

sport bólya 500 000 Ft

fittness labda 375 000 Ft

medicin labda 100 000 Ft

széldzseki alsó felső 1 250 000 Ft

szabadidő melegítő 750 000 Ft

lcd televízió 2 000 000 Ft

19 280 000 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!)

5 908 069 Ft 13 785 495 Ft 19 693 564 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

5 908 069 Ft 13 785 495 Ft 19 693 564 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)

Ügyiratszám : be/SFP-0066/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

2013/14 Informatikai eszközök
az utánpótlás edzők, és a klub belső információs
rendszerének javítása saját eszközökkel Nem

2013/14 Informatikai eszközök
minden korosztálynak saját videokamera a mérkőzések,
edzések felvételéhez, elemzés elősegítése Nem

2013/14 Informatikai eszközök

a mérkőzésekre, edzésekre való felkészülés,
elemzések, prezentációk, számítógépről való
kivetítéséhez Nem

2013/14 Informatikai eszközök videokamerához Nem

2013/14 Informatikai eszközök adminisztratív munkák elvégzéséhez Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat 2 garnítura (2 szín) sportfelszerelése Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat 2 garnítúra (2 szín) bemelegitő jogging Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat 2 garnítúra cipő Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat 2 ganítúra (2 szín) verseny mez Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat kabát 25db Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat (4 db/fő) Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat táska Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat részére 2db/fő Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat részére 25 db Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat 20 db Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat 50 db Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat 25 db Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat részére 25 db Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat részére 25 db Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés felnőtt csapat részére 25 db Nem

2013/14 Informatikai eszközök utánpótlás és felnőtt csapatok részére egyaránt 10 db Nem

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. E.k.

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:



0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

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

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!

7 0

7 0

11 2

10 0

17 2

11 5

7 3

12 3

10 1

30 2

17 3

2013/14-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFP-0066/2013

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

U7 Nincs

U8 Nincs

U9 Országos

U10 Nincs

U11 Országos

U12 Országos

U13 Országos

U14 Országos

Serdülő Országos

Ifjúsági Országos

Junior Országos

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



12

kézilabda cipő 139 40 000 Ft 5 560 000  Ft

kabát 47 40 000 Ft 1 880 000  Ft

bemelegítő jogging 47 20 000 Ft 940 000  Ft

gála melegítő 139 32 000 Ft 4 448 000  Ft

labda 200 17 000 Ft 3 400 000  Ft

kézilabda mez meccs 260 10 000 Ft 2 600 000  Ft

kézlabda nadrág meccs 139 8 000 Ft 1 112 000  Ft

sporttáska nagy 100 15 000 Ft 1 500 000  Ft

edzőpóló 260 5 000 Ft 1 300 000  Ft

kapusnadrág 20 12 000 Ft 240 000  Ft

kapusmez 60 12 000 Ft 720 000  Ft

törölköző 137 8 000 Ft 1 096 000  Ft

wax 60 7 000 Ft 420 000  Ft

labda pumpa 10 2 500 Ft 25 000  Ft

sportbólya 10 10 000 Ft 100 000  Ft

fittnesslabda 10 15 000 Ft 150 000  Ft

gumiszalag 20 10 000 Ft 200 000  Ft

medicinlabda 60 8 000 Ft 480 000  Ft

jelzőtrikó 137 3 000 Ft 411 000  Ft

ugrókötél 50 3 200 Ft 160 000  Ft

szivacs kézilabda kapu 6 40 000 Ft 240 000  Ft

Beisdorf tape 4cm 408 1 250 Ft 510 000  Ft

Tape BSN Tape 2cm 540 750 Ft 405 000  Ft

Cohefix kék 75 1 990 Ft 149 250  Ft

Kinesio tape 240 1 300 Ft 312 000  Ft

Árnika zselé 10 3 500 Ft 35 000  Ft

intensive hűtőzselé 10 3 500 Ft 35 000  Ft

fagyasztó spray 10 900 Ft 9 000  Ft

jégakku 20 750 Ft 15 000  Ft

jégtömlő 3 2 800 Ft 8 400  Ft

szintetikus bőr 24 750 Ft 18 000  Ft

poly szivacsos kötszer 100 400 Ft 40 000  Ft

poly medirip közepes tartó kötés 50 1 800 Ft 90 000  Ft

masszázs olaj 10 2 000 Ft 20 000  Ft

bemelegítő krém 10 2 000 Ft 20 000  Ft

masszázskrém 20 2 000 Ft 40 000  Ft

sebösszehúzó tapasz 20 380 Ft 7 600  Ft

lókrém 3 5 500 Ft 16 500  Ft

lemosó spray 5 3 000 Ft 15 000  Ft

újraélesztő készülék 1 500 000 Ft 500 000  Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-0066/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 pár Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 doboz Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 szett Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 pár Sporteszköz

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 tekercs Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 csomag Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Diagnosztikai eszközök



Regeneráló italpor 285 6 000 Ft 1 710 000  Ft

Vitamin szelet 2600 500 Ft 1 300 000  Ft

Izotóniás ital 570 3 900 Ft 2 223 000  Ft

Körösi Csoma Ált. Iskola tornaterem 5 000 Ft 24 11 264 1 320 000  Ft

Körösi Csoma Ált. Iskola tornaterem 5 000 Ft 12 11 132 660 000  Ft

Körösi Csoma Ált. Iskola tornaterem 5 000 Ft 12 11 132 660 000  Ft

Treff99 tornaterem 10 000 Ft 12 11 132 1 320 000  Ft

Batthyány Sportcsarnok 15 000 Ft 40 12 480 7 200 000  Ft

Battyhány Sportcsarnok 15 000 Ft 40 12 480 7 200 000  Ft

Battyhány Sportcsarnok 15 000 Ft 40 12 480 7 200 000  Ft

Városi Sportcsarnok /U12U13U14/ 20 000 Ft 145 12 1 740 34 800 000  Ft

Gárdonyi tanuszoda 5 600 Ft 40 11 440 2 464 000  Ft

Budaörsi Sportcsarnok 16 000 Ft 24 11 264 4 224 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

4 12 100 000 Ft 20 000  Ft 1 440 000  Ft

4 12 150 000 Ft 30 000  Ft 2 160 000  Ft

4 12 150 000 Ft 30 000  Ft 2 160 000  Ft

8 12 600 000 Ft 120 000  Ft 8 640 000  Ft

8 12 400 000 Ft 80 000  Ft 5 760 000  Ft

8 12 315 000 Ft 88 200  Ft 4 838 400  Ft

8 12 315 000 Ft 88 200  Ft 4 838 400  Ft

456 400 29 836 800 

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2

Kisgergely Csilla

Oláhné Balogh Tünde

Havril Károly

Putzlocher Németh Helga

Turkalya Katalin kapusedző

Kiss Kálmán gyúró

Sportszakemberek adatainak részletezése

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség     

2013/14 U8

2013/14 U9

2013/14 U10

2013/14 U11

2013/14 Serdülő

2013/14 Ifjúsági

2013/14 Ifjúsági

2013/14 Junior

2013/14 Junior

2013/14 U9

Támogatási
időszak

Név
                              

Kategória Új? Adózás módja Napi munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

2013/14 Kisgergely Csilla Edző Nem EKHO

2013/14
Oláhné Balogh
Tünde Edző Nem EKHO

2013/14 Havril Károly Edző Nem EKHO

2013/14
Putzlocher
Németh Helga Edző Nem EKHO

2013/14 Turkalya Katalin Egyéb Nem EKHO

2013/14 Kiss Kálmán Egyéb Nem Normál

2013/14 Monok Júlia Egyéb Nem Normál

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés Fogl. kor.

2013/14 1969-01-11 C

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1967-12-17 C

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1973-09-19 C

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1973-08-07 B

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1961-03-08

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1986-08-16

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14

U7
U8
U9
U10
U11



Monok Júlia technikai vezető

26 982 000  Ft

7 478 750  Ft

9 500 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

600 000 Ft

67 048 000  Ft

10 000 000 Ft

29 836 800  Ft

0 Ft

0 Ft

152 945 550 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

15 718 967 Ft 141 470 704 Ft 157 189 671 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

15 718 967 Ft 141 470 704 Ft 157 189 671 Ft

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

2013/14 1987-07-20

U7
U8
U9
U10
U11

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

AJT program költségei

Összegzés:

összesen:

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

2013/14

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/SFP-0066/2013

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 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



344 138 Ft 344 138 Ft

275 709 Ft 275 709 Ft

2 829 414 Ft 2 829 414 Ft

3 449 261 Ft

Közreműködői költségek

1 724 631 Ft

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

516 207 Ft 0 Ft

413 564 Ft 0 Ft

4 244 121 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

5 173 892 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-0066/2013

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj

2013/14 pályázat összeállítás, beadás, folyamatos rendelkezésre állás Személyi jellegű

2013/14 pályázat összeállítás, beadás, folyamatos rendelkezésre állás Tárgyi jellegű

2013/14 pályázat összeállítás, beadás, folyamatos rendelkezésre állás 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/SFP-0066/2013

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: ÉRD  (helység), 2013  (év) 04  (hó) 29  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFP-0066/2013

Alulírott  Szántó Erzsébet  Gizella, 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: ÉRD  (helység), 2013  (év) 04  (hó) 29  (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)

 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: ÉRD  (helység), 2013  (év) 04  (hó) 29  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



12 16 33.3  %

7 10 42.9  %

5 7 40.0  %

7 10 42.9  %

477000 477000 0.0  %

vásárlás alatt álló sportcsarnok 1 1 0.0  %

6100 6100 0.0  %

1800 4000 122.2  %

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.)

7 10 42.9  %

7 10 42.9  %

11 15 36.4  %

10 15 50.0  %

17 20 17.6  %

11 20 81.8  %

U14 versenyzők is ide tartoznak 19 25 31.6  %

serdülő Fő 10 15 50.0  %

ifjúsági Fő 30 35 16.7  %

junior Fő 17 20 17.6  %

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  %

2 1 -50.0  %

6 4 -33.3  %

9 6 -33.3  %

4 2 -50.0  %

6 4 -33.3  %

400 2000 400.0  %

serdülő helyezés 3 1 -66.7  %

ifjúsági helyezés 10 6 -40.0  %

junior helyezés 7 4 -42.9  %

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

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:



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

17 206 904 Ft 516 207 Ft 17 206 904 Ft 34 413 808 Ft

13 785 495 Ft 413 564 Ft 5 908 069 Ft 19 693 564 Ft

141 470 704 Ft 4 244 121 Ft 15 718 967 Ft 157 189 671 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

172 463 103 Ft 5 173 892 Ft 38 833 940 Ft 211 297 043 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

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

17 206 904 Ft 516 207 Ft 17 206 904 Ft 34 413 808 Ft

13 785 495 Ft 413 564 Ft 5 908 069 Ft 19 693 564 Ft

141 470 704 Ft 4 244 121 Ft 15 718 967 Ft 157 189 671 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

172 463 103 Ft 5 173 892 Ft 38 833 940 Ft 211 297 043 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen

Ügyiratszám : be/SFP-0066/2013

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:

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:
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