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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Mohácsi Torna Egylet
A kérelmező szervezet rövidített neve: MTE
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 9 9 4 1 2 7 3 - 2 - 0 2

Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 7 0 - 2 0 0 0 5 7 1 5 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 7 7 0 0 Mohács(helység)

Kórház u.(út, utca) 11(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 7 7 0 0 Mohács(helység)

Kórház u.(út, utca) 11(házszám)

3669322660Telefon: 3669322660Fax:

mtekezilabda.huHivatalos honlap: mte@polarbt.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Kovács László
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

36209924505Mobiltelefonszám: mte@polarbt.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Schiszler Krisztián

36203908950Mobiltelefonszám: mte@polarbt.huE-mail cím:

Mohács Városi Sportcsarnok Mohács Város Önkormányzata Mohácsi Torna Egylet 22-25

KLIK Radnóti M. SzakközépiskolaBaranya Megyei Önkormányzat KIK Baranya M-i Tankerület 5

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/SFPHP01-2042/2014/MKSZ

Érkezett : ________________

521 NBI/B

Részben jogosult

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés

1989-10-17

1888-10-01

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

83 MFt 63 MFt 65 MFt

2 MFt 0.2 MFt 2 MFt

29 MFt 28 MFt 30 MFt

134 MFt 35.5 MFt 150 MFt

4 MFt 3.8 MFt 5 MFt

252  MFt 130.5  MFt 252  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.

58 MFt 74 MFt 76 MFt

12 MFt 13 MFt 14 MFt

22 MFt 21 MFt 22 MFt

42 MFt 39 MFt 40 MFt

21 MFt 57 MFt 40 MFt

155  MFt 204  MFt 192  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

65 MFt 55 MFt 65 MFt

12 MFt 13 MFt 14 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2042/2014/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/SFPHP01-2042/2014/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

A szakosztályunk elsődleges célja a kézilabda sportág népszerűsítése, szakosztályunk létszámának folyamatos emelése, a szakmai munka minőségének javítása, ezáltal szakosztályunk
eredményességének növelése. Célunk továbbá a szakosztályunk által használt városi sportcsarnok minőségi fejlesztése, annak kihasználtságának növelése, jobb komfortérzet, jobb minőségi
szolgáltatás elérése, az előző szezonok tárgyi fejlesztéseiből következően. Fő célunk, hogy meghatározó sportbázisa maradjunk térségünknek. A működési és versenyeztetési költségek ekkora
tagsági létszám mellett, nagy terhet róttak szakosztályunkra, egyesületünkre. Pályázatunkban ezért is a leglényegesebb az utánpótlás fejlesztése.
A kézilabda szakosztályunk tevékenységét és fejlesztési koncepcióját nem csak Mohácson, hanem térségünkben is népszerűsíteni fogjuk, hisz a bajnoki szerepvállalásunk is ezt írja elő.
Igénybe vesszük a lehető legtöbb médiacsatornát és az internetet is. Létrehoztuk a szakosztály internetes oldalát is, külön szurkolói oldallal. Programjainkat és versenyeinket, mérkőzéseinket a
lehető legszélesebb körben népszerűsítjük. Megvalósítottuk és folytatni kívánjuk, hogy a környező falvakból edzésre járó gyermekeket, sportolókat saját kisbusszal szállítsuk edzésre és haza.
Szakosztályunkban jelenleg 1 felnőtt NB I/B, 9 utánpótlás korcsoportban végzünk edzéseket e korcsoportok bővítése feltétlenül feladatunk. Utánpótlásunk 8 bajoki kiírásban szerepel a
szakszövetség versenyrendszerében. Felvettük szakmai kapcsolatot több magasabb osztályú klub szakmai vezetőivel és a városunk elhelyezkedéséből következően a határon túl található
Horvát és Szerbiai klubok vezetőivel, mivel meggyőződésünk, hogy a folyamatos szakmai eszmecserék során és után, a tapasztalatok átadása gyermekeinknek az edzésmunkában,
felkészítésben óriási előnyt fog biztosítani számukra. Együttműködés céljából megtörtént a kapcsolatfelvétel a NEKA-val. 
Csapataink rendelkezésére áll a városi sportcsarnok, nemzetközi méretű pályával, egy teljesen felszerelt kondicionálo terem és a verseny időszakban több iskolai tornatermet is használ
utánpótlásunk. Rendszeresen tartjuk az erőnléti edzéseket, különböző tematikával a korosztályoktól függően, kapusedzéseket minden korosztályban és a közelmúltban két edzőnk tett sikeres
vizsgát, későbbiek folyamán jelentkeznek a licenc szerző tanfolyamra is. Jelenlegi taglétszám: 110 fő, ezt szeretnénk jövőre 15-20%-al emelni úgy, hogy a létesítményi feltételeinket maximálisan
kihasználhassuk és minőségi szakmai munka elvégzését garantálhassuk. Célunk, hogy helyi és kistérségi kézilabda nevelő központtá váljunk, megfelelő szakemberekkel, nagy tömegbázissal
és megfelelő anyagi háttérrel. A csoportok szétbontása versenyeken való részvétel alapján történik, valamint képességi szinteknek megfelelően. Együttműködő partneriskoláink a kistérség közel
30 kisiskolája rendelkezik akkora tanulólétszámmal, hogy a kiválasztó rendszeren keresztül, minőségi szakmai munkával, komoly versenyeztetési lehetőséget nyújtva, szakosztályunk a női
kézilabdázás elitjébe is bekerüljön.
Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a szakmai háttérmunkának, itt a hangsúlyt a sérülésmentes sportolásra fektetjük. Ennek vezetője Schuth Gábor, aki az elmúlt években rendkívüli eredményeket
ért el, melynek immár nemzetközi visszhangja is van. A kineziológia területén együtt dolgozunk a SOTE-TF-fel és a PTE-vel, olyan edzésmunka kifejlesztésén dolgozunk, amely különös
hangsúlyt fektet a térdre, mivel sportunk leggyakoribb sérülése a keresztszalag és térdszalag szakadás. Schuth Gábor kutatómunkájának eredményeit legutóbb Monacóban a NOB nemzetközi
konferenciáján ismertethette!

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

Pályázatunkban ingatlan fejlesztést, áthúzódó A spining kerékpárok beszerzésének célja a gyorsasági állóképesség növelése, anaerob teljesítmény küszöb kitolása és az alsó végtagok
preventív és rehabilitációs edzése, erősítése, melyeket így szakosztályunk összes tagja előnyére válva használhat. Kézilabda cipőt a felnőtt NB I/B-s keret részére vásárolnánk. A Polar Team 2
Pulzusdiagnosztikai rendszerrel 10 fő és a hozzá vásárolandó 5 db Polar RS800 jeladó órákkal összesen 15 fő monitorozható az edzésmunka. Az edzéseken egy csapat részére a rendszerrel
kontrollálható az az intenzitászóna, melyben az optimális fejlesztés megvalósítható a túledzettség kockázatának minimalizálásával. Ez utóbbit segíti a rendszer által egyénre szabott
regenerációs index.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A szövetség sportági stratégiájával összhangban folyamatosan növelni kívánjuk a helyi és vonzáskörzetünkből érkező női kézilabdázók számát. A helyi oktatási intézményekkel térségi DSE-vel
és az önkormányzattal együttműködésben törekszünk az ésszerű tömegesítésre.
Fontos kiemelni, hogy az igazolt sportolókon kívül a több óvodában is 5-6 éves gyerekkel foglalkozunk rendszeresen, játékos labdázás formájában szoktatva hozzá őket a kézilabdához, a
mozgáshoz. Terveink szerint ők fogják adni hosszú távon az utánpótlásbázisunkat. Szoros kapcsolatot ápolunk és együttműködési megállapodásokat kötöttünk a tehetségek felkutatása
érdekében a szakszövetség iskolai programjaiban résztvevő oktatási intézményekkel. Az utánpótlás fejlesztési céljaink megvalósításához tárgyi eszközök beszerzését is tervbe vettük. Így
gyógyszercsomagok, labdák, cipők, egyéb kiegészítők, felszerelések, melegítők és diagnosztikai eszközök vásárlásával igyekszünk biztosítani a minőségi utánpótlás-nevelés feltételeit.
Szakember állományuk 2fő edzővel növekszik a két új csapat versenyeztetésének vállalása miatt. A szakosztály személyi fejlesztésében szereplő irányító stábnak feladata a szervezet
működtetése és a jó teljesítményhez szükséges feladatokat magas színvonalon tudja ellátni, ugyanakkor személyesen a szakmai edzőmunkában is részt kell vegyenek az utánpótlás csapatok
mellett. A folyamatos képzés és továbbképzés azonban fontos része lehet a szervezetfejlesztési stratégiánknak, mely képzést nem elsősorban a Tao programon keresztül, hanem inkább a
folyamatos tapasztalatcseréken keresztül próbálunk megvalósítani. A létesítményeink, komfortos, biztonságos és modern körülményeinek kialakítását biztosítottuk az előző évek során, hogy a
kézilabdázást széles körben népszerűsítsük. Fontos, hogy szakosztályunk térségi kiemelt szerepét a létesítményeink adottságai által is erősíteni tudjuk, hogy minőségi szakmai munkát tudjunk
elvégezni a gyerekek fejlesztése, versenyeztetése és a tehetségek gondozása terén.
Szakosztályunk az elmúlt években tudta növelni létszámát jelenleg közel 120 fő sportol nálunk. Edzésmunkánkba beépítjük a legújabb kutatásaink eredményeit, mindemellett folyamatosan
mértjük és elemezzük sportolóink teljesítményét és edzésmunkájuk hatékonyságát. Ennek eredményeképpen próbáljuk módszerünket még tökéletesebbé tenni, hogy sportolóink egészségét
meg tudjuk óvni és hogy minél kevesebb sérülés hátráltassa őket a felkészülésük és versenyzésük során.
A növekvő létszámot és a minőségi munka irányába történő elmozdulást támogatandó, segédedzőket kívánunk alkalmazni, ezzel biztosítva az edzők utánpótlásának képzését.
Nyáron egy tehetségkutató edzőtábort tartunk, minek célja a kézilabda népszerűsítésén kívül, hogy még több gyerekhez érjünk el és még többjüket tudjuk a sportba bevonzani és
tömegbázisunkat ezáltal növelni.
Nyár végén tartunk egy felkészülési edzőtábort, ide azokat a gyerekeket visszük el, akik leszerződnek hozzánk és komolyan kézilabdával szeretnének foglalkozni. Számukra mind tárgyi alapon,
mind szakmai szinten minden feltételt biztosítunk, hogy fejlődésük töretlen legyen.
Utánpótlás nevelésünk költségei terén legjelentősebb a szakember gárdánk bérezése, hogy a gyerekeket minőségi képzésben tudjuk részesíteni és a létesítmény feltételek biztosítása, így
arányaiban erre fordítanánk a legtöbb pénzt. Földrajzi helyzetünkből adódóan nagyon sokat kell utaznunk, így ez is jelentős részt képvisel költségvetésünkben és szeretnénk pótolni az
elhasználódott felszereléseket, eszközöket is.

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 sport megszerettetése, a napi rendszeres testmozgás igényének kialakítása már az óvodában elkezdődik. A sporteredmények városi elismerése ösztönzi a fiatalokat a teljesítményre. 
Nehezíti a folyamatos és hatékony utánpótlásrendszer megteremtését, hogy a középiskolás fiatalok nagy része más településen tanul tovább, így vagy eligazol, vagy csökkentett számú edzésen
vesz részt, mivel sajnos városunkban nincs felsőfokú képzés. Ezért is fektetünk nagy hangsúlyt a minőségi létszám bővítésre, a klasszikus "piramis" rendszer felépítésére és eredményeinket jól
mutatja, hogy minden évben több sportolónk igazol magasabb osztályú egyesületekbe, profi klubokba.
Az MKSZ Szivacskézilabda és Erima verseny-programjaiban részt veszünk ezzel is erősíteni kívánjuk a térségi vezető szerepünket. A környező településeken az utánpótlás nevelés
beindításának elősegítését fontos feladatunknak tekintjük, együttműködve a helyi közoktatási intézményekkel. Hosszú távú céljaink eléréséhez továbbra is szükségünk van a pályázat nyújtotta
erőforrásokra. Sportszakmai munkánk minőségét javítja az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök, felszerelések biztosítása. A felszerelések (egy részének) biztosításával illetve ingyenes
tagsági díjjal a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani. Minden évben egy toborzást tartunk, kora nyáron az iskolai szünet kezdete előtt és egy
edzőtábort szervezünk elutazással, hogy elismertek, ismertek legyünk. A Szövetség céljaival összhangban arra törekszünk, hogy a szerényebb körülmények között felnövő gyerekeket is be
tudjuk vonni a sportba és a mindennapjaik szerves részévé tegyük a mozgást, a kézilabdázást, ehhez is segítséget nyújt a Tao programunk finanszírozása. A megkezdett munka
eredményeképpen utánpótlásunk létszáma már közel 120 főre nőtt. A sportág népszerűsítése érdekében több tornát is szervezünk, a legtöbbet a téli felkészülési időszak alatt minden
korosztályban akik bajnoki rendszerben szerepelnek. Együttműködő partneriskoláink és a kistérség közel 30 kisiskolája rendelkezik akkora tanulólétszámmal, hogy a minőségi kiválasztó
rendszeren keresztül, minőségi szakmai munkával, komoly versenyeztetési lehetőséget nyújtva, szakosztályunk ezeket a fiatalokat bevonzza a kézilabda vérkeringésébe. Célunk, hogy pár éven
belül alternatívái legyünk a nagy csapatoknak és meg tudjuk tartani tehetségeinket azáltal, hogy mind a tárgyi és létesítményi körülményekben, mind pedig a személyi és edzés lehetőségek
terén tovább folytatjuk az elkezdett fejlesztéseket, a munkát, mert úgy gondoljuk, hogy az utánpótlás a legfontosabb.

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

Az egyesületünkben működő NB I/B-s felnőtt női csapat mellett a Junior, serdülő, U14-U9 csapatunk is szerepel bajnokságban és helyi szinten ezek a csapatok jelentik az utánpótlás
perspektíváját. Felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere nagyban meghatározza a gyerekek sportolási kedvét, motivációját, különös



tekintettel arra, hogy városunkban és az azt övező térségben a női kézilabda az egyik legsikeresebb és emiatt az első helyért vetekszik a labdarúgással, mint látvány-csapatsportág, ezért
egyértelmű célunk az NB I/B szereplés javítása, amennyiben az anyagi forrásokat is biztosítani tudjuk hozzá. Ennek a folyamatosan megújuló bázisnak a megtartásában pszichológiai
fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb
számban tudunk fiatalokat a sportolás és az egészséges táplálkozás életmódjával megismertetni. Az utánpótláskorú gyermekeink körében felnőtt csapatunk népszerűsége kiváló és fontosnak is
tartjuk e szakmai és baráti kapcsolatok erősítését a sportolóink körében.
Egy anyagilag megerősödő egyesület természetszerűen sokkal jobb feltételekkel folytathatja tömegesítési és szakmai programjait egyaránt, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő
képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a
problémával szembesülnünk. Nagy örömmel tölt el sok gyermeket a sportfelszerelések, sportruházatok átadása számukra és szolid anyagi helyzetük miatt biztosan megbecsüléssel használják
azokat. A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag képzett edzők alkalmazása, akik a kézilabdára, a sportág megkedveltetésére, és a gyerekek fejlődésére tudnak akár a
nap 8 órájában koncentrálni. Városunk Önkormányzata felismerve felelősségét a lakosság egészségi állapotáért, a fiatalok kulturált kikapcsolódásáért, szórakoztatásáért, a sportközösségek,
civil szervezetek népességmegtartó szerepének megtartásáért, eddig is és az elkövetkező években is kiemelt figyelmet szentel a sportnak. Alapvető érdeknek tartja, hogy a sport valamennyi
társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen. Bizonyítja ezt, az eddigi több éves fejlesztéseinkhez folyamatosan biztosított önerő támogatás, több
tízmillió Ft értékben.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.



6

8 12 240 000 Ft 67 200  Ft 3 686 400  Ft

6 12 100 000 Ft 28 000  Ft 1 536 000  Ft

4 12 80 000 Ft 22 400  Ft 1 228 800  Ft

4 12 60 000 Ft 16 800  Ft 921 600  Ft

4 12 60 000 Ft 16 800  Ft 921 600  Ft

26 60 540 000  Ft151 200  Ft 8 294 400  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)

4 210 251 Ft 4 210 251 Ft 8 420 502 Ft

4 210 251 Ft 4 210 251 Ft 8 420 502 Ft

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

Mizsák Dorina

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2042/2014/MKSZ

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás módja Bruttó
juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
                    

Évadra jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)
                        

2014/15
Kovács Jenő 1965-10-03

szakmai ig. nem releváns Nem Normál

2014/15
Oszlár Ferenc 1961-04-18

szakmai ig. hely. nem releváns Nem Normál

2014/15
Erdélyi Bianka 1992-10-02

technikai vezető nem releváns Nem Normál

2014/15
Szabó Gábor 1977-08-08

masszőr nem releváns Nem Normál

2014/15
Mizsák Dorina 1991-04-02

sportmunkatárs nem releváns Igen Normál

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció megnevezése      Indoklás

2014/15

A megnövekedett feladatkörök ellátása miatt szükség volt e pozíció betöltésére, mely munkakörben a szakosztály 
teljes körű szervezésében, irányításában, adminisztrációjában vesz részt nevezett segítőnk. Segíti a szakosztály 
vezetésének teljes körű munkáját és adminisztrációs, elszámolási kötelezettségeit.

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.



2 150 000 Ft 300 000  Ft

1 1 822 500 Ft 1 822 500  Ft

20 24 900 Ft 498 000  Ft

2 620 500 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!)

802 870 Ft 1 873 364 Ft 2 676 234 Ft

802 870 Ft 1 873 364 Ft 2 676 234 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)

4

Tárgyi beruházások részletes indolkása

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/SFPHP01-2042/2014/MKSZ

Évad Megnevezés                                                            Menny. egység Menny. Egységár          Összeg          Kategória

2014/15 db Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 szett Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 pár Sporteszköz, sportfelszerelés

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:

Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2014/15
A 4. oldalon a program, kérelem részletes leírásában kifejtettük indoklásunkat.

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

Spinning kerékpár

Polar Team 2 pulzusdiagnosztikai rendszer

kézilabda cipő



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

13 0

1 0

11 1

11 1

16 1

11 1

8 1

10 1

1 1

3 0

2 1

2014/15-ös bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2042/2014/MKSZ

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

U7 Nincs

U8 Nincs

U9 Országos

U10 Országos

U11 Országos

U12 Országos

U13 Országos

U14 Országos

Serdülő Országos

Ifjúsági Nincs

Junior Országos

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



12

40 11 500 Ft 460 000  Ft

60 5 900 Ft 354 000  Ft

60 3 900 Ft 234 000  Ft

90 7 900 Ft 711 000  Ft

10 4 900 Ft 49 000  Ft

2 37 000 Ft 74 000  Ft

60 24 900 Ft 1 494 000  Ft

20 5 900 Ft 118 000  Ft

40 2 900 Ft 116 000  Ft

40 1 900 Ft 76 000  Ft

8 4 900 Ft 39 200  Ft

3 9 900 Ft 29 700  Ft

3 12 500 Ft 37 500  Ft

15 1 590 Ft 23 850  Ft

15 1 790 Ft 26 850  Ft

8 3 990 Ft 31 920  Ft

8 1 490 Ft 11 920  Ft

4 900 Ft 3 600  Ft

8 1 790 Ft 14 320  Ft

2 78 900 Ft 157 800  Ft

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

Klik Radnóti M. Szakközépiskola 4 000 Ft 12 5 60 240 000  Ft

Mohács Városi Sportcsarnok 7 900 Ft 24 10 240 1 896 000  Ft

együtt U9-el 0 Ft 0 10 0 0  Ft

Mohács Városi Sportcsarnok 7 900 Ft 24 11 264 2 085 600  Ft

együtt U11-el 0 Ft 0 11 0 0  Ft

Mohács Városi Sportcsarnok 7 900 Ft 18 11 198 1 564 200  Ft

Mohács Városi Sportcsarnok 7 900 Ft 24 11 264 2 085 600  Ft

Mohács Városi Sportcsarnok együtt U14-el 7 900 Ft 24 11 264 2 085 600  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

6 12 100 000 Ft 28 000  Ft 1 536 000  Ft

3 12 60 000 Ft 16 800  Ft 921 600  Ft

3 12 60 000 Ft 16 800  Ft 921 600  Ft

3 12 60 000 Ft 16 800  Ft 921 600  Ft

6 12 100 000 Ft 28 000  Ft 1 536 000  Ft

6 12 100 000 Ft 28 000  Ft 1 536 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2042/2014/MKSZ

Évad
Megnevezés                                                            

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 pár Sporteszköz

2014/15 pár Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 szett Sportfelszerelés

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 U7

2014/15 U9

2014/15 U10

2014/15 U11

2014/15 U12

2014/15 U13

2014/15 Junior

2014/15 Serdülő

Támogatási
időszak

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

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15
Schuth Gábor

edző Nem Normál

2014/15
Kovács Enikő

edző Nem Normál

2014/15
Kovács Enikő

edző Nem Normál

2014/15
Andrássy Beáta

edző Nem Normál

2014/15
Mizsák Dorina

edző Nem Normál

2014/15
Zsolt Krisztina

edző Nem Normál

gálamelegítő

kézilabda mez (meccs)

kézilabda nadrág (meccs)

labda

Dyner párna

kapuháló

kézilabda cipő

wax

edzőpóló

edzőpóló

labdazsák

medicinlabda

súlyzókészlet

Beiersdorf Tape 4 cm

Beiersdorf Tape 5 cm

bemelegítő krém

Fagyasztó spray

Intensive hűtő zselé

tape ragasztó spray

pulzusmérő óra



6 12 100 000 Ft 28 000  Ft 1 536 000  Ft

3 12 60 000 Ft 16 800  Ft 921 600  Ft

3 12 50 000 Ft 14 000  Ft 768 000  Ft

2 12 50 000 Ft 14 000  Ft 768 000  Ft

207 200 11 366 400 

2

Schuth Gábor

Kovács Enikő

Kovács Enikő

Andrássy Beáta

Mizsák Dorina

Zsolt Krisztina

Radochay Beáta

Oszlár Ferenc

Horváth Petra

Kovács Jenő

Sportszakemberek adatainak részletezése

3 792 400  Ft

270 260  Ft

5 300 000 Ft

150 000 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

2014/15
Radochay Beáta

edző Nem Normál

2014/15
Oszlár Ferenc

edző Nem Normál

2014/15
Horváth Petra

edző Nem Normál

2014/15
Kovács Jenő

edző Nem Normál

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz Fogl. kor.

2014/15 1990-04-03 C

U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 1992-02-27 C

U7

2014/15 1992-02-27 C

Junior

2014/15 1978-10-18 C

U7
U8

2014/15 1991-04-22 C

U9
U10

2014/15 1992-09-15 C

U10
U11

2014/15 1990-08-20 C

U10
U11

2014/15 1961-04-18 C

Serdülő

2014/15 1991-04-23 D

U13
U14

2014/15 1965-10-03 C

U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
Serdülő
Ifjúsági
Junior

Jogcím 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek



150 000 Ft

600 000 Ft

90 000 Ft

9 957 000  Ft

1 800 000 Ft

11 366 400  Ft

0 Ft

6 396 000 Ft

39 722 060 Ft

4 082 347 Ft 36 741 124 Ft 40 823 471 Ft

4 082 347 Ft 36 741 124 Ft 40 823 471 Ft

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

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)

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/SFPHP01-2042/2014/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



84 000 Ft 84 207 Ft

37 000 Ft 37 473 Ft

734 000 Ft 734 837 Ft

855 000 Ft

Közreműködői költségek

428 247 Ft

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

126 103 Ft

55 734 Ft

1 101 411 Ft

0 Ft

0 Ft

1 283 248 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2042/2014/MKSZ

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

Maximum
közrem. díj

2014/15
Segítségnyújtás, iránymutatás, szakmai tanácsadás a sportfejlesztési program előkészítésében, 
megvalósításában, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségekben és az elszámolásban. Személyi jellegű

2014/15
Segítségnyújtás, iránymutatás, szakmai tanácsadás a sportfejlesztési program előkészítésében, 
megvalósításában, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségekben és az elszámolásban. Tárgyi jellegű

2014/15
Segítségnyújtás, iránymutatás, szakmai tanácsadás a sportfejlesztési program előkészítésében, 
megvalósításában, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségekben és az elszámolásban. 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/SFPHP01-2042/2014/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: Mohács  (helység), 2014  (év) 06  (hó) 10  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP01-2042/2014/MKSZ

Alulírott  Kovács László, 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: Mohács  (helység), 2014  (év) 06  (hó) 10  (nap) 



___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP01-2042/2014/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)

(35 000 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: Mohács  (helység), 2014  (év) 06  (hó) 10  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.
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3 4 33.3  %

9 10 11.1  %

9 10 11.1  %

103000 117942 14.5  %

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.)

15 17 13.3  %

5 8 60.0  %

11 15 36.4  %

11 15 36.4  %

16 18 12.5  %

11 14 27.3  %

8 14 75.0  %

minden korosztály fő országos régiós gyermekbajnokság 95 110 15.8  %

nincs eredmény hirdetés! 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  %

300 400 33.3  %

Gyermekbajnokság kiírása 0.0  %

miatt a helyezések nem 0.0  %

értelmezhetőek! 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/SFPHP01-2042/2014/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:



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

4 210 251 Ft 126 103 Ft 4 210 251 Ft 8 420 502 Ft

1 873 364 Ft 55 734 Ft 802 870 Ft 2 676 234 Ft

36 741 124 Ft 1 101 411 Ft 4 082 347 Ft 40 823 471 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

42 824 739 Ft 1 283 248 Ft 9 095 468 Ft 51 920 207 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

4 210 251 Ft 126 103 Ft 4 210 251 Ft 8 420 502 Ft

1 873 364 Ft 55 734 Ft 802 870 Ft 2 676 234 Ft

36 741 124 Ft 1 101 411 Ft 4 082 347 Ft 40 823 471 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

42 824 739 Ft 1 283 248 Ft 9 095 468 Ft 51 920 207 Ft

Projekt költségvetése összesen

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2042/2014/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:
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