
1

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Budakalászi Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: BSC
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 8 6 8 0 0 5 4 - 1 - 1 3

Bankszámlaszám: 6 5 7 0 0 0 7 9 - 1 0 1 2 5 8 9 8 -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 0 1 1 Budakalász(helység)

Szentendrei út (út, utca) 1-3.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 0 1 1 Budakalász(helység)

Szentendrei út (út, utca) 1-3.(házszám)

06704500115Telefon: 0613471010Fax:

www.budakalaszisc.huHivatalos honlap: lakatos.zoltan@budakalaszisc.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Lakatos Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

06704500115Mobiltelefonszám: lakatos.zoltan@budakalaszisc.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Lakatos Zoltán

06704500115Mobiltelefonszám: lakatos.zoltan@autoduna.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítm ények adatai:

Kalászi Sportcsarnok Budakalászi Önkormányzat Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. 11

AKG Tornaterem Alternatív Közgazdasági Gimnázium AKG Alapítvány 2.5

Paid Dezső Ált. Isk. Tornaterme Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 4

Szentistvántelepi homokos pálya Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány Cserkész Alapítvány 4

Móricz Zs. Gimnázium Tornaterme Szentendre Város Önkormányzat Szentendre KC 1

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Budakalászi Textiles SE.

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmez ő szervezet milyen kapcsolatban/együttm űködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-c sapatsport területén m űködő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási
intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani

Ügyiratszám : be/SFPHP05-2246/2014/MKSZ

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény neve                              Létesítmény tulajdonosa                              Létesítmény üzemeltetője                              Átlagos heti használat (óra) Használat célja

1995-06-01

1995-06-01

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.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEM UTATÁSA

2.1 A kérelmez ő 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év terva datainak f őbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

1.49 MFt 0.8 MFt 0.7 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

2.559 MFt 3.26 MFt 3.5 MFt

39 MFt 30 MFt 44 MFt

1.5 MFt 2.5 MFt 6 MFt

44.55  MFt 36.56  MFt 54.2  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

7.29 MFt 17.429 MFt 20.5 MFt

0.079 MFt 1.28 MFt 1.85 MFt

4.85 MFt 5.378 MFt 6.5 MFt

18.635 MFt 23.44 MFt 26.5 MFt

0.173 MFt 0.414 MFt 0.58 MFt

31.03  MFt 47.94  MFt 55.93  MFt

Egyéb tájékoztató jelleg ű adatok

28 MFt 41 MFt 49 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP05-2246/2014/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)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP05-2246/2014/MKSZ

 2014/15-ös bajnoki évad

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

Ismertesse a kérelmez ő szervezet kérelemmel érintett támogatási id őszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban  az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,
egymást követ ő támogatási id őszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot tá mogatási id őszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesz tési program tartalmazza a 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pont jában 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 Budakalászi Sport Club 2014/15-ös sportfejlesztési programjának elkészítésével, folytatva a sikeres munkát, harmadszor kíván élni kérelmezőként a sportbarát adójogszabályi módosítások
következtében az öt kiemelt látvány-csapatsportág részére nyújtható plusz források lehetőségével.
Egy olyan képző/fejlesztő rendszer kialakításán dolgozunk, ahol a kézilabda sportág számára, nem csak kiváló tehetségeket bocsáthat rendelkezésére a Sport Club, hanem nagyszerű embereket is,
ugyanis a XXI. században egy sportág fennmaradása, fejlődése, már nem csupán a közvetlen szakmai munkától függ. Nem csupán az adott sportágban megmutatkozó tehetség határozza meg azt,
hogy egy adott sportoló, egy adott egyesület/szakosztály mennyire lesz sikeres és mennyire lesz elfogadott a társadalomban, (nézők, szurkolók) illetve a „kézilabda piac” (egyesületek,
válogatottak)számára. Komplex rendszer kialakítása szükséges, amely a sportág szakmai alapjain túl nagy hangsúlyt fektet a nevelésre, képzésre, kihasználja az egyes tudományok kínálta
lehetőségeket (egészségügy, diagnosztika, táplálkozás tudomány).
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás:
A Budakalászi Sport Egyesület 2014/2015-ös sportfejlesztési programjában, mint nem építési engedély köteles tevékenység kérelmezi, hogy egy speciális, a kézilabdázás minden technikai
feltételének megfelelő kültéri sportburkolatot helyezhessen el az edzéshelyszíneit biztosító sportcsarnok közvetlen közelében, melyet hőlégbefúvásos sátor alkalmazásával fedne be. A beruházás
nyomán biztosítottá válik a folyamatos felkészülés, kiküszöbölve az időjárás okozta kiszámíthatatlanságot, és kitolódhat a felkészülési időszak a csapataink számára.
Ezen beruházás megvalósítását a Budakalászi Sport Club szakmailag elengedhetetlennek tartja, hogy a Sportegyesület a Magyar Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú
sportágfejlesztési stratégia teljesítésében megfelelően helyt álljon. Célunk a térség fiataljai számára sportolási lehetőséget adó, utánpótlás-nevelő bázis kialakítása. Ennek érdekében azonban
elengedhetetlen a meglévő infrastruktúra fejlesztése a lehető leghatékonyabb módon.
A tárgyi eszköz beruházás jogcím támogatása terhére kívánjuk egyesületünk honlapját továbbra is fejleszteni. E fejlesztés egyrészről jogszabályi kötelezettség másrészről az utánpótlás korú
fiatalokat könnyebben elérjük válaszolva a modern kor infokommunikációs kihívásaira.
Utánpótlás-nevelés:
Programunk másik fő része az utánpótláshoz kötődik. Sporteszközök, sportfelszerelések (mezek, melegítők, táskák, labdák stb.) beszerzésével továbbra is komoly anyagi terhet tudunk levenni a
szülőkről, ezáltal is elősegítve a sportolók szakosztályunkba történő irányítását. Napjainkban a szülőknek komoly áldozatokat kell hozniuk azért, hogy gyermekük egészségesen éljen, sportoljon.
Lehetőségeinkhez és jelen támogatási kérelem lehetőségeihez mérten egyesületünk igyekszik ezeket a terheket átvállalni, csökkenteni. A fentieken túl a sérülések megelőzése és kezelése céljából
egészségügyi eszközöket is kívánunk vásárolni, továbbá szeretnénk támogatást kapni személyszállítási, nevezési, rendezési, logisztikai, valamint szállással és étkezéssel összefüggő költségeinkre
is.
Egyesületünk a Kalászi Sportcsarnokban bérel pályát. A bérleti díj kigazdálkodása sportfejlesztési programunk jóváhagyása nélkül lehetetlen lenne, az elviselhetetlen terhet róna az egyesületre.
Összesen több, mint 600 órát kívánjuk igénybe venni a sportcsarnok szolgáltatásait. Egyesületünk 6 fő edzőt, 1 fő utánpótlás igazgatót és 1 fő utánpótlás igazgató helyettest kíván foglalkoztatni a
támogatás segítségével. Munkatársaink anyagi megbecsülése fontos, hiszen így hatványozottan elvárható tőlük a teljes elhivatottság. Saját létesítménnyel nem rendelkezünk, így az edzések és
mérkőzések megtartásához az önkormányzat által üzemeltetett Kalászi Sportcsarnokot béreljük ki, amely komoly anyagi megterhelést jelent egyesületünk számára. A junior és serdülő csapataink
számára bérelt sportlétesítménynek komoly költségei vannak számunkra.
Célunk a tömegbázis szélesítése, Budakalász és környéke sportszerető fiataljait klubunk felé irányítani a minél nagyobb merítési lehetőség érdekében. Az Óbudai Sportiskolával kötött
együttműködésünk eredményeképp közösen versenyeztetett fiúcsapatunk komoly erőt képvisel. Edzőink, sportszakembereink nem csak nagyon elhivatottak a munkájuk és a csapat iránt, de komoly
szakmai tudással is rendelkeznek. Egyesületünk mindenképpen hosszabb távon tervez velük, esetlegesen további feladatok delegálásával is.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása
Jelen sportfejlesztési programunk ráépül a korábban beadott és megvalósított fejlesztési stratégiánkra mind szakmai mind pénzügyi értelemben egyaránt. A megkezdett fejlesztések és elért
eredmények további előrelépést vetítenek előre, szeretnénk a kitűzött hosszútávú szakmai céljainkat elérni. Célunk a megfelelő edzéskörülmények tárgyi feltételeinek megteremtése, ezáltal segíteni
a szülőket abban, hogy ne kelljen túlzott anyagi áldozatokat vállalniuk annak érdekében, hogy gyermekük sportoljon. Határozott célunk a tömegbázis szélesítése, a kézilabda sportág minél
szélesebb körben történő népszerűsítése, ezáltal a sportos, egészségtudatos életmódra való nevelés. A térségben kívánunk fontos sporttényezővé válni. Egyesületünkben 8 főt alkalmazunk, így
munkahelyeket is fenntartunk.
Mivel a tervezett tárgyi eszköz beruházásunk fontos szerepet kap a budakalászi kézilabda utánpótlás terén, ezért a fenntarthatóság szempontrendszereinek figyelembe vételével tervezett és
kialakított beruházást fogalmazunk meg pályázatunkban, melynek tartalmát a Magyar Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú sportágfejlesztési stratégia, a sportági létesítmények
vonatkozásában megfogalmazott célokról szóló fejezetben leírtaknak megfelelően – és a stratégia további elveit is szem előtt tartva – alakítottuk ki.

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

A Budakalászi Sport Club sportfejlesztési programjában kiemelt szerepet tölt be a létesítményfejlesztés kérdésköre, ugyanis a nem megfelelő körülmények között megvalósuló felkészülés illetve
versenyeztetés nem hatékony, sokszor balesetveszélyes és nem versenyképes más sportokkal és szabadidő eltöltési formákkal. Éppen ezért céljaink megvalósításához feltétlenül szükséges olyan
infrastruktúra kialakítása, mely megfelelő színvonalú kiszolgálást biztosít sportolóink számára edzéslehetőség tekintetében. A 2014/15-ös támogatási időszakban a Club létesítmény feltételeinek
javítása érdekében a következő beruházást kívánjuk megvalósítani:

A projekt elnevezése:
2 db 20X40-es kültéri sportburkolat elhelyezése 1 illetve 2 méteres kifutóval valamint a pályák befedése hőlégbefúvásos sátorral
Cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.

Leírás:
A Club edzéshelyszínét biztosító Kalászi Sportcsarnok melletti területen két darab 20x40-es multifunkcionális műanyag borítású pálya építése és hőlégbefúvó rendszerű sátorral való fedése. Így
lehetővé válik, hogy télen és nyáron kézilabdára és szükség szerint más sportágakra is alkalmas edzéslehetőséget tudunk biztosítani. A beruházás nyomán fenntartható a folyamatos felkészülés,
kiküszöbölve az időjárás okozta kiszámíthatatlanságot, és kitolódhat a felkészülési időszak a csapataink számára.

A tervezett beruházásokkal kapcsolatban az előzetes egyeztetések alkalmával elvégeztük a beruházással érintett terület helyszíni bejárását, állagfelmérését. A helyszínen tapasztaltak alapján, a
szakmai előírásoknak valamint a látványcsapatsport pályázat nyújtotta állítottuk össze tervezési programunkat és tettünk javaslatot az elvégzendő munkálatokra.

Projekt id őtartalma és tevékenységének ütemterve

A Budakalászi Sport Club 2014/2015-ös sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk
megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az egyesületi működési struktúrához.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiá hoz való viszonyának részletezése, valamint a koráb ban beadott sportfejlesztési program és a jelen spo rtfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Jelen sportfejlesztési programunk ráépül a korábban beadott és megvalósított fejlesztési stratégiánkra mind szakmai mind pénzügyi értelemben egyaránt. A megkezdett fejlesztések és elért
eredmények további előrelépést vetítenek előre, szeretnénk a kitűzött hosszútávú szakmai céljainkat elérni. Célunk a megfelelő edzéskörülmények tárgyi feltételeinek megteremtése, ezáltal segíteni
a szülőket abban, hogy ne kelljen túlzott anyagi áldozatokat vállalniuk annak érdekében, hogy gyermekük sportoljon. Határozott célunk a tömegbázis szélesítése, a kézilabda sportág minél
szélesebb körben történő népszerűsítése, ezáltal a sportos, egészségtudatos életmódra való nevelés. A térségben kívánunk fontos sporttényezővé válni. Egyesületünkben 8 főt alkalmazunk, így
munkahelyeket is fenntartunk.

Mivel a tervezett tárgyi eszköz beruházásunk fontos szerepet kap a budakalászi kézilabda utánpótlás terén, ezért a fenntarthatóság szempontrendszereinek figyelembe vételével tervezett és
kialakított beruházást fogalmazunk meg pályázatunkban, melynek tartalmát a Magyar Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú sportágfejlesztési stratégia, a sportági létesítmények
vonatkozásában megfogalmazott célokról szóló fejezetben leírtaknak megfelelően – és a stratégia további elveit is szem előtt tartva – alakítottuk ki.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és  gazdasági hatásai (különös tekintettel azok id őbeni realizálódására), a várt el őnyök és a figyelembe veend ő kockázatok
megjelölése

Az egyesület szerepének növekedése reményeink szerint fel fogja kelteni több szponzor, helyi vállalkozások érdeklődését, ezáltal megteremtve a még biztosabb anyagi feltételeket. Jelenleg is van
néhány támogatónk, szeretnénk számukat további cégek bevonásával növelni. Eszközbeszerzéseink és az általunk alkalmazott munkavállalók után adó és járulékbevételek keletkeznek a Magyar
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Állam számára. A környékbeli gyermekek, sportolni vágyó fiatalok számára valós alternatívát nyújtunk a rájuk zúduló rengeteg szórakozási, kikapcsolódási lehetőség mellé. A sport közösségépítő
szerepét is kihasználva erősíteni tudjuk a lokálpatriotizmust, de az egészséges életmódra nevelést is. Klubunknál megkezdett komoly szakmai munka garantálja, hogy az újonnan egyesületünk
kötelékébe lépő tehetséges fiatalok nem fognak elkallódni, reményeink szerint felsőbb osztályok számára is tudunk kinevelni játékosokat.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 Személyi jelleg ű ráfordítások (több támogatási id őszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogat ási id őszakonként töltend ő ki)
(A járulékok kiszámításáért felel ősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok,  amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetend ő járulékokat, válassza az egyéb
kategóriát az adózás módjából)

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014.  és 2015. közötti id őszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP05-2246/2014/MKSZ

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)                         

Összegzés:

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

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.

           

Pályázat http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

4 / 11 2014.11.27. 14:49



7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési b eruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújí tás kérelmet a következ ő

táblázatban kell kitölteni!)

0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irány uló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az épí tési beruházással, felújítással járó, sportcélú ing atlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke szá mított alakulása a 2014. és 2015. közötti id őszakban:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruház ás, felújítás

9

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft )

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP05-2246/2014/MKSZ

Évad Megnevezés                                                            Menny. egység Menny. Egységár          Összeg          Kategória

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f. E.k.

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további cs atolandó dokumentumok listáját):

· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);

· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;

· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;

· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (f ő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fe l 0-val a mez őt!

2014/15-ös bajnoki évad

0 0

0 0

0 0

13 1

13 1

0 0

0 0

0 0

26 2

0 0

28 2

Ügyiratszám : be/SFPHP05-2246/2014/MKSZ

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

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

Serdülő

Ifjúsági

Junior

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

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sport felszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök ré szletezése

12

50 11 197 Ft 559 850  Ft

50 8 817 Ft 440 850  Ft

50 44 789 Ft 2 239 450  Ft

70 1 323 Ft 92 610  Ft

50 25 569 Ft 1 278 450  Ft

3 14 989 Ft 44 967  Ft

3 14 989 Ft 44 967  Ft

30 6 172 Ft 185 160  Ft

30 8 817 Ft 264 510  Ft

20 16 752 Ft 335 040  Ft

50 18 956 Ft 947 800  Ft

5 11 197 Ft 55 985  Ft

10 7 053 Ft 70 530  Ft

10 11 197 Ft 111 970  Ft

3 11 197 Ft 33 591  Ft

40 5 599 Ft 223 960  Ft

30 3 968 Ft 119 040  Ft

30 1 411 Ft 42 330  Ft

30 1 411 Ft 42 330  Ft

30 3 703 Ft 111 090  Ft

40 26 450 Ft 1 058 000  Ft

180 2 204 Ft 396 720  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részle tezése

Kalászi Csarnok 20 155 Ft 20 9 180 3 627 900  Ft

Kalászi Csarnok 20 155 Ft 20 9 180 3 627 900  Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP05-2246/2014/MKSZ

Évad
Megnevezés                                                            

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

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

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség     

           

kézilabda mez (meccs)

kézilabda nadrág (meccs)

kézilabda cipő

zokni

bemelegítő jogging

kapusmez

kapusnadrág

papucs

törölköző

sporttáska nagy

labda

labdazsák

medicinlabda

gumiszalagok

súlyzókészlet

edzőpóló

bemelegítő krém

Fagyasztó spray

Beiersdorf Tape 4 cm

kötésragasztó

teljesítménydiagnosztikai felmérés

Vitaminok
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Kalászi Csarnok AKG 14 107 Ft 16 9 144 2 031 408  Ft

Kalászi Csarnok AKG 14 107 Ft 16 9 144 2 031 408  Ft

Pais Ált. Isk. 5 599 Ft 12 9 108 604 692  Ft

Pais Ált. Isk. 5 599 Ft 12 9 108 604 692  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek k öltségeinek részletezése

4 12 264 504 Ft 52 901  Ft 3 808 860  Ft

8 12 264 504 Ft 52 901  Ft 3 808 860  Ft

4 12 149 886 Ft 29 977  Ft 2 158 356  Ft

2 12 79 351 Ft 15 870  Ft 1 142 652  Ft

3 12 70 534 Ft 14 107  Ft 1 015 692  Ft

3 12 61 718 Ft 12 344  Ft 888 744  Ft

2 12 61 718 Ft 12 344  Ft 888 744  Ft

190 444 13 711 908 

Sportszakemberek adatainak részletezése

2

Lakatos Zoltán

Szalma Mónika

Lízer László

Holczer Gábor

Holczer Gábor

Géber Zsolt

Varjú Péter

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljo gcímei

6 929 690  Ft

1 769 510  Ft

2 909 543 Ft

282 138 Ft

1 146 184 Ft

0 Ft

Támogatási
időszak

Név
                              

Kategória Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz Fogl. kor.

1973-11-11 nem releváns

1973-12-20 nem releváns

1967-11-03

1982-02-24

1982-02-24

1967-06-23

1989-11-22

Jogcím 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
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12 528 000  Ft

3 085 879 Ft

13 711 908  Ft

881 680 Ft

0 Ft

43 244 532 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2 014. és 2015. közötti id őszakra (Ft)

4 444 452 Ft 40 000 072 Ft 44 444 524 Ft

4 444 452 Ft 40 000 072 Ft 44 444 524 Ft

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)

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.)

14 A kérelmez ő által szervezett képzések költségei

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP05-2246/2014/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:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 201 4. és 2015. közötti id őszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Összegzés:

összesen:

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

0 Ft 0 Ft

799 992 Ft 800 001 Ft

799 992 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet mód osítása alapján a sportpolitikáért felel ős minisztérium ellen őrző szervezet részére kötelez ően fordítandó összeg:

400 001 Ft

Tervezett közrem űködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelez ő díjjal növelt érték)

0 Ft

0 Ft

1 199 993 Ft

0 Ft

0 Ft

1 199 993 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP05-2246/2014/MKSZ

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

Maximum közrem. díj

 

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:
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Ügyiratszám : be/SFPHP05-2246/2014/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: Budakalász  (helység), 2014  (év) 11  (hó) 27  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszer ű aláírása

P.H.
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