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1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: FGKC SZEKSZÁRD

2Gazdálkodási formakód: 

521
Bajnoki osztály: NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek
tekintetében     

Nem jogosult

 
 

Adószám:

Bankszámlaszám:

 
A kérelmező szervezet
székhelye: (irányítószám)

Szekszárd (helység)

Széchenyi utca (út,

utca)
23 (házszám)

 
A levelezési cím eltér a
székhely címétől

A kérelmező szervezet
levelezési címe:
(irányítószám)

Szekszárd (helység)

Széchenyi utca (út,

utca)
23 (házszám)

 

74510660

Telefon:
74510660 Fax:

ww.fgkc.hu

Hivatalos honlap:
info@fgkc.hu E-mail:

 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Bay Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnők

06305563518

Mobiltelefonszám:
bay@fgkc.hu E-mail cím:

 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Bay Attila

06305563518

Mobiltelefonszám:
bay@fgkc.hu E-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Szekszárd Városi SportcsarnokSzekszárd Város ÖnkormányzatSZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NKFT20 felkészülés és versenyeztetés

Szekszárdi Fürdő Szekszárd Város ÖnkormányzatSZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NKFT5 felkészülés

Atlétikai pálya Szekszárd Város ÖnkormányzatSZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NKFT5 felkészülés

Garay Ált.Iskola Szekszárd Város ÖnkormányzatSzekszárd Megyejogú Város Önkormányzata4 felkészülés és versenyeztetés

Babits Mihály Ált.Iskola Szekszárd Város ÖnkormányzatSzekszárd Megyejogú Város Önkormányzata4 felkészülés és versenyeztetés

Dienes Valéria Ált.Iskola Szekszárd Város ÖnkormányzatSzekszárd Megyejogú Város Önkormányzata4 felkészülés

Baka István Ált.Iskola Szekszárd Város ÖnkormányzatSzekszárd Megyejogú Város Önkormányzata4 felkészülés és versenyeztetés

Kondicionáló terem Balázs Tibor Balázs Tibors 5 felkészülés

Szauna Szekszárd Város ÖnkormányzataSZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NKFT3 felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2008-09-02

tevékenységének megkezdésének időpontja:  2008-09-02

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

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.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2196/2014/MKSZ
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
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.



Szekszárdon a kézilabda nagy hagyományokra tekint vissza, melyek
gyökerei a 70-es évek elejéig nyúlnak vissza. A sportág városi
történelmében egyaránt jelen volt a felemelkedés és a visszaesés is, de
mindig akadtak olyan tenni akarók, akik a bajban mentőövet dobtak a városi
kézilabda irányába.
A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club 2008. augusztusában alakult
meg, elsődlegesen azzal a céllal, hogy a városi nagy egyesületből (UKSE
Szekszárd) "kiöregedett" játékosoknak további sportolási, versenyzési
lehetőséget biztosítson. Aztán 2012-ben ismét szükség is volt arra a
bizonyos „mentőövre” az UKSE megszűnése miatt, amikor is az FGKC.
vállalta, az UKSE teljes utánpótlásának versenyeztetését így a szekszárdi

Bevétel
2012 2013 2014

Önkormányzati
támogatás

1 MFt 8.1 MFt 8 MFt

Állami
támogatás

0 MFt 0 MFt 1 MFt

Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)

7 MFt 9.1 MFt 12 MFt

Látvány-
csapatsport
támogatásból
származó
bevétel

18.4 MFt 31 MFt 100 MFt

Egyéb
támogatás

0.2 MFt 0 MFt 10 MFt

Összegzés:

összesen: 26.6  MFt 48.2  MFt 131  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás
2012 2013 2014

Személyi (bér
és bérjellegű +
járulékai)

5.4 MFt 24.3 MFt 46.9 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 1.3 MFt 2.5 MFt 29.1 MFt

Igénybe vett
szolgáltatás

13.2 MFt 22.1 MFt 55 MFt

Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összegzés:

összesen: 19.9  MFt 48.9  MFt 131  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012 2013 2014

Utánpótlásra
fordított összeg

11 MFt 35.1 MFt 105 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

18.9 MFt 13.8 MFt 26 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

 2014/15-ös bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

 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).
4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra
vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
Szekszárdon a kézilabda nagy hagyományokra tekint vissza, melyek
gyökerei a 70-es évek elejéig nyúlnak vissza. A sportág városi
történelmében egyaránt jelen volt a felemelkedés és a visszaesés is, de
mindig akadtak olyan tenni akarók, akik a bajban mentőövet dobtak a városi
kézilabda irányába.
A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club 2008. augusztusában alakult
meg, elsődlegesen azzal a céllal, hogy a városi nagy egyesületből (UKSE
Szekszárd) "kiöregedett" játékosoknak további sportolási, versenyzési
lehetőséget biztosítson. Aztán 2012-ben ismét szükség is volt arra a
bizonyos „mentőövre” az UKSE megszűnése miatt, amikor is az FGKC.
vállalta, az UKSE teljes utánpótlásának versenyeztetését így a szekszárdi
kézilabda megmentését. Tette ezt úgy, hogy a megnövekedett
gyermeklétszámmal megnőttek a versenyzési költségek és az ezzel
összefüggésben lévő költségek egyaránt. Igen jelentős volt az évadra
elnyert látvány-csapatsport támogatás, melyet ezúton is köszönünk az
MKSZ illetékeseinek, de Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a lelkes szülői háttér segítsége nélkül nem sikerült volna elérni céljainkat.
Jelenleg 7 fős edzői gárdánk munkáját segíti a mindennapokban, 3fő,
kézilabda múlttal rendelkező pedagógus is, akik 120 fő gyermekkel
foglalkoznak heti 40óra edzésidőben, 5 oktatási intézményben. Sportolóink
többségében a 6-18 éves korosztályhoz tartoznak a város szinte
valamennyi általános és középiskolájából. A város óvodáiban is jelen
vagyunk. A kézilabda népszerűsítésére a sportág megismertetésére és
megszerettetésére, illetve a versenysportra való kiválasztás érdekében
óvodai csoportokat szerveztünk, melyek a korlátozott lehetőségeik mellett is
sikeresen működnek. A legfiatalabbak 3 csoportban a kézilabdázás
alapjaival a szivacskézilabdázással ismerkednek, heti 2-3 alkalommal. Az
NB I/B junior valamint a serdülő csapaton kívül, az Országos
Gyermekbajnokságban 5 csapattal versenyzünk jelenleg, ebből kettővel a
kiemelt bajnokságban. A gyerekek testi fejlődése mellett figyelemmel
kísérjük tanulmányi eredményüket is. Legfőbb célunk a játék
megkedveltetése, játékosság, közösségi normák kialakítása. A rendszeres
edzésre járás, és a fegyelem megtanította őket a helyes időbeosztásra,
melynek eredményeképpen tanulmányi eredményeiknek javulása is
megfigyelhető. Az azonos iskolába járók segítenek egymásnak a
tanulásban. Kellő odafigyeléssel a tanulás és a sport nem csak hogy
összeegyeztethető, hanem erősítik egymást. Többszörösen bizonyított tény,
hogy a szegényebb életkörülményekkel rendelkezők kitörési pontjai, a
művészetek, vagy a sport. Ebben tud segíteni a fejlesztési koncepciónk,
hogy vonjuk be a fiatalokat a sport világába. Társadalmi funkciói mellett
nem mehetünk el a gazdasági funkciók mellett sem. A sportolásnak
köszönhetően jobb lesz a gyerekek állóképessége, ezáltal kevesebbszer
lesznek betegek, ami a TB költségek csökkenését vonja maga után. 
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A klubunk csarnoka,ahol a felnőtt és junior és ifi csapat játssza országos
bajnoki találkozóit,a Szekszárdi Városi Sportcsarnok! Itt esetenként 800-
1000 néző előtt játsszuk mérkőzéseinket. Jelen pályázat keretei között
ingatlanfejlesztésre ide pályázunk.Mivel a Szekszárdi Önkormányzat
folyamatosan nagy anyagi erőkkel fejleszti a Sportközpontunkat, így nem
csak a csarnokunk, hanem közvetlen környezetében uszoda, atlétikai
pályák, erősítő termek, bemelegítő termek, teniszpályák is
találhatóak.Ebben az évadban pedig ezeket együttesen integrálva
szeretnénk egyesületünket komplett utánpótlás képző bázissá felerősíteni.
Utánpótlás csapataink, összesen öt különböző iskolában készülnek fel napi
edzés rendszerességgel.Eddig a sport csarnok mások által is használt
öltözőit kaptuk meg, amely sok szervezést,megalkuvást és felesleges
költözködést jelentett. Ezután ténylegesen saját öltözőnk lehet ,amely
felszerelésünknek folyamatos helyet játékosainknak méltó körülményeket
biztosíthat.

A projekt egy éves időtartalmú,az ütemtervek a támogatások beérkezéséhez
igazitjuk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma
és megvalósulásának ütemezése
A klubunk csarnoka,ahol a felnőtt és junior és ifi csapat játssza országos
bajnoki találkozóit,a Szekszárdi Városi Sportcsarnok! Itt esetenként 800-
1000 néző előtt játsszuk mérkőzéseinket. Jelen pályázat keretei között
ingatlanfejlesztésre ide pályázunk.Mivel a Szekszárdi Önkormányzat
folyamatosan nagy anyagi erőkkel fejleszti a Sportközpontunkat, így nem
csak a csarnokunk, hanem közvetlen környezetében uszoda, atlétikai
pályák, erősítő termek, bemelegítő termek, teniszpályák is
találhatóak.Ebben az évadban pedig ezeket együttesen integrálva
szeretnénk egyesületünket komplett utánpótlás képző bázissá felerősíteni.
Utánpótlás csapataink, összesen öt különböző iskolában készülnek fel napi
edzés rendszerességgel.Eddig a sport csarnok mások által is használt
öltözőit kaptuk meg, amely sok szervezést,megalkuvást és felesleges
költözködést jelentett. Ezután ténylegesen saját öltözőnk lehet ,amely
felszerelésünknek folyamatos helyet játékosainknak méltó körülményeket
biztosíthat.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A projekt egy éves időtartalmú,az ütemtervek a támogatások beérkezéséhez
igazitjuk.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a
jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club sportágfejlesztési programja 
A célokat, valamint az FGKC által meghatározott prioritásokat és azok az
MKSZ hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájának összefüggéseit
szemlélteti.
Szakmai célkitűzések Céljaink a verseny-, élsport területén 
− Az FGKC célja, hogy elősegítse a magyar kézilabdázás kivívott előkelő
helyét a kézilabdázásában. 
Hosszú távú fejlesztési prioritásai között a női kézilabdázásban is
karakteres cél a nemzeti bajnokságban összesített eredményességben
tartósan az élvonalban történő szereplés. A kézilabda minden területének
és korosztályának ezt a célt kell közvetlenül vagy közvetve támogatnia,
szolgálnia, előkésztenie. Ehhez a célhoz a sportág minden elemében
felnőni. 
− Az üzleti érdekeket is kiszolgáló módon, megfelelő kapcsolódási pontokat
biztosítva tömegbázisunkat emelni kívánjuk. Dinamikusan növelni akarjuk –
sportágunk ismertségének megfelelően – a kézilabda mindennapos
művelését, elterjedtségét. 
− Stratégiai célunk, hogy a nálunk nevelkedett játékosok száma növekedjen
az élcsapatokban. 
A megvalósítás koncepciója:
Szakmai szempontok alapján az FGKC meghatározza, hogy miben kívánja
koncentráltabban támogatni (pl. szakember-továbbképzés) a kiemelkedő
fejlesztési stratégiáját szolgáló korosztályokat, ugyanakkor pontosítani
szükséges a továbbiakban a tőlük elvárt szakmai standardokat, elvárásokat
is. 
− Minőségi szakmai háttér biztosítása mind az edzők, mind a
társtudományok szakemberei részére (sportpszichológia, sportegészségügy
stb.). 
− Az edzőképzés, edzőtovábbképzés színvonalának és rendszerességének
fokozása, javítása, folyamatos autodidakta szakmai önfejlesztés útjainak
kialakítása
Iskolai közösségek szervezett, kedvezményes mérkőzés-látogatásának
elősegítése. 
− Iskolai közösségekben sportfoglalkozások keretében a válogatott
játékosok, nemzetközi klasszisok által tartott élménybeszámolók
szervezése. 
− Válogatott játékosok, élversenyzők aktív részvételének biztosítása
gyermek és iskolai versenyeken (nézőként, díjátadóként, játékvezetőként). 
− Mozgássérültek, sérültek kedvezményes mérkőzéslátogatásának
elősegítése. 
− Az egyesület eredményes utánpótlásbázisának kialakítása,
megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. 
− Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, emelt
szintű fizikai aktivitásba. 
− A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú
gyermekek látókörbe vonása .
− A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos,
egészségügyi gondozás. 
− Az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-
neveléssel foglalkozó sportszakemberek. 
− Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés,
versenyeztetés). 
A szakemberképzést ki kell terjeszteni a vezetőkre. Az alulról építkezés
filozófiája szerint a legalsó szintek megnyitása létkérdés! 
− A kézilabda népszerűsítése és az üzleti élet bekapcsolódása miatt a
lokális/helyi fesztivál típusú rendezvények fontos elemei a kézilabda
terjeszkedő filozófiájának! 
− A szakmai kapcsolatok fejlesztésével a tudás mennyiségét növelni
szükséges! 
− Megyei szinten sokkal szorosabb szakmai együttműködés alakítható ki a
diáksport képviselőivel, az MDSZ vezetőivel.! A diáksport jelentős



Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club sportágfejlesztési programja 
A célokat, valamint az FGKC által meghatározott prioritásokat és azok az
MKSZ hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájának összefüggéseit
szemlélteti.
Szakmai célkitűzések Céljaink a verseny-, élsport területén 
− Az FGKC célja, hogy elősegítse a magyar kézilabdázás kivívott előkelő
helyét a kézilabdázásában. 

feladatokat láthat el a folyamatos versenyeztetés kialakításában. 

A megvalósítás koncepciója: 
− A kézilabdázás utánpótlásának speciális, korcsoportonkénti képzési
anyagának kidolgozása óvodás kortól kezdődően. 
Az utánpótlással foglalkozó szakemberek (tanítók, testnevelők, edzők)
rendszeres, folyamatos továbbképzésének biztosítása. 
− A kötelező testnevelő tanári továbbképzésekre a kézilabdázás
akkreditálása. 
− Kistérségi és regionális versenyrendszerek működtetéséhez megfelelő
számú és felkészültségű, hivatástudattal rendelkező szakember biztosítása,
tárgyi és anyagi feltételek megteremtése

Céljaink az iskolai, gyermek és felsőoktatás területén 
− A testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás
alapjainak megismertetésével. 
− Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a
kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.). 
− Az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcsolatának erősítése. 

A megvalósítás koncepciója: 
− A szivacskézilabda használatának megismertetése.
− Helyi, területi iskolai versenyek szervezésének segítése szakmai és
eszközigény vonatkozásában (szerelés, labda, pálya, játékvezetés). 
− Nemzetközi kapcsolatok keresése. 
− Élsportolók egyetemi, főiskolai beiskolázásának segítése. 
− Versenyek szervezése, lebonyolítása. 
− Edzéslehetőség biztosítása (szakember, helyszín, sporteszközök), 

Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén 
− A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos
gondolkodásának része.
A kézilabda sportágnak példamutatónak kell lennie a sport nevelési
lehetőségeinek tudatos használatában. Az általános etikai, nevelési
elbizonytalanodás miatt a sportban rejlő karakteres nevelési hatás nincs
kihasználva. A családok igénylik a támogatást gyermekeik nevelésében. A
kézilabda szakember-továbbképzési rendszerébe be kell építeni a nevelési
elemek tudatos felhasználását, mindennapos értékközvetítő, viselkedési
mintákat nyújtó gyakorlattá kell tenni az ez irányú edzői, testnevelői
tevékenységet.

A szakmai célkitűzéseket segítő szakmai és infrastrukturális célkitűzések és
a megvalósítás koncepciója 
Célok a sportág szervezeti rendszerének területén 
− A kézilabdázás népszerűsítése és fejlesztése, a taglétszám folyamatos
növelése. 
− A kézilabdázás életének szervezése szabadidő- és versenysport szinten
egyaránt. 
A megvalósítás koncepciója: Versenyek szervezése, lebonyolítása minden
korosztályban. 
− A szakmai kooperációt tudatos munkával meg kell erősíteni. 

Célok a társasági adóból származó támogatások területén 
Célok a Fekete Gólyák Kézilabda Club által igényelhető támogatás
területén 
– Olyan lehetőségek megteremtése, melyek hosszú távon megalapozzák a
sportág és az FGKC anyagi helyzetét. 
– A clubban foglalkoztatott utánpótlás válogatottak eredményességének
növelése. 
– Képzett, licensszel rendelkező szakemberek számának növelése a
sportág minden területén. 

A megvalósítás koncepciója: 
– Olyan tárgyi eszköz beruházások megvalósítása, melyek hosszú távon is
növelik az FGKC vagyonát és megtakarításokat eredményeznek. 
–A magas szintű felkészüléséhez szükséges körülmények és a nemzetközi
versenyeztetési feltételeinek a megteremtése. 
. 
Célok a sportági létesítmények területén 
-A meglévő sportlétesítmények lehető legnagyobb mértékű
akadálymentesítése. 
− A biztonságos és kényelmes sportolás, versenyzés feltételeinek
biztosítása. 
− Az eredményes felkészüléshez, illetve versenyzéshez szükséges
eszközrendszer biztosítása. 
− A meglévő sportlétesítmények folyamatos korszerűsítésének
koordinációja.

Célok a sportág kommunikációja területén 
− A médiajelenlét növelése. A sportágon belüli kommunikáció
professzionalizálása, feladatkijelölés, adatfeltöltés mechanizmusának
pontosítása. 
− A támogatók, együttműködő partnerek számának és súlyának növelése. 
− A kézilabdázás imásának növelése, a sportág valódi jelentőségének,
népszerűségének tudatosítása a közvéleményben. 
− A szivacskézilabda és a strandkézilabda szélesebb körű megismertetése,
gyerekek, fiatalok egyre nagyobb rétegének bevonása. 
− A kézilabdázáson keresztül a sport szerepének bemutatása egy
egészséges nemzet, egy egészséges társadalom kialakulásában

A megvalósítás koncepciója: - A sajtó különböző szegmenseihez igazított
hírértékű információk növelése (friss hírek, könnyen áttekinthető táblázatok,
érdekes, színes háttéranyagok, fotók). 
- Egyesületünk rendelkezzen Internet-hozzáféréssel és saját honlappal. 
− Az információáramlás teljes körűen elektronikus úton történjen a
sportágon belüli kommunikációban. 
− Potenciális szponzorok szisztematikus feltérképezése, megnyerése. 
− A szponzorok maximális kiszolgálása.
Célok a sportegészségügy és doppingellenes tevékenység területén 
− Mind a szabadidős, mind a versenysportolók folyamatos egészségügyi
gondozása. 
− Korszerű gyógyító-megelőzés és rehabilitáció. 
− A „tiszta”, doppingmentes szabadidő- és élsport biztosítása. 
− Folyamatos eszközfejlesztés. 

A megvalósítás koncepciója: 
− Korosztályok részére egészségügyi ajánlások készítése (táplálkozás,
sportolás, higiénia). 
− Tiszta, dopping- és drogmentes sportolásról Internetes anyag készítése,
propagálása. 
− A sportorvosi hálózat bekacsolása a szövetségi és sportinformatikai
rendszerbe. 
− Prevenciós és rehabilitációs szakmai programok készítése. 
− Valamennyi kézilabdaversenyen orvosi jelenlét biztosítása. 
− Sportbelgyógyászati, sportsebészeti képesítésű szakemberekkel szoros
együttműködés. 
− Masszőr, fizikoterapeuta, gyógytornász szükség szerinti alkalmazása már
gyermekkorban is. 
− A szükséges eszközök beszerzése (lézer, interferencia készülékek,
pulzáló mágnesmatracok, evolite lámpák). 
− Gyógyszerek és táplálék kiegészítők folyamatos kiválasztása,
alkalmazása a megfelelő korosztályok számára. 



Hosszú távú fejlesztési prioritásai között a női kézilabdázásban is
karakteres cél a nemzeti bajnokságban összesített eredményességben
tartósan az élvonalban történő szereplés. A kézilabda minden területének
és korosztályának ezt a célt kell közvetlenül vagy közvetve támogatnia,
szolgálnia, előkésztenie. Ehhez a célhoz a sportág minden elemében
felnőni. 
− Az üzleti érdekeket is kiszolgáló módon, megfelelő kapcsolódási pontokat
biztosítva tömegbázisunkat emelni kívánjuk. Dinamikusan növelni akarjuk –
sportágunk ismertségének megfelelően – a kézilabda mindennapos
művelését, elterjedtségét. 
− Stratégiai célunk, hogy a nálunk nevelkedett játékosok száma növekedjen
az élcsapatokban. 
A megvalósítás koncepciója:
Szakmai szempontok alapján az FGKC meghatározza, hogy miben kívánja
koncentráltabban támogatni (pl. szakember-továbbképzés) a kiemelkedő
fejlesztési stratégiáját szolgáló korosztályokat, ugyanakkor pontosítani
szükséges a továbbiakban a tőlük elvárt szakmai standardokat, elvárásokat
is. 
− Minőségi szakmai háttér biztosítása mind az edzők, mind a
társtudományok szakemberei részére (sportpszichológia, sportegészségügy
stb.). 
− Az edzőképzés, edzőtovábbképzés színvonalának és rendszerességének
fokozása, javítása, folyamatos autodidakta szakmai önfejlesztés útjainak
kialakítása
Iskolai közösségek szervezett, kedvezményes mérkőzés-látogatásának
elősegítése. 
− Iskolai közösségekben sportfoglalkozások keretében a válogatott
játékosok, nemzetközi klasszisok által tartott élménybeszámolók
szervezése. 
− Válogatott játékosok, élversenyzők aktív részvételének biztosítása
gyermek és iskolai versenyeken (nézőként, díjátadóként, játékvezetőként). 
− Mozgássérültek, sérültek kedvezményes mérkőzéslátogatásának
elősegítése. 
− Az egyesület eredményes utánpótlásbázisának kialakítása,
megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. 
− Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, emelt
szintű fizikai aktivitásba. 
− A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú
gyermekek látókörbe vonása .
− A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos,
egészségügyi gondozás. 
− Az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-
neveléssel foglalkozó sportszakemberek. 
− Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés,
versenyeztetés). 
A szakemberképzést ki kell terjeszteni a vezetőkre. Az alulról építkezés
filozófiája szerint a legalsó szintek megnyitása létkérdés! 
− A kézilabda népszerűsítése és az üzleti élet bekapcsolódása miatt a
lokális/helyi fesztivál típusú rendezvények fontos elemei a kézilabda
terjeszkedő filozófiájának! 
− A szakmai kapcsolatok fejlesztésével a tudás mennyiségét növelni
szükséges! 
− Megyei szinten sokkal szorosabb szakmai együttműködés alakítható ki a
diáksport képviselőivel, az MDSZ vezetőivel.! A diáksport jelentős
feladatokat láthat el a folyamatos versenyeztetés kialakításában. 

A megvalósítás koncepciója: 
− A kézilabdázás utánpótlásának speciális, korcsoportonkénti képzési
anyagának kidolgozása óvodás kortól kezdődően. 
Az utánpótlással foglalkozó szakemberek (tanítók, testnevelők, edzők)
rendszeres, folyamatos továbbképzésének biztosítása. 
− A kötelező testnevelő tanári továbbképzésekre a kézilabdázás
akkreditálása. 
− Kistérségi és regionális versenyrendszerek működtetéséhez megfelelő
számú és felkészültségű, hivatástudattal rendelkező szakember biztosítása,
tárgyi és anyagi feltételek megteremtése

Céljaink az iskolai, gyermek és felsőoktatás területén 
− A testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás
alapjainak megismertetésével. 
− Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a
kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.). 
− Az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcsolatának erősítése. 

A megvalósítás koncepciója: 
− A szivacskézilabda használatának megismertetése.
− Helyi, területi iskolai versenyek szervezésének segítése szakmai és
eszközigény vonatkozásában (szerelés, labda, pálya, játékvezetés). 
− Nemzetközi kapcsolatok keresése. 
− Élsportolók egyetemi, főiskolai beiskolázásának segítése. 
− Versenyek szervezése, lebonyolítása. 
− Edzéslehetőség biztosítása (szakember, helyszín, sporteszközök), 

Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén 
− A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos
gondolkodásának része.
A kézilabda sportágnak példamutatónak kell lennie a sport nevelési
lehetőségeinek tudatos használatában. Az általános etikai, nevelési
elbizonytalanodás miatt a sportban rejlő karakteres nevelési hatás nincs
kihasználva. A családok igénylik a támogatást gyermekeik nevelésében. A
kézilabda szakember-továbbképzési rendszerébe be kell építeni a nevelési
elemek tudatos felhasználását, mindennapos értékközvetítő, viselkedési
mintákat nyújtó gyakorlattá kell tenni az ez irányú edzői, testnevelői
tevékenységet.

A szakmai célkitűzéseket segítő szakmai és infrastrukturális célkitűzések és
a megvalósítás koncepciója 
Célok a sportág szervezeti rendszerének területén 
− A kézilabdázás népszerűsítése és fejlesztése, a taglétszám folyamatos
növelése. 
− A kézilabdázás életének szervezése szabadidő- és versenysport szinten
egyaránt. 
A megvalósítás koncepciója: Versenyek szervezése, lebonyolítása minden
korosztályban. 
− A szakmai kooperációt tudatos munkával meg kell erősíteni. 

Célok a társasági adóból származó támogatások területén 
Célok a Fekete Gólyák Kézilabda Club által igényelhető támogatás
területén 
– Olyan lehetőségek megteremtése, melyek hosszú távon megalapozzák a
sportág és az FGKC anyagi helyzetét. 
– A clubban foglalkoztatott utánpótlás válogatottak eredményességének
növelése. 
– Képzett, licensszel rendelkező szakemberek számának növelése a
sportág minden területén. 

A megvalósítás koncepciója: 
– Olyan tárgyi eszköz beruházások megvalósítása, melyek hosszú távon is
növelik az FGKC vagyonát és megtakarításokat eredményeznek. 
–A magas szintű felkészüléséhez szükséges körülmények és a nemzetközi
versenyeztetési feltételeinek a megteremtése. 
. 
Célok a sportági létesítmények területén 
-A meglévő sportlétesítmények lehető legnagyobb mértékű
akadálymentesítése. 
− A biztonságos és kényelmes sportolás, versenyzés feltételeinek
biztosítása. 
− Az eredményes felkészüléshez, illetve versenyzéshez szükséges
eszközrendszer biztosítása. 
− A meglévő sportlétesítmények folyamatos korszerűsítésének



koordinációja.

Célok a sportág kommunikációja területén 
− A médiajelenlét növelése. A sportágon belüli kommunikáció
professzionalizálása, feladatkijelölés, adatfeltöltés mechanizmusának
pontosítása. 
− A támogatók, együttműködő partnerek számának és súlyának növelése. 
− A kézilabdázás imásának növelése, a sportág valódi jelentőségének,
népszerűségének tudatosítása a közvéleményben. 
− A szivacskézilabda és a strandkézilabda szélesebb körű megismertetése,
gyerekek, fiatalok egyre nagyobb rétegének bevonása. 
− A kézilabdázáson keresztül a sport szerepének bemutatása egy
egészséges nemzet, egy egészséges társadalom kialakulásában

A megvalósítás koncepciója: - A sajtó különböző szegmenseihez igazított
hírértékű információk növelése (friss hírek, könnyen áttekinthető táblázatok,
érdekes, színes háttéranyagok, fotók). 
- Egyesületünk rendelkezzen Internet-hozzáféréssel és saját honlappal. 
− Az információáramlás teljes körűen elektronikus úton történjen a
sportágon belüli kommunikációban. 
− Potenciális szponzorok szisztematikus feltérképezése, megnyerése. 
− A szponzorok maximális kiszolgálása.
Célok a sportegészségügy és doppingellenes tevékenység területén 
− Mind a szabadidős, mind a versenysportolók folyamatos egészségügyi
gondozása. 
− Korszerű gyógyító-megelőzés és rehabilitáció. 
− A „tiszta”, doppingmentes szabadidő- és élsport biztosítása. 
− Folyamatos eszközfejlesztés. 

A megvalósítás koncepciója: 
− Korosztályok részére egészségügyi ajánlások készítése (táplálkozás,
sportolás, higiénia). 
− Tiszta, dopping- és drogmentes sportolásról Internetes anyag készítése,
propagálása. 
− A sportorvosi hálózat bekacsolása a szövetségi és sportinformatikai
rendszerbe. 
− Prevenciós és rehabilitációs szakmai programok készítése. 
− Valamennyi kézilabdaversenyen orvosi jelenlét biztosítása. 
− Sportbelgyógyászati, sportsebészeti képesítésű szakemberekkel szoros
együttműködés. 
− Masszőr, fizikoterapeuta, gyógytornász szükség szerinti alkalmazása már
gyermekkorban is. 
− A szükséges eszközök beszerzése (lézer, interferencia készülékek,
pulzáló mágnesmatracok, evolite lámpák). 
− Gyógyszerek és táplálék kiegészítők folyamatos kiválasztása,
alkalmazása a megfelelő korosztályok számára. 

Az FGKC céljai és értékei:
- Szakmai céljaink első eleme, hogy kövessük az MKSZ stratégiáját, így
ebből világosan leszűrhető lesz fiatal játékosaink fejlődése. Az elérendő cél
meghatározásánál nem a korábbi
eredményekhez, hanem a csapat összetételéhez, eredményességéhez kell
illeszteni az elvárásokat. A kiválasztás után a kevésbé tehetségesnek
látszókra is figyelmet kell fordítani, az esély fenntartása – a „beérési”
folyamatokat figyelembe véve – kiemelkedően fontos.
- Célunk, hogy megőrizzük, és szélesítsük azt az utánpótlásbázist, ami az
előző 15 évben felépült Szekszárdon.
- Sportegyesület lévén természetes, hogy a lehető legjobb eredmények
elérésére törekszünk.
- A kézilabda sportág népszerűsítése a város és a megye fiataljai számára.
- Megfelelő szintű szakmai fejlődést biztosítani azon sportolóink számára,
akik a sportágban hosszú távon kívánják kamatoztatni képességeiket. 
- Szoros szakmai együttműködés Szekszárd város sportiskoláival.
- Olyan egyéni és közösségi értékrendszerek kialakítása a sportág nyújtotta
lehetőségek által, amelyekből felnőtt korukban is meríthetnek a gyerekek.
Személyi jellegű ráfordítások: kiemelt célok - fenntartható mindennapok:

Egyesületünk élvezi az Önkormányzat támogatását valamint rendelkezik
egy stabil szponzori háttérrel is. Az ő segítségükkel sikerült az önerő
megteremtését megoldani. 
Személyi jellegű ráfordításaink szakmai céljaink megvalósítását szolgálják.
A versenyeztetés területén a felnőtt minél jobb szereplését és két-három
éven belüli élvonalbeli szereplést célozzuk meg. Ez a gyerekek, helyi
példaképválasztás szempontjából fontos tényező. Egyértelmű, hogy minden
tekintetben, azaz sportszakmailag és a menedzselés területén is nívós
munkára van szükség. Személyi területen ezért indokolt egy teljes körű
szakmai stáb felállítása. 

Az egyesület életében nagyon fontos szerep jut a kisegítő
személyzetnek.(technikai vezető, utánpótlás koordinátor) Munkájuk a
mindennapokat határozza meg. Minőségi jelenlétük mára elengedhetetlen.
Finanszírozásukat a programból kívánjuk biztosítani. A megnövekedett

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az FGKC céljai és értékei:
- Szakmai céljaink első eleme, hogy kövessük az MKSZ stratégiáját, így
ebből világosan leszűrhető lesz fiatal játékosaink fejlődése. Az elérendő cél
meghatározásánál nem a korábbi
eredményekhez, hanem a csapat összetételéhez, eredményességéhez kell
illeszteni az elvárásokat. A kiválasztás után a kevésbé tehetségesnek
látszókra is figyelmet kell fordítani, az esély fenntartása – a „beérési”
folyamatokat figyelembe véve – kiemelkedően fontos.
- Célunk, hogy megőrizzük, és szélesítsük azt az utánpótlásbázist, ami az
előző 15 évben felépült Szekszárdon.
- Sportegyesület lévén természetes, hogy a lehető legjobb eredmények
elérésére törekszünk.
- A kézilabda sportág népszerűsítése a város és a megye fiataljai számára.
- Megfelelő szintű szakmai fejlődést biztosítani azon sportolóink számára,
akik a sportágban hosszú távon kívánják kamatoztatni képességeiket. 
- Szoros szakmai együttműködés Szekszárd város sportiskoláival.
- Olyan egyéni és közösségi értékrendszerek kialakítása a sportág nyújtotta
lehetőségek által, amelyekből felnőtt korukban is meríthetnek a gyerekek.
Személyi jellegű ráfordítások: kiemelt célok - fenntartható mindennapok:

Egyesületünk élvezi az Önkormányzat támogatását valamint rendelkezik
egy stabil szponzori háttérrel is. Az ő segítségükkel sikerült az önerő
megteremtését megoldani. 
Személyi jellegű ráfordításaink szakmai céljaink megvalósítását szolgálják.
A versenyeztetés területén a felnőtt minél jobb szereplését és két-három
éven belüli élvonalbeli szereplést célozzuk meg. Ez a gyerekek, helyi
példaképválasztás szempontjából fontos tényező. Egyértelmű, hogy minden
tekintetben, azaz sportszakmailag és a menedzselés területén is nívós
munkára van szükség. Személyi területen ezért indokolt egy teljes körű
szakmai stáb felállítása. 

Az egyesület életében nagyon fontos szerep jut a kisegítő
személyzetnek.(technikai vezető, utánpótlás koordinátor) Munkájuk a
mindennapokat határozza meg. Minőségi jelenlétük mára elengedhetetlen.
Finanszírozásukat a programból kívánjuk biztosítani. A megnövekedett
irodai munka, pályázati anyagok folyamatos figyelése, pontos elkészítése
egy (gazdasági vezető, vagy ügyintéző) foglalkoztatását is meg kívánja. 

Sportegészségügyi céljaink megvalósításához pedig nem nélkülözhetjük
orvos és gyúró folyamatos munkáját sem. Sérült játékosaink regenerációja,
a mindennapos problémák közé ezért szerepük kulcsfontossággal bír. 

Terveink között szerepel még a kommunikációs csatornák jobb
kihasználása, így a direkt sávok (iskola látogatás, mérkőzések félidei közötti
show elemek, V.I.P. fogadás) illetve az indirekt sávok ( social network,
social media, honlap, hírlevél) fejlesztése. Ezek összehangolása egy
kommunikációs szakember esetleges alkalmazásával megoldhatónak
látszik. 



irodai munka, pályázati anyagok folyamatos figyelése, pontos elkészítése
egy (gazdasági vezető, vagy ügyintéző) foglalkoztatását is meg kívánja. 

Sportegészségügyi céljaink megvalósításához pedig nem nélkülözhetjük
orvos és gyúró folyamatos munkáját sem. Sérült játékosaink regenerációja,
a mindennapos problémák közé ezért szerepük kulcsfontossággal bír. 

Terveink között szerepel még a kommunikációs csatornák jobb
kihasználása, így a direkt sávok (iskola látogatás, mérkőzések félidei közötti
show elemek, V.I.P. fogadás) illetve az indirekt sávok ( social network,
social media, honlap, hírlevél) fejlesztése. Ezek összehangolása egy
kommunikációs szakember esetleges alkalmazásával megoldhatónak
látszik. 
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2196/2014/MKSZ
5Személyi 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)

Támogatási
időszak

6Név
                              

Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15 Bay Attila
1963-07-02

ügyvezető elnök nem releváns Nem EKHO 4 12 400 000 Ft 80 000  Ft 5 760 000  Ft

2014/15 Tabajdi Ferenc
1960-01-15

szakmai ig. nem releváns Nem EKHO 8 12 400 000 Ft 80 000  Ft 5 760 000  Ft

2014/15
Dr. Szekeres
Gábor

1970-01-01
sportorvos nem releváns Nem Egyéb 8 12 60 000 Ft 0  Ft 720 000  Ft

2014/15 Vasas Edina
1987-10-10

csapatmenedzser nem releváns Nem EKHO 8 12 150 000 Ft 30 000  Ft 2 160 000  Ft

Összegzés:

28 48 1 010 000  Ft 190 000  Ft 14 400 000  Ft

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

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

2014/15 7 309 548 Ft 7 309 548 Ft 14 619 096 Ft

Összegzés:

összesen: 7 309 548 Ft 7 309 548 Ft 14 619 096 Ft

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.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2196/2014/MKSZ
78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell
kitölteni!)

Évad Megnevezés                                                            Menny. egysé
g

Menny. Egységár          Összeg          Kategória

2014/15 weblap készítés db 1 400 000 Ft 400 000  Ft Informatikai eszközök

2014/15 Videó kamera db 1 200 000 Ft 200 000  Ft Informatikai eszközök

2014/15 Laptop db 2 250 000 Ft 500 000  Ft Informatikai eszközök

2014/15 Nyomtató db 1 50 000 Ft 50 000  Ft Informatikai eszközök

Összegzés:

1 150 000 Ft

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

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

2014/15 352 400 Ft 822 267 Ft 1 174 667 Ft

Összegzés:

összesen: 352 400 Ft 822 267 Ft 1 174 667 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatási
időszak

9Kategória 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:

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2196/2014/MKSZ
11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!
2014/15-ös bajnoki évad

Korosztály Versenyengedéllyel
rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő
csapatok száma (Db)

Bajnokság
szintje
(legmagasabb)

U7 30 2 Országos



U8 30 2 Országos

U9 20 2 Országos

U10 25 1 Országos

U11 6 1 Országos

U12 4 1 Országos

U13 8 1 Országos

U14 6 1 Országos

Serdülő 6 1 Országos

Ifjúsági 6 1 Országos

Junior 10 1 Országos

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2196/2014/MKSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Évad 12Megnevezés                                                            Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 kézilabda cipő pár 20 30 000 Ft 600 000  Ft Sporteszköz

2014/15 sporttáska nagy db 120 8 000 Ft 960 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 wax db 40 8 000 Ft 320 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kulacs (1L) db 120 700 Ft 84 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 labda db 120 10 000 Ft 1 200 000  Ft Sporteszköz

2014/15 sport bólya db 15 12 000 Ft 180 000  Ft Pályatartozék

2014/15 szabadidő melegítő (alsó-felső) db 30 20 000 Ft 600 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 szabadidőpóló db 120 5 000 Ft 600 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 medicinlabda db 60 4 000 Ft 240 000  Ft Sporteszköz

2014/15 Tape BSN 4 cm db 30 1 200 Ft 36 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Tape BSN 5 cm db 30 1 500 Ft 45 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Beiersdorf Tape 5 cm db 60 1 800 Ft 108 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 ragtapasz db 60 1 500 Ft 90 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 koordinációs gát db 10 4 000 Ft 40 000  Ft Sporteszköz

2014/15 jégzselé spray db 20 2 500 Ft 50 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 mineral cream db 10 3 500 Ft 35 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Fagyasztó spray db 80 1 600 Ft 128 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban
(hónap)

Igénybevett órák száma /
évad

Éves&nbspköltség     

2014/15 Junior Szekszárd Városi Sportcsarnok 24 000 Ft 80 12 960 23 040 000  Ft

2014/15 U7 Garay János Ált.Iskola 6 500 Ft 15 12 180 1 170 000  Ft

2014/15 U8 Baka István Ált.Iskola 5 500 Ft 15 12 180 990 000  Ft

2014/15 U11 Babits Mihály Ált.Iskola 3 000 Ft 15 12 180 540 000  Ft

2014/15 U13 Dienes Valária Ált.Iskola 5 500 Ft 15 12 180 990 000  Ft

2014/15 Junior Szekszárdi fürdő 18 000 Ft 20 5 100 1 800 000  Ft

2014/15 Serdülő Atlétikai pálya 18 000 Ft 20 8 160 2 880 000  Ft

2014/15 Serdülő Kondicionáló terem 12 000 Ft 3 12 36 432 000  Ft

2014/15 Junior Szauna 25 000 Ft 12 4 48 1 200 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Támogatási
időszak

Név
                              

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

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15 Weigel Zita UP/szakmai ig helyettes Igen EKHO 4 12 300 000 Ft 60 000  Ft 4 320 000  Ft

2014/15 Lehőcz Szilvia edző Nem EKHO 4 12 150 000 Ft 30 000  Ft 2 160 000  Ft

2014/15 Bordán Anna edző Nem EKHO 6 12 150 000 Ft 30 000  Ft 2 160 000  Ft

2014/15
Horváth
Szimonetta edző Nem Normál 8 12 200 000 Ft 56 000  Ft 3 072 000  Ft

2014/15 Gulya Krisztina edző Nem EKHO 6 12 150 000 Ft 30 000  Ft 2 160 000  Ft

2014/15 Szalai Eszter edző Nem EKHO 6 12 150 000 Ft 30 000  Ft 2 160 000  Ft

2014/15
Mészáros
Mellinda edző Nem EKHO 4 12 100 000 Ft 20 000  Ft 1 440 000  Ft

2014/15 Nagy Dávid gyúró Nem EKHO 8 12 100 000 Ft 20 000  Ft 1 440 000  Ft

2014/15 Varga Tibor technikai vezető Nem EKHO 8 12 150 000 Ft 30 000  Ft 2 160 000  Ft

2014/15 Kónya Kálmán sportmunkatárs Nem EKHO 2 12 25 000 Ft 5 000  Ft 360 000  Ft

2014/15 Gulácsi Róbert sportmunkatárs Nem EKHO 4 12 45 000 Ft 9 000  Ft 648 000  Ft

2014/15 Tóth Szilvia fizioterapeuta Nem EKHO 6 12 120 000 Ft 24 000  Ft 1 728 000  Ft

2014/15 Farkas Péter sportmunkatárs Igen EKHO 4 12 38 000 Ft 7 600  Ft 547 200  Ft

2014/15 Farkas János sportmunkatárs Igen EKHO 4 12 45 000 Ft 9 000  Ft 648 000  Ft

Összegzés:

360 600 25 003 200 

Sportszakemberek adatainak részletezése

Évad Név Szül. Idő Licensz 2 Fogl. kor.



2014/15 Weigel Zita 1984-05-27 nem releváns

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Lehőcz Szilvia 1982-09-04 C

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Bordán Anna 1982-02-08 C

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Horváth Szimonetta 1984-10-07 C

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Gulya Krisztina 1991-04-17 C

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Szalai Eszter 1977-06-19 C

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Mészáros Mellinda 1985-03-11 C

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Nagy Dávid 1989-03-14 nem releváns

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Varga Tibor 1982-11-24 nem releváns

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Kónya Kálmán 1968-11-23 nem releváns

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Gulácsi Róbert 1971-03-17 nem releváns

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Tóth Szilvia 1985-03-05 nem releváns

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Farkas Péter 1972-01-14 nem releváns

U7
U8
U9
U10
U11

2014/15 Farkas János 1965-04-17 nem releváns

U7
U8
U9
U10
U11

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 824 000  Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 492 000  Ft

Személyszállítási költségek 11 000 000 Ft

Nevezési költségek 1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 33 042 000  Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 5 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 25 003 200  Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 1 300 000 Ft

AJT program költségei 0 Ft

Összegzés:

összesen: 83 861 200 Ft

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

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

2014/15 8 618 828 Ft 77 569 455 Ft 86 188 283 Ft

Összegzés:

összesen: 8 618 828 Ft 77 569 455 Ft 86 188 283 Ft

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.)

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2196/2014/MKSZ
14A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

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

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

2014/15 Á 0 Ft 0 Ft 0 Ft



2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2196/2014/MKSZ
Közreműködői költségek

Évad Közreműködő
által végzett
feladat
leírása                

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

2014/15

a sportági
szakszövetség
stratégiai
fejlesztési
koncepciójához
igazodó
sportfejlesztési
program
kialakítása és
összeállítása

Személyi jellegű 146 000 Ft 146 192 Ft

2014/15

- a vonatkozó
jogszabály által
elvárt és a
költségek
nyomonkövetését,
az átadott
támogatások
sportfejlesztési
programhoz
igazodó
felhasználását
alátámasztó
elszámolásokhoz,
előrehaladási
jelentésekhez,
ellenőrzésekhez
szükséges
adminisztrációs
feladatinak
végrehajtása

Utánpótlás nevelés 1 551 389 Ft 1 551 389 Ft

2014/15

sportfejlesztési
program
megvalósításához
szükséges
feladatok,
erőforrások
meghatározása,
az erőforrások
rendelkezésre
állását biztosító
költségvetési terv
összeállítása

Tárgyi jellegű 16 445 Ft 16 445 Ft

Összegzés:

1 713 834 Ft

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

2014/15 857 013 Ft

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

Jogcím 2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások 219 095 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 24 668 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 2 327 084 Ft

Képzési feladatok támogatása 0 Ft

Versenyeztetés költségei 0 Ft

Összegzés:

összesen: 2 570 847 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2196/2014/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: Szekszárd  (helység), 2014  (év) 

10  (hó) 27  (nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2196/2014/MKSZ
Alulírott  Bay Att ila, 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: Szekszárd  (helység), 2014  (év) 10  (hó) 27

(nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2196/2014/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: Szekszárd  (helység), 2014  (év) 

10  (hó) 27  (nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output Indikátorok

Teljes szakember
állomány

fő 7 7 -1.4  %

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező
szakemberek száma

fő 4 5 25.0  %

OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma

fő 3 2 -33.3  %

Licence-szel rendelkező
edzők száma

fő 7 7 -1.4  %

Szakemberek
átlagfizetése

Ft 150000 175000 16.7  %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db 0 1 0.0  %

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

m2 0 58 0.0  %

Felújítással érintett
szabadidő sportolók fő 120 130 8.3  %



száma

Egyéb indikátor:

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.)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U7 Fő 28 30 7.1  %

U8 Fő 31 30 -3.2  %

U9 Fő 25 20 -20.0  %

U10 Fő 15 25 66.7  %

U11 Fő 15 6 -60.0  %

U12 Fő 15 4 -73.3  %

U13 Fő 15 8 -46.7  %

Egyéb indikátor:

U14 6 6 0.0  %

Serdülő 15 10 -33.3  %

Junior 16 10 -37.5  %

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

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

Hatás indikátorok

Korosztályos eredményesség változása:

U7 helyezés 1 2 100.0  %

U8 helyezés 1 1 0.0  %

U9 helyezés 1 1 0.0  %

U10 helyezés 1 2 100.0  %

U11 helyezés 1 1 0.0  %

U12 helyezés 1 1 0.0  %

U13 helyezés 1 1 0.0  %

Nézőszám Fő 500 750 50.0  %

Egyéb indikátor:

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2196/2014/MKSZ

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
ráfordítások

7 309 548 Ft 219 095 Ft 7 309 548 Ft 14 619 096 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

822 267 Ft 24 668 Ft 352 400 Ft 1 174 667 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása

77 569 455 Ft 2 327 084 Ft 8 618 828 Ft 86 188 283 Ft

Képzési
feladatok
támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

85 701 270 Ft 2 570 847 Ft 16 280 776 Ft 101 982 046 Ft

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
ráfordítások

7 309 548 Ft 219 095 Ft 7 309 548 Ft 14 619 096 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

822 267 Ft 24 668 Ft 352 400 Ft 1 174 667 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása

77 569 455 Ft 2 327 084 Ft 8 618 828 Ft 86 188 283 Ft

Képzési
feladatok
támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

85 701 270 Ft 2 570 847 Ft 16 280 776 Ft 101 982 046 Ft
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