
1

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub
A kérelmező szervezet rövidített neve: Megyeri Tigrisek KK
2 Gazdálkodási formakód:

3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport
Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 8 2 2 1 9 2 9 - 1 - 4 1

Bankszámlaszám: 1 1 6 0 0 0 0 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 5 7 4 7 5 3

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 0 4 2 Budapest(helység)

Virág utca(út, utca) 39.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 0 4 2 Budapest(helység)

Virág utca(út, utca) 39.(házszám)

06-70-200-65-48Telefon: 06-70-200-65-48Fax:

www.megyeritigrisek.huHivatalos honlap: paligabor@megyeritigrisek.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Hámori György
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06-30-360-07-84Mobiltelefonszám: hamori.gyorgy@inbox.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Páli Gábor

06-70-200-65-48Mobiltelefonszám: paligabor@megyeritigrisek.huE-mail cím:
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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

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    
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1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001
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ve rse nyre ndsze rbe n, vagy arra indulás i jo go t s ze rze tt.



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

7 MFt 7 MFt 7 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

3.338 MFt 9.163 MFt 13.932 MFt

0 MFt 35.768474 MFt 68 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

10.34  MFt 52  MFt 89  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.

0 MFt 1.5 MFt 9 MFt

0.738 MFt 4.178 MFt 5.78 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.74  MFt 6  MFt 15  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

10.340012 MFt 29.765018 MFt 42 MFt

0.738 MFt 4.178 MFt 5.78 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3155/2014

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/SFPMOD02-3155/2014

 2014/15-es bajnoki évad

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

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

Egyesületünk bázisiskolájában, a Megyeri Úti Általános Iskolában 2009 tavaszán kezdtük el a munkát azzal a szándékkal, hogy idővel egy olyan központot alakítsunk ki,
melyre egy – az összes utánpótlás korosztályt felölelő – akadémiai rendszert tudjunk felépíteni. 2011 nyarán elérkezettnek láttuk az időt, hogy elindítsuk egyesületi
működésünket, és más iskolákból is toborozzunk kosarazni vágyó gyermekeket. Újabb egy év elteltével elmondhatjuk, hogy tizenegy Újpesti iskolából több mint
kettőszáz 14 év alatti fiú és lány jár heti rendszerességgel edzéseinkre. A folyamatos toborzás eredményeképpen a 2013-as idényben már U18-ig minden fiú
korosztályban tudtunk indítani legalább 1 országos csapatot, valamint lány vonalon is indítottunk már csapatokat.
A Megyeri bázisunk mellé csatlakozott a Karinthy Frigyes Általános Iskola is, melynek tornatermét a 2013/2014-es TAO pályázatunk segítségével újítottuk fel. Az
Iskolával együttműködve a 2014/2015-ös tanévtől kosárlabda osztály indul egyesületünk szakmai segítségével. 14 kerületi Iskolával működünk együtt jelenleg a 18-ból,
és ebből 6-ban már helyi előkészítőt tartunk. 2014 szeptemberétől további 5 Iskolában szeretnénk előkészítő foglalkozásokat indítani. 
A Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub a 2012/2013-as tanévtől hat újpesti iskolával együttműködési megállapodást kötött a Tigriskölyök Program
működtetéséről. Ezáltal az oktatási intézményekben heti két alkalommal az 1-4. osztályosok számára labdajáték foglalkozásokat tartanak. A foglalkozások szakmai
irányítását az egyesület végzi, a foglalkozásokat pedig az iskolák testnevelői tartják a kiadott anyagoknak megfelelően. 
Előkészítő, a Kenguru és a Gyermek korosztályokban már a legnagyobb utánpótlás-nevelő egyesületek csapataival is fel tudjuk venni a versenyt. Serdülő csapatunk
még mindig versenyben van a legjobb 16-ba kerülésért. Ők egész évben a Szlovák Nemzeti Bajnokságban is edződtek a nemzetközi tapasztalatszerzés végett, ahol az
alapszakaszt a második helyen fejezték be, ezzel kiharcolva az országos döntőbe jutást.
2012/2013-as bajnoki évtől csapatot indítottunk az NBII-ben is. E kezdeményezés célja, hogy 2-3 éven belül létrejöjjön egy olyan csapat, mellyel az NBIB-ben és később
az NBI-ben is versenyképessé tudunk válni.( Jelenlegi keretben 12 játékos saját nevelésű, utánpótlás korosztályú.) Mindezt lépcsőzetesen, a megfelelő infrastruktúra és
anyagi háttér kialakításával, valamint a minőségi játékos képzéssel kívánjuk elérni.
Ennek egyik kulcsa a Megyeri Sport és Rendezvényközpont felépítése.
Egyesületünk az Önkormányzat segítségével bérli a kerület Iskoláinak tornacsarnokait, létesítményeit, de hosszútávon egy saját csarnok jelentene megoldást. A kerület
sport létesítményei a kosárlabda sportág kiszolgálására korszerűsítést igényelnek. Első ütemben a bázis iskolák felújításait tervezzük.

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

A 2013-2014-es idényben TAO támogatásból fel tudtuk újítani egyik bázis iskolánk tornacsarnokát. A 2014-2015-ös idényben újabb iskolák felújítását tervezzük, mert a
jelenlegi bérelt létesítményeink egyfelől korszerűtlenek, másfelől a megnövekedett létszámunk miatt nem tudják kielégíteni terembérlési igényeinket.
Legfontosabb a Megyeri Iskola tornacsarnokának felújítása, ahonnan a klub kinőtte magát. Az Iskola 80 tanulója leigazolt sportolónk, további 40 gyerek jár
előkészítőinkre. Heti 22 órát töltünk a tornateremben, mely felújításra szorul. A sport parketta, valamint versenypalánkok és gyakorlópalánkok megléte alapfeltétel
utánpótlásunk fejlődése érdekében. A fejlesztést decemberig befejezzük, melynek önrészét Önkormányzatunk biztosítja. 
Számunkra frekventált helyen az AMK szomszédságában található a Pesti Regionális Waldorf Iskola, mellyel együttműködési megállapodást kötöttünk. Az iskolában nem
csak felkészülés, hanem versenyeztetési lehetőséget is kapunk. Így tudnánk biztosítani az AMK-ból kiszoruló csoportok edzési lehetőségeit. A két korszerűsített
csarnok közelsége logisztikai szempontból tökéletesen megfelelne nagyobb rendezvények lebonyolítására is.
Ezen bázisiskolák fejlesztésével egy ütemben tovább dolgozunk a MEGYERI SPORT ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT felépítésén. TAO támogatást az OTP bank elfogadta
Önrésznek, melyre az Egyesület hitelfelvételt kaphat. A csarnokhoz 2015 elején kapjuk meg az építési engedély, így annak támogatását csak a jövő évben kérjük a
Szövetségtől. Az új létesítmény Káposztásmegyer I. lakótelepén épülne fel, amely két normál méretű kosárlabda pályával rendelkezik, nagy rendezvény esetén pedig a
center pálya körül 3000 néző befogadására képes.
A multifunkcionális sportcsarnok köré önkormányzati beruházásként már megépült egy tanuszoda, valamint tervben van egy rekreációs szabadidős park is. Ezáltal egy
olyan sportkomplexum jön létre, amely minden bizonnyal fellendítheti a kosárlabda életet Újpesten és egy olyan vonzerővel rendelkező létesítménnyé válhat a fiatalok
körében, mely sportolásra, kosárlabdázásra sarkall.
A sportcsarnok felépülése után nem lehet más célunk, mint elérni először férfi vonalon az NBI-es tagságot, melynek nagy hagyományai vannak Újpesten.
Utánpótlásunk napi szintű sportolását kell megoldanunk, ezért fontos, hogy minőségi munkacsarnokaink legyenek. A sportparketta, valamint versenypalánkok és
gyakorlópalánkok megléte alapfeltétel utánpótlásunk fejlődése érdekében. 

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Egyesületünk bázisiskolájában, a Megyeri Úti Általános Iskolában 2009 tavaszán kezdtük el a munkát azzal a szándékkal, hogy idővel egy olyan központot alakítsunk ki,
melyre egy – az összes utánpótlás korosztályt felölelő – akadémiai rendszert tudjunk felépíteni. 2011 nyarán elérkezettnek láttuk az időt, hogy elindítsuk egyesületi
működésünket, és más iskolákból is toborozzunk kosarazni vágyó gyermekeket. Újabb egy év elteltével elmondhatjuk, hogy tizenegy Újpesti iskolából több mint
kettőszáz 14 év alatti fiú és lány jár heti rendszerességgel edzéseinkre. A folyamatos toborzás eredményeképpen a 2013-as idényben már U18-ig minden fiú
korosztályban tudtunk indítani legalább 1 országos csapatot, valamint lány vonalon is indítottunk már csapatokat.
A Megyeri bázisunk mellé csatlakozott a Karinthy Frigyes Általános Iskola is, melynek tornatermét a 2013/2014-es TAO pályázatunk segítségével újítottuk fel. Az
Iskolával együttműködve a 2014/2015-ös tanévtől kosárlabda osztály indul egyesületünk szakmai segítségével. 14 kerületi Iskolával működünk együtt jelenleg a 18-ból,
és ebből 6-ban már helyi előkészítőt tartunk. 2014 szeptemberétől további 5 Iskolában szeretnénk előkészítő foglalkozásokat indítani. 
A Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub a 2012/2013-as tanévtől hat újpesti iskolával együttműködési megállapodást kötött a Tigriskölyök Program
működtetéséről. Ezáltal az oktatási intézményekben heti két alkalommal az 1-4. osztályosok számára labdajáték foglalkozásokat tartanak. A foglalkozások szakmai
irányítását az egyesület végzi, a foglalkozásokat pedig az iskolák testnevelői tartják a kiadott anyagoknak megfelelően. 
Előkészítő, a Kenguru és a Gyermek korosztályokban már a legnagyobb utánpótlás-nevelő egyesületek csapataival is fel tudjuk venni a versenyt. Serdülő csapatunk
még mindig versenyben van a legjobb 16-ba kerülésért. Ők egész évben a Szlovák Nemzeti Bajnokságban is edződtek a nemzetközi tapasztalatszerzés végett, ahol az
alapszakaszt a második helyen fejezték be, ezzel kiharcolva az országos döntőbe jutást.
2012/2013-as bajnoki évtől csapatot indítottunk az NBII-ben is. E kezdeményezés célja, hogy 2-3 éven belül létrejöjjön egy olyan csapat, mellyel az NBIB-ben és később
az NBI-ben is versenyképessé tudunk válni.( Jelenlegi keretben 12 játékos saját nevelésű, utánpótlás korosztályú.) Mindezt lépcsőzetesen, a megfelelő infrastruktúra és
anyagi háttér kialakításával, valamint a minőségi játékos képzéssel kívánjuk elérni.
Ennek egyik kulcsa a Megyeri Sport és Rendezvényközpont felépítése.
Egyesületünk az Önkormányzat segítségével bérli a kerület Iskoláinak tornacsarnokait, létesítményeit, de hosszútávon egy saját csarnok jelentene megoldást. A kerület
sport létesítményei a kosárlabda sportág kiszolgálására korszerűsítést igényelnek. Első ütemben a bázis iskolák felújításait tervezzük.

A

2013-2014-es idényben TAO támogatásból fel tudtuk újítani egyik bázis iskolánk tornacsarnokát. A 2014-2015-ös idényben újabb iskolák felújítását tervezzük, mert a
jelenlegi bérelt létesítményeink egyfelől korszerűtlenek, másfelől a megnövekedett létszámunk miatt nem tudják kielégíteni terembérlési igényeinket.
Legfontosabb a Megyeri Iskola tornacsarnokának felújítása, ahonnan a klub kinőtte magát. Az Iskola 80 tanulója leigazolt sportolónk, további 40 gyerek jár
előkészítőinkre. Heti 22 órát töltünk a tornateremben, mely felújításra szorul. A sport parketta, valamint versenypalánkok és gyakorlópalánkok megléte alapfeltétel
utánpótlásunk fejlődése érdekében. A fejlesztést decemberig befejezzük, melynek önrészét Önkormányzatunk biztosítja. 
Számunkra frekventált helyen az AMK szomszédságában található a Pesti Regionális Waldorf Iskola, mellyel együttműködési megállapodást kötöttünk. Az iskolában nem
csak felkészülés, hanem versenyeztetési lehetőséget is kapunk. Így tudnánk biztosítani az AMK-ból kiszoruló csoportok edzési lehetőségeit. A két korszerűsített
csarnok közelsége logisztikai szempontból tökéletesen megfelelne nagyobb rendezvények lebonyolítására is.
Ezen bázisiskolák fejlesztésével egy ütemben tovább dolgozunk a MEGYERI SPORT ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT felépítésén. TAO támogatást az OTP bank elfogadta
Önrésznek, melyre az Egyesület hitelfelvételt kaphat. A csarnokhoz 2015 elején kapjuk meg az építési engedély, így annak támogatását csak a jövő évben kérjük a
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Terveink szerint az edzőtáborok kivételével igényelt támogatásunkból való kifizetéseink folyamatosan lesznek
Részletesen: 



Terveink szerint az edzőtáborok kivételével igényelt támogatásunkból való kifizetéseink folyamatosan lesznek
Részletesen: 
Személyszállítási költségek - versenyidőszakban a versenyek alkalmával 
Játékvezetői díjak 
Nevezési költségek - a nem MKOSZ versenyrendszerbe történő nevezési díjak kifizetése 
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja, felkészülési és versenyidőszakban folyamatos 
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2014. szeptember 1-től 2015. június 30.-ig terjedő időszak bér jellegű kifizetései. Tárgyi eszköz
beszerzések, a TAO kvótánk feltöltésével. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
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Sportfejlesztési programunk főbb vonalaiban megegyezik a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 2010-ben elfogadott Utánpótlás Programjával és kiterjed
a 19-23 éves korosztályra is. A programba bekerülő gyermekek képzését hosszútávú, előre megtervezett munkával kívánjuk megvalósítani úgy, hogy a játék egészét
nézve az egyes korosztályra jellemző részelemek felhasználásával és kihasználásával jussunk el a teljes anyag megtanításáig. A képzés során figyelembe kívánjuk
venni, hogy minden gyermek más, így biológiailag nem biztos, hogy a korának megfelelő érettséggel rendelkezik. Kiemelt figyelmet fordítanak edzőink arra, hogy a
kosárlabda képzés mellett más kiegészítő sportágakat is bevonjanak az edzésrendbe. Így szakedző irányításával folynak úszó- és atlétikai edzések, valamint
kondicionális edzések is. Ezen edzések alatt is figyelembe vesszük a korosztályoknak megfelelő terhelhetőséget is. Egyesületünknek célja, hogy nemzetközi szintű
játékosokat képezzen. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy nemzetközi tornákon és bajnokságokban játszanak legjobbjaink.
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Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja, felkészülési és versenyidőszakban folyamatos 
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nézve az egyes korosztályra jellemző részelemek felhasználásával és kihasználásával jussunk el a teljes anyag megtanításáig. A képzés során figyelembe kívánjuk
venni, hogy minden gyermek más, így biológiailag nem biztos, hogy a korának megfelelő érettséggel rendelkezik. Kiemelt figyelmet fordítanak edzőink arra, hogy a
kosárlabda képzés mellett más kiegészítő sportágakat is bevonjanak az edzésrendbe. Így szakedző irányításával folynak úszó- és atlétikai edzések, valamint
kondicionális edzések is. Ezen edzések alatt is figyelembe vesszük a korosztályoknak megfelelő terhelhetőséget is. Egyesületünknek célja, hogy nemzetközi szintű
játékosokat képezzen. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy nemzetközi tornákon és bajnokságokban játszanak legjobbjaink.

Céljaink:
• Korosztályokon átívelő játékos képzés; Nemzetközi szintű minőségi játékosok nevelése és életútjuk megfelelő kialakítása
• Egyesületünk legmagasabb osztályba való feljuttatása
• Az edzői stábunk folyamatos képzése, valamint olyan hazai és nemzetközi szinten elismert szakemberek bevonása az edzői team munkájába, akik szakmai
tudásukkal még magasabb szintre emelhetik Egyesületünket
• Edzői életpálya modell kialakítása, valamint az edzői mentor program létrehozása
• Fiatal edzők számára lehetőséget biztosítani a szakma megfelelő szintű elsajátítására, mindezt korosztályokra lebontva
• Az észak-pesti régióban egy utánpótlásképző központ létrehozása, ahol tudatos tehetség kiválasztás és magas szintű szakmai munka folyik
• A korosztályok folyamatos nemzetközi megmérettetésének biztosítása; külföldi egyesületekkel való szoros együttműködés
• A régióban élő hátrányos helyzetű, de tehetséges kosárlabdázók képzése és támogatása a sportban és a tanulmányokban egyaránt
• Az utánpótlás korú kosárlabdázók számára képző táborok rendezése
• A kosárlabda sportág a régió iskoláiban tananyagként való megjelenésének elősegítése, valamint a diákolimpiai versenyek támogatása, és azokon a tehetséges
gyermekek képző központba irányítása
• A sportágat népszerűsítő rendezvények szervezése és támogatás

10 év alatti korosztály
A Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub által működtetett Tigriskölyök Program ennek a korosztálynak kínál játékos formában történő megismerkedési lehetőséget a
kosárlabdával. Fontos, hogy a gyermekek még nem kosárlabda edzésre járnak, hanem labdás készségfejlesztő foglalkozásra, ahol elsősorban alap ügyességi és
testkontroll feladatokkal találkoznak.
Természetesen nem maradnak el már ebben a korban sem a sportágspecifikus dolgok tanulása sem. A következő korosztályba lépésig a gyermekek megismerkednek
a kosárlabda játék szabályaival és alap játékelemeivel (labdavezetés, passzolás, kosárra dobás, védekezés, játékvezető, kosárlabda pálya vonalai) majd a tanultakat
mérkőzés helyzetben is kipróbálhatják. Erre biztosít lehetőséget a Tigriskölyök Kupa elnevezésű tornasorozat, amely a 2012/2013-as évben hat csapat részvételével
zajlik hónapról-hónapra. Itt nem a győzelem és az eredmény számít, hanem az, hogy lehetőséget biztosítsunk a gyermekek számára, hogy kipróbálják és
megszeressék sportágunkat. Éppen ezért a sorozat végén minden részt vevő gyermek azonos jutalmazásban fog részesülni eredménytől függetlenül.

10-12 éves korosztály
Ebben a korosztályban kezdődik a sportági alapképzés. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az egyéni technikai elemek megtanulására és megvalósítására, valamint az
ellene való védekezésre, majd ki kell egészíteni a társas kapcsolatokkal és a játék egészére vonatkozó egyszerű megoldásokkal.
Az edzéseken előtérbe kerül a motoros képességfejlesztés (a biológaiai értettség és a felkészültég szintjének figyelembevételével), valamint az 1:1 elleni eredményes
játékhoz szükséges technikai és taktikai elemek helyes elsajátítása. Emellett jelentős időt kell fordítani a korosztálynak megfelelő védekezési forma (emberfogásos
védekezés) megtanulására és megvalósítására.

13-14 éves korosztály
Az előző korosztályban helyesen elsajátított alapra építjük tovább a gyermekek képzését. Itt az 1:1 mellett a 2:2 elleni játék is előtérbe kerül. Ez azt jelenti, hogy a
labda nélküli mozgás (helyzetbe kerülés) és az átadás (helyzetbe hozás) kapcsolatát kell megtanítanunk. Fontos, hogy még nem posztra képezzük a játékosokat,
hanem mindenkit mezőnyjátékos poszton képzünk.
Ebben a korosztályban a testi, biológiai érés nagyon eltérő lehet a gyermekek között, ezért a motoros képességfejlesztést ezek figyelembevételével szabad
végrehajtani. Az idegrendszer fejlődése miatt sokkal érzékenyebbek lehetnek, ezért az edzőknek ezt megfelelő módon kell tudni tolerálni.
Előtérbe kell helyezni a nyújtó-lazító gyakorlatok beépítését a napi edzésprogramba, hogy később megfelelő izomzatú játékosaink legyenek, valamint megelőzzük az
esetleges sérüléseket. Emellett tovább kell folytatni a már megkezdett törzsizom erősítő gyakorlatokat.

15-16 éves korosztály
A kadet korosztályban a képzés legfőbb iránymutatója a három játékos kapcsolatán alapuló játék tanulása és megvalósítása. Feladat, hogy a korábban tanult 1:1 és
2:2 elleni játékot, kiegészítve a 3:3 elleni játék során tanultakkal, folyamatosan építsük be az 5:5 elleni játékba.
Elkezdődik a sportági speciális képzés! Az eddigi korosztályokban megszerzett alapképzettség, valamint a biológiai érés és testi fejlődés alapján poszt szerinti
képzéssel kiegészítve folytatjuk a munkát. Új elemként csatlakozik a zóna védekezés és a "pick&roll" játék elemei, melyeket a következő korosztály végéig kell
teljesen elsajátítaniuk a játékosoknak, de már ennél a korosztálynál is foglalkozni kell velük.
Ennél a korosztálynál már előtérbe kell, hogy kerüljön a "profi" életmód kialakítása a táplálkozás, a pihenés és az időbeosztás terén is. Ebben az edzőknek, szülőknek
és dietetikusoknak is segítenie kell a sportolót.

17-18 éves korosztály
A junior korosztályban a csapatjáték egészét kell oktatni figyelembe véve, hogy a csapatjáték elemei az 1:1 és 3:3 elleni játékból kell álljanak.
Klubunk és az Akadémia lehetőséget biztosít arra, hogy a legjobb junior játékosok kipróbálhassák magukat az NBII-ben, s terveink szerint később az NBI/B-ben is, ezzel
segítve a tovább fejlődésüket.
A korosztály végére a játékosnak technikailag és taktikailag is érettnek kell lennie az élsportra. A játékosnak el kell sajátítania a bejátszott posztjaihoz kapcsolódó
speciális technikákat.

19-23 éves korosztály
Sok utánpótlás-nevelő műhely csak a junior korosztály végéig foglalkozik a játékosneveléssel, és az érett Sok utánpótlás-nevelő műhely csak a junior korosztály végéig
foglalkozik a játékosneveléssel, és az érett játékosból élsportolóvá válás időszakában egyedül hagyják játékosaikat. Mi ebben az átmeneti időszakban is lehetőséget
kívánunk adni a tehetséges játékosoknak a fejlődésre, és törekszünk a minőségi munka elvégzésére.
Legfőbb cél a funkcionális erőfejlesztés és az egyéni technikák pontosítása és folyamatos iskolázása.
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A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A kosárlabda sportág utánpótlás bázisának jelentős kiszélesítése és fejlesztése egy olyan területen, ahol nagyjából 300 fiú és lány kosarazik évről-évre a
diákolimpiákon és hozzávetőleg 4000 általános iskolás gyermek tanul. Biztosítja a minőségi játékos képzést, valamint elősegíti a nemzeti válogatottak munkáját és
eredményességét
Újpest neve egybecseng a sporttal. Programunk által a kerület hírnevét tovább öregbíti még egy sportág
A Megyeri Sport és Rendezvényközpont felépülésével, egy teljes infrastruktúrával rendelkező otthonra tehet szert a magyar kosárlabdasport. Lehetőséget biztosít
országos és nemzetközi tornák lebonyolítására, valamint a válogatottak megfelelő színvonalú felkészülésére és játékosainak rehabilitációjára
A fiatalok sportolásának biztosításával (legyen ez élsport vagy szabadidős tevékenység) a felnövekvő új nemzedéknél kialakul a sportos életvitel, így elősegítjük az
egészségesebb társadalom kialakulását
Egyesületünkből kikerülő játékosok eredményeikkel növelik az ország nemzetközi elismertségét.

A

kosárlabda sportág utánpótlás bázisának jelentős kiszélesítése és fejlesztése egy olyan területen, ahol nagyjából 300 fiú és lány kosarazik évről-évre a diákolimpiákon
és hozzávetőleg 4000 általános iskolás gyermek tanul. Biztosítja a minőségi játékos képzést, valamint elősegíti a nemzeti válogatottak munkáját és eredményességét
Újpest neve egybecseng a sporttal. Programunk által a kerület hírnevét tovább öregbíti még egy sportág
A Megyeri Sport és Rendezvényközpont felépülésével, egy teljes infrastruktúrával rendelkező otthonra tehet szert a magyar kosárlabdasport. Lehetőséget biztosít
országos és nemzetközi tornák lebonyolítására, valamint a válogatottak megfelelő színvonalú felkészülésére és játékosainak rehabilitációjára
A fiatalok sportolásának biztosításával (legyen ez élsport vagy szabadidős tevékenység) a felnövekvő új nemzedéknél kialakul a sportos életvitel, így elősegítjük az
egészségesebb társadalom kialakulását
Egyesületünkből kikerülő játékosok eredményeikkel növelik az ország nemzetközi elismertségét.

4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.
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0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3155/2014

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése
                                                            

Új? Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.



Videokamera 0  Ft

Laptop 0 Ft

Busz 2db /8 személyes/ 14 683 030 Ft

Időmérő 0 Ft

Oldalszivacs /18db/ 0 Ft

Palánkok /8db/ 0 Ft

14 683 030 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!)

4 499 396 Ft 10 498 592 Ft 14 997 988 Ft

4 499 396 Ft 10 498 592 Ft 14 997 988 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

Megyeri Ált. Isk. tornaterem parketta felújítása

1044
Budapest
Megyeri út 
20. 0 35 119 526 Ft

Pesti Regionális Waldorf Gimnázium tornaterem parketta felújítása

1048
Budapest
Lakkozó utca
1-5. 0 30 193 696 Ft

65 313 222 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

20 014 266 Ft 46 699 954 Ft 66 714 220 Ft

20 014 266 Ft 46 699 954 Ft 66 714 220 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3155/2014

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

2014/15 Informatikai eszközök
Az edzéseken,
mérkőzéseken lenne
szükségünk rá. Nem

2014/15 Informatikai eszközök Adminisztrációs
feladatokhoz. Nem

2014/15 Személyszállítási eszközök
A gyerekek edzésre,
mérkőzésre való
szállításához. Nem

2014/15 Egyéb
Az edzéseken,
mérkőzéseken lenne
szükségünk rá. Nem

2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés
Az edzéseken,
mérkőzéseken lenne
szükségünk rá. Nem

2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés
Az edzéseken,
mérkőzéseken lenne
szükségünk rá. Nem

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.

2014/15 TEF
2014-12-01 2014-12-31 2015-01-10

2014/15 TEF
2014-12-01 2014-12-31 2015-01-10

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait
is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.
7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . Tárgyi e szkö z  be ruházás  : TEB, tárgyi e szkö z  fe lújítás  : TEF, Biz to nságte chnikai fe jle sz té s : BTI

10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

40 0 4

29 0 2

20 0 4

23 0 2

20 0 3

20 0 2

20 0 2

10 0 1

2014/15-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3155/2014

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11 Országos

U12 Országos

U14 Országos

U16 Országos

U18 Országos

U20 Országos

U23 Országos

U25* Országos

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma
11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint
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Mezgarnitúra 200 6 000 Ft 1 200 000  Ft

Melegítő garnitúra 240 10 000 Ft 2 400 000  Ft

Bemelegítő mez 200 5 000 Ft 1 000 000  Ft

Labdák 10 30 000 Ft 300 000  Ft

Mobil időmérő 2 500 000 Ft 1 000 000  Ft

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

Karinthy AMK 5 080 Ft 120 9 1 080 5 486 400  Ft

Megyeri úti Általános Iskola 4 445 Ft 88 9 792 3 520 440  Ft

Pesti Regionális Waldorf Isk. 4 445 Ft 72 9 648 2 880 360  Ft

Mechatronikai Szakközép Isk. 5 500 Ft 52 9 468 2 574 000  Ft

Szent Benedek Gimnázium 6 000 Ft 36 9 324 1 944 000  Ft

Bajza József Általános Iskola 4 445 Ft 16 9 144 640 080  Ft

Pécsi Sebestyén Ált. Isk. 4 445 Ft 16 9 144 640 080  Ft

Széchenyi István Ált. Isk. 2 500 Ft 16 9 144 360 000  Ft

Szűcs Sándor Általános Isk. 4 445 Ft 12 9 108 480 060  Ft

Bene Ferenc Általános Iskola 4 445 Ft 12 9 108 480 060  Ft

Bárdos Lajos Általános Iskola 4 000 Ft 12 9 108 432 000  Ft

ELTE Gyak. Ált. Isk. és Gimnázium 8 000 Ft 12 9 108 864 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

5 900 000  Ft

0  Ft

1 500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

300 000 Ft

20 301 480  Ft

7 804 500 Ft

2 200 000 Ft

0 Ft

39 005 980 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

4 008 837 Ft 36 079 529 Ft 40 088 366 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3155/2014

 Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot

 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Pályatartozék

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok
száma az
évadban
(hónap)

Igénybevett
órák száma /
évad

Éves&nbspköltség     

2014/15 U11

2014/15 U20

2014/15 U18

2014/15 U16

2014/15 U23

2014/15 U11

2014/15 U11

2014/15 U12

2014/15 U16

2014/15 U11

2014/15 U11

2014/15 U18

 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot

Jogcím 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

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

Összegzés:

összesen:

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

2014/15

Összegzés:



4 008 837 Ft 36 079 529 Ft 40 088 366 Ftösszesen:

1. OKJ s .s z . - OKJ-s  spo rtszake mbe r, Fe lső fo kú s .s z . - Fe lső fo kú spo rtszake mbe r

2. Fo gl. ko r. - Fo glalko z tato tt ko ro sz tály

3. H.ó . - Sze rző dé s  sze rinti havi ó raszám

4. Kif. Hó  - Kifize té sse l é rinte tt hó napo k száma

8. Ide  ne m é rtve  a s zakszö ve tsé g által me gállapíto tt, a s zö ve tsé g díjfize té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak csö kke nté sé t a ne ve zé s i díjak e se té n.

9 . Ide  ne m é rtve  a s zakszö ve tsé g által me gállapíto tt, a s zö ve tsé g díjfize té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak csö kke nté sé t a ve rse ny- é s  játé ke nge dé lye k e se té n.

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)



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/SFPMOD02-3155/2014

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 Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3155/2014

Jogcím 2014/15

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja
a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

a pályahitelesítés díja

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:



1 143 970 Ft 1 143 970 Ft

721 590 Ft 721 590 Ft

1 865 560 Ft

Közreműködői költségek

932 781 Ft

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

0 Ft

1 715 955 Ft

1 082 385 Ft

0 Ft

0 Ft

2 798 340 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3155/2014

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

Maximum
közrem.
díj

2014/15

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés
lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség,
valamint az elszámolás teljesítése körében
- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a
formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási
jelentések előkészítésében történő közreműködés. Tárgyi jellegű

2014/15

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés
lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség,
valamint az elszámolás teljesítése körében
- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a
formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási
jelentések előkészítésében történő közreműködés. Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:
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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, 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: Budapest  (helység), 2014  (év) 08  (hó) 14  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírott  Hámori György, 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: Budapest  (helység), 2014  (év) 08  (hó) 14  (nap) 



___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

 Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(35 000 Ft)  A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

 Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant
piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.

 Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.

 A beruházás finanszírozási terve és forrása

 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

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest  (helység), 2014  (év) 08  (hó) 14  (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.)
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10 25 150.0  %

10 15 50.0  %

10 15 50.0  %

Előkészítő Fő 111 200 80.2  %

U11 L /Lány/ Fő 10 15 50.0  %

U15 L /Lány/ Fő 13 20 53.8  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
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(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
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Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány fő
Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma fő
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma fő

Licence-szel rendelkező edzők száma fő

Szakemberek átlagfizetése Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2
Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma fő

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U11 Fő

U12 Fő

U14 Fő

U16 Fő

U18 Fő

U20 Fő

U23 Fő

Egyéb indikátor:

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

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U11 helyezés

U12 helyezés

U14 helyezés

U16 helyezés

U18 helyezés

U20 helyezés

U23 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:





Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

57 198 546 Ft 1 715 955 Ft 24 513 662 Ft 81 712 208 Ft

36 079 529 Ft 1 082 385 Ft 4 008 837 Ft 40 088 366 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

93 278 075 Ft 2 798 340 Ft 28 522 499 Ft 121 800 574 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

57 198 546 Ft 1 715 955 Ft 24 513 662 Ft 81 712 208 Ft

36 079 529 Ft 1 082 385 Ft 4 008 837 Ft 40 088 366 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

93 278 075 Ft 2 798 340 Ft 28 522 499 Ft 121 800 574 Ft

Projekt költségvetése összesen
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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

Versenyeztetés költségei

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

Versenyeztetés költségei

Összegzés:
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