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1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: TVSE
2Gazdálkodási formakód:

Bajnoki osztály: Megye
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A levelezési cím eltér a
székhely címétől
A kérelmező szervezet
levelezési címe:
(irányítószám)
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2
4
3
Stadion u.
utca)
06205836464
Telefon:
www.teglasvse.hu
Hivatalos honlap:

(út,

karsaikata@gmail.com E-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Szabó Imre
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: TVSE elnök
36203585808
Mobiltelefonszám:

imreszabo73@gmail.com
E-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Karsai Katalin Csilla
06205836464
karsaikata@gmail.com E-mail cím:
Mobiltelefonszám:
Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa
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üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Széchenyi István Mezőgazdasági
Hajdúböszörmény
SzakképzőVáros
IskolaÖnkormányzata
és Kollégium
Klebelsberg
Sportcsarnoka
Intézményfenntartó5 Központ zékhely 1055 Budapest
Szalay
u. 10-14.
felkészülés
és versenyeztetés
Téglás Városi Sportpálya szabadtéri
Téglás Város
bitumenes
ÖnkormányzataTéglás
kézilabda pályaVáros Önkormányzata 5

felkészülés

II. Rákóczi Ferenc Általános
Téglás
IskolaVárosi
és Alapfokú
Önkormányzat
Művészetoktatási
Baptista Szeretetszolgálat
Intézmény tornacsarnok
Egyházi
9 Jogi Személy 1111 Bp.felkészülés
Budafoki út. 34/B
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-08-23
tevékenységének megkezdésének időpontja: 1989-08-23
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/SFPHP02-2032/2014/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.
Bevétel
Önkormányzati

2012

2013

2014

Önkormányzati
4.2 MFt
támogatás

4.2 MFt

4.2 MFt

Állami
támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)

2.4 MFt

1.6 MFt

0 MFt

Látványcsapatsport
támogatásból
származó
bevétel

3 MFt

6 MFt

8.7 MFt

Egyéb
támogatás

0 MFt

0.06 MFt

0 MFt

9.6 MFt

11.86 MFt

12.9 MFt

Összegzés:
összesen:

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér
és bérjellegű + 3.2 MFt
járulékai)

3.5 MFt

3.8 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

1.5 MFt

1.6 MFt

1.5 MFt

Igénybe vett
szolgáltatás

5.4 MFt

5.6 MFt

5.5 MFt

Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások

0.5 MFt

0.5 MFt

0.5 MFt

10.6 MFt

11.2 MFt

11.3 MFt

Összegzés:
összesen:

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012

2013

2014

Utánpótlásra
3.7 MFt
fordított összeg

6.8 MFt

9.7 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 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
Utánpótlásnevelés 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
Egyesületünk felnőtt női kézilabda csapata 2010. márciusában alakult meg,
csak helyi, téglási lányokból. Rendkívül nehéz anyagi körülmények között
kezdték el a felkészülést, az edzéseket, melyeken 14-18 fő vett részt, akik a
16-24 éves korosztályból kerültek ki. Városunkban ebben az időben
semmiféle szervezett kézilabda oktatás nem folyt. Egy olyan edzőt bíztak
meg a képzéssel, aki korábban már együtt dolgozott a csapat néhány
tagjával egy másik sportegyesületnél.
A városban örömmel vették a csapat megalakulását, hiszen korábban már
volt hagyománya a sportnak. Az ’50-es években működött versenyszerűen
sportoló kézilabda csapat, melyet leginkább Hajdúsági Iparművek
cégcsoport támogatott. Ebben az időben ez a sport nagy népszerűségnek
örvendett a városban.
A ’90-es évek közepéig kisebb-nagyobb megszakításokkal működött a
kézilabda csapat, de ezután megszűnt a képzés és a versenyszerű
kézilabdázás is városunkban. A változást a felnőtt kézilabda csapat
megalakulása jelentette 2010-ben, melynek célja a sportélet fellendítése, a
helyi lányok összetartása, összefogása, sportra nevelése volt.
2010-ben felújításra került a Téglás Városi Sporttelep, és ekkor elkészült a
kézilabda butimen pálya is, mely a késő tavaszi, korai őszi edzések, illetve
megfelelő időjárási körülményekben bajnoki mérkőzések helyszínéül is
szolgál.
A 2010/2011 és a 2011/2012-es bajnoki szezont a Szabolcs- Szatmár
Bereg megyei bajnokságban játszották, ahol a középmezőnyt képviselték.
2012/2013-as bajnoki szezont viszont már a Hajdú- Bihar megyei
bajnokságban kezdték, új edzővel, ahol csakugyan a középmezőnyt
erősítették.
A 2012/2013-as bajnoki szezont végül a felnőtt csapat a 6. helyen fejezte
be, mely az előrelépés volt az elmúlt évekhez, mert egy erősebb
bajnokságban tudtak helytállni a felnőtt csapat tagjai.
A 2012/13-as pályázati lehetőségeket kihasználva a indítottuk az utánpótlás
korú gyerekek képzését 2012 őszén. A gyerekek képzését képzett edző
kezdte meg, és ebben az évben az Erima bajnokságba neveztük be az u13as csapatot, ahol nagyon erős mezőny volt. Sportolóink bár
képzettségükhöz mérten helytálltak, sok kudarc érte őket, ami szerencsére
nem negatívan hatott rájuk, hanem éppen ellenkezőleg. Ebben a pályázati
ciklusban rengeteg alapvető sporteszközt, sportfelszerelést szereztünk be a
gyerekeknek, ami hozzájárult a képzésükhöz és más úton nem tudtunk
volna rájuk szert tenni.Gyerekeink edzőtáborban is részt vehettek, ami nagy
élményt benyújtott számukra. Ebben az évben a főként a felső tagozatos
lányok vettek részt az edzéseken, de már mutatkozott igény az alsó
tagozatos diákok köréből is.
Utánpótlás eredmények:
2012/2013
Erima u13 lány: 7. helyezett
Erima U14 lány: 4. helyezett
Úgy gondolom, hogy a bajnokságban való szereplés mindenképpen
hasznosnak bizonyult, és a gyerekek fejlődéséhez hozzájárultak a
mérkőzések alatt szerzett tapasztalatok.
A 2013/14-es elnyert TAO pályázat szintén nagy lehetőségeket biztosított
sportolóink számára. Sem az önerő sem pedig a támogatási összeg
megszerzése nem okozott problémát egyesületünknek. Erre az időszakra

jellemző vonatkozások:
A szivacskéziseink is megkezdték működésüket a 2013-as évben, mivel
fontosnak tartottuk és tartjuk a szivacskézilabda, mint a kézilabda alapjának
oktatását, és a tudás minél mélyebb szintű elsajátítását, a sportolás
megszerettetését ebben a korban. A szivacskézilabdázás vonatkozásában
a gyerekeknek Varsányi Nórát foglalkoztattuk és a továbbiakban is
számítunk rá a képzésben.(DVSC kézilabdázó) Úgy gondolom, hogy
tapasztalatával, rutinjával mindenképpen hozzájárult a képzés
sikerességéhez. A szivacskézilabda oktatást a 2013/2014-es szezonban
kezdtük meg. Iskolai szinten lett meghirdetve a foglalkozás alsó tagozatos
gyerekeknek. Lányok és fiúk vegyesen vettek részt az edzéseken, ahol
játékos formában ismerkedhettek meg a résztvevők a kézilabdázás
alapjaival. Sok ügyességi és atlétikai képességeket fejlesztő gyakorlatot
végeztek a gyerekek, amelyeknek köszönhetően sokat fejlődött a
mozgáskoordinációjuk. Az edzéseknek gyakorta volt fő feladata a
labdakezelés és a labdapasszok tökéletesítése. Kezdetben labda nélkül,
majd labdával hajtották végre a sportágra jellemző lábmunkákat, cseleket,
ütközéseket. Megtanulták a védekezés lábmunkájának alapjait.
Megismerkedtek a különböző cselekkel és néhány játékszituációval is,
mindezt játékos feladatokon keresztül. A szivacskézilabda oktatás célja,
hogy a gyerekek elsajátítsák a sportág alapjait, szabályait, és biztos
alaptudással léphessenek felsőbb szintre, amikor már tétmeccseken is helyt
kell állniuk. A helyi kislányok nagy számban érdeklődtek a sport iránt és
örömmel fogadta a szülői közösség is, hogy az egyesület keretein belül
aktívan sportolhatnak a csemetéik. Mivel a gyerekek még ebben az évben
ismerkedtek meg először a szivacskézilabdával, úgy láttuk jónak, hogy év
végi gyerektornákon mérjük fel fejlődésüket, illetve városi ünnepségen
népszerűsítjük a sportot, szerencsére a városi vezetés nagy támogatásával.
Jelenleg a lehetőségek szűkössége miatt a fiúk és a lányok alsó tagozatban
összevontan vesznek részt a szivacskézilabda oktatásban. A 2014/15-ös
időszakban ezt mindenképpen két korosztályra, 1-2. és a 3-4.-es
korosztályra bontanánk szét, hogy képzésük kornak és fizikumnak
megfelelően történjen, valamint a fiúk képzésére is külön szakembert
alkalmaznánk.
A gyerekek versenyeztetéséhez, képzéséhez 2014-15-ben szükségesek a
következő felszerelések:
labdák,szivacskézilabdák,labdazsák,mezek,melegítők,kulacs, edzőpólók,
terembérlés, szállítási költségek, és a megfelelő edző szakember.
A 2013/2014-es szezonban az U14-es csapatunkkal részt vettünk az Erima
Országos gyerekbajnokságban a Sterbinszky Amália régióban. Ez volt a
csapat első teljes bajnoki szezonja ahol több mint 20 mérkőzést játszottak le
kisebb nagyobb sikerrel. Vereségek mellett több győzelmet is sikerült
begyűjtenie a lányoknak. Így a 8 csapatos régiós mezőnyben a 6. helyen
végzett az U14-es lány csapat.
Az U11-12-es csapat nagy része ebben az évben csatlakozott a már
meglévő gyerekekhez, és teljesen az alapoktól kezdték meg a kézilabda
tanulását. A versenyeztetésük nem bajnoki rendszerben történt, hanem
különböző gyerek korosztályos tornákon tudták megmutatni tudásukat és
szereztek sikerélményeket.
A gyerekek versenyeztetéséhez, képzéséhez 2014-15-ben szükségesek a
következő felszerelések: labdák,wax, sportáska, airbody,dynair párna,
ultimate sandbag,súlyzók,mezek,melegítők,kulacs,edzőpólók, terembérlés,
szállítási költségek, edzőtábor és a megfelelő edző szakember.
2014/15-ös pályázat elnyerése esetén megvalósuló tervek:
Reményeink szerint a pályázat sok lehetőséget fog adni az utánpótlás
nevelésre, hiszen célunk, hogy a városi felnőtt női kézilabda csapatot
hosszú távon fenntarthassuk és feltölthessük fiatal, elkötelezett, tehetséges
lányokkal. Rövidtávú tervként szerepel a férfi(fiú) szakág elindítása, annak
érdekében, hogy évek múlva legyen a városnak felnőtt férfi kézilabda
csapata.
Megfelelő képzéssel, az általunk meghatározott korosztályok indításával
lehetőségünk lenne arra, hogy saját nevelésű, jól összeszokott, sportszerető
lányokkal és fiúkkal együtt dolgozzunk össze a későbbiekben a felnőtt
csapatokban.
Célunk továbbá, hogy a gyerekek saját korosztályukban sikereket érjenek
el,élményeket gyűjtsenek, ezáltal önbizalommal teli, sportszerető,
kiegyensúlyozott, fiatalokat nevelhessünk, akik tisztelik a társaikat, sportot
és a szabályokat, amely értékeket az életben is hasznosíthatnak.
Az edzéseinken részt vevő gyerekek létszáma folyamatosan növekszik és
emiatt is gondoljuk elengedhetetlennek azt, hogy tovább folytassuk az
oktatásukat, melyhez a támogatás elnyerése elengedhetetlen, másképpen
egyesületünknek nem lenne anyagi forrása a képzéshez szükséges eszköz
illetve szakember állomány finanszírozására.
A pályázat pozitív elbírálása esetén idén szeretnénk létrehozni a meglévő
gyerekállományból egy U7-8 és egy U9-10-es lány csapatot, melyeknek
külön edzőjük lesz Karsai Katalin (U7-8) illetve Varsányi Nóra (u9-10)
személyében, így minden gyerek a saját szintjén tud tovább fejlődni. Az U78as csapat leginkább a kézilabdázás megismerkedésével és alapjainak
elsajátításával foglalkozna. Az U9-10-es csapat pedig elkezdi a technikai
alapok elsajátítását és nagyobb hangsúly fog esni a versenyeztetésükre.
Valamint alsó tagozaton elindítanánk a kisfiúk képzését is, akiknek az
edzője Mándi Norbertlesz.
Az U11-12-es korosztály képzése tovább folytatódna, eddigi edzőjükkel
Balázs Gergővel és mivel ők már rendelkeznek előképzettséggel, így a
2014/15-ös bajnoki szezonban szeretnénk elindítani őket az Erima
Országos Gyerekbajnokságban, mely hatalmas tapasztalatszerzésnek ad
lehetőséget. A csapat nevezéséhez szükséges gyerekállomány már
rendelkezésre áll.
A 2013/14-es évadban a jelenlegi U14-es korosztályban regisztrált
gyerekeinket az Erima Országos Gyerekbajnokságában indítottuk, ahol a
régiós bajnokságban remekül helytálltak. A mezőny nagyon változatos volt,
így minden téren rengeteg tapasztalatot szereztek a játékosok, ami segítette
őket a fejlődésben.
A 2014/15-ös évadban szeretnénk ismételten elindítani csapatunkat a
gyerekbajnokságban U14-es korosztályban. A tavalyi csapat gerince marad
ebben a korosztályban, mert ők jó részt 2000-es születésűek. Így az elmúlt
egy év ahol leginkább tőlük egy évvel idősebbekkel játszottak remek rutin
szerzést biztosított az idei szezonra és így lehetőség lenne még több
sikerélményt szerezni a lányoknak.
Az utánpótlás csapatokkal kapcsolatos feladatok
összekoordinálására,eszközök beszerzésre, elszámolásra, kupák,
edzőtábor szervezésére, reklámozásra, kézilabda toborzásra irányuló
feladatokat Karsai Katalin, mint technikai vezető fogja továbbra is ellátni.
Összesen tehát 5 korosztály, 2 nem, képzésére szeretnék támogatást
nyerni, annak érdekében, hogy a gyerekek a saját korosztályuknak és
nemüknek megfelelő képzésben részesülhessenek.
Fontosnak tartjuk szakembereink továbbképzését e szakma területén, ezért
minden lehetőséget igyekszünk kihasználni erre vonatkozóan és részt venni
a különféle szakmai programokon(pl.drogprevenció)
Egyesületünk felnőtt női kézilabda csapata 2010. márciusában alakult meg,
csak helyi, téglási lányokból. Rendkívül nehéz anyagi körülmények között
kezdték el a felkészülést, az edzéseket, melyeken 14-18 fő vett részt, akik a
16-24 éves korosztályból kerültek ki. Városunkban ebben az időben
semmiféle szervezett kézilabda oktatás nem folyt. Egy olyan edzőt bíztak
meg a képzéssel, aki korábban már együtt dolgozott a csapat néhány
tagjával egy másik sportegyesületnél.
A városban örömmel vették a csapat megalakulását, hiszen korábban már
volt hagyománya a sportnak. Az ’50-es években működött versenyszerűen
sportoló kézilabda csapat, melyet leginkább Hajdúsági Iparművek
cégcsoport támogatott. Ebben az időben ez a sport nagy népszerűségnek
örvendett a városban.
A ’90-es évek közepéig kisebb-nagyobb megszakításokkal működött a

kézilabda csapat, de ezután megszűnt a képzés és a versenyszerű
kézilabdázás is városunkban. A változást a felnőtt kézilabda csapat
megalakulása jelentette 2010-ben, melynek célja a sportélet fellendítése, a
helyi lányok összetartása, összefogása, sportra nevelése volt.
2010-ben felújításra került a Téglás Városi Sporttelep, és ekkor elkészült a
kézilabda butimen pálya is, mely a késő tavaszi, korai őszi edzések, illetve
megfelelő időjárási körülményekben bajnoki mérkőzések helyszínéül is
szolgál.
A 2010/2011 és a 2011/2012-es bajnoki szezont a Szabolcs- Szatmár
Bereg megyei bajnokságban játszották, ahol a középmezőnyt képviselték.
2012/2013-as bajnoki szezont viszont már a Hajdú- Bihar megyei
bajnokságban kezdték, új edzővel, ahol csakugyan a középmezőnyt
erősítették.
A 2012/2013-as bajnoki szezont végül a felnőtt csapat a 6. helyen fejezte
be, mely az előrelépés volt az elmúlt évekhez, mert egy erősebb
bajnokságban tudtak helytállni a felnőtt csapat tagjai.
A 2012/13-as pályázati lehetőségeket kihasználva a indítottuk az utánpótlás
korú gyerekek képzését 2012 őszén. A gyerekek képzését képzett edző
kezdte meg, és ebben az évben az Erima bajnokságba neveztük be az u13as csapatot, ahol nagyon erős mezőny volt. Sportolóink bár
képzettségükhöz mérten helytálltak, sok kudarc érte őket, ami szerencsére
nem negatívan hatott rájuk, hanem éppen ellenkezőleg. Ebben a pályázati
ciklusban rengeteg alapvető sporteszközt, sportfelszerelést szereztünk be a
gyerekeknek, ami hozzájárult a képzésükhöz és más úton nem tudtunk
volna rájuk szert tenni.Gyerekeink edzőtáborban is részt vehettek, ami nagy
élményt benyújtott számukra. Ebben az évben a főként a felső tagozatos
lányok vettek részt az edzéseken, de már mutatkozott igény az alsó
tagozatos diákok köréből is.
Utánpótlás eredmények:
2012/2013
Erima u13 lány: 7. helyezett
Erima U14 lány: 4. helyezett
Úgy gondolom, hogy a bajnokságban való szereplés mindenképpen
hasznosnak bizonyult, és a gyerekek fejlődéséhez hozzájárultak a
mérkőzések alatt szerzett tapasztalatok.
A 2013/14-es elnyert TAO pályázat szintén nagy lehetőségeket biztosított
sportolóink számára. Sem az önerő sem pedig a támogatási összeg
megszerzése nem okozott problémát egyesületünknek. Erre az időszakra
jellemző vonatkozások:
A szivacskéziseink is megkezdték működésüket a 2013-as évben, mivel
fontosnak tartottuk és tartjuk a szivacskézilabda, mint a kézilabda alapjának
oktatását, és a tudás minél mélyebb szintű elsajátítását, a sportolás
megszerettetését ebben a korban. A szivacskézilabdázás vonatkozásában
a gyerekeknek Varsányi Nórát foglalkoztattuk és a továbbiakban is
számítunk rá a képzésben.(DVSC kézilabdázó) Úgy gondolom, hogy
tapasztalatával, rutinjával mindenképpen hozzájárult a képzés
sikerességéhez. A szivacskézilabda oktatást a 2013/2014-es szezonban
kezdtük meg. Iskolai szinten lett meghirdetve a foglalkozás alsó tagozatos
gyerekeknek. Lányok és fiúk vegyesen vettek részt az edzéseken, ahol
játékos formában ismerkedhettek meg a résztvevők a kézilabdázás
alapjaival. Sok ügyességi és atlétikai képességeket fejlesztő gyakorlatot
végeztek a gyerekek, amelyeknek köszönhetően sokat fejlődött a
mozgáskoordinációjuk. Az edzéseknek gyakorta volt fő feladata a
labdakezelés és a labdapasszok tökéletesítése. Kezdetben labda nélkül,
majd labdával hajtották végre a sportágra jellemző lábmunkákat, cseleket,
ütközéseket. Megtanulták a védekezés lábmunkájának alapjait.
Megismerkedtek a különböző cselekkel és néhány játékszituációval is,
mindezt játékos feladatokon keresztül. A szivacskézilabda oktatás célja,
hogy a gyerekek elsajátítsák a sportág alapjait, szabályait, és biztos
alaptudással léphessenek felsőbb szintre, amikor már tétmeccseken is helyt
kell állniuk. A helyi kislányok nagy számban érdeklődtek a sport iránt és
örömmel fogadta a szülői közösség is, hogy az egyesület keretein belül
aktívan sportolhatnak a csemetéik. Mivel a gyerekek még ebben az évben
ismerkedtek meg először a szivacskézilabdával, úgy láttuk jónak, hogy év
végi gyerektornákon mérjük fel fejlődésüket, illetve városi ünnepségen
népszerűsítjük a sportot, szerencsére a városi vezetés nagy támogatásával.
Jelenleg a lehetőségek szűkössége miatt a fiúk és a lányok alsó tagozatban
összevontan vesznek részt a szivacskézilabda oktatásban. A 2014/15-ös
időszakban ezt mindenképpen két korosztályra, 1-2. és a 3-4.-es
korosztályra bontanánk szét, hogy képzésük kornak és fizikumnak
megfelelően történjen, valamint a fiúk képzésére is külön szakembert
alkalmaznánk.
A gyerekek versenyeztetéséhez, képzéséhez 2014-15-ben szükségesek a
következő felszerelések:
labdák,szivacskézilabdák,labdazsák,mezek,melegítők,kulacs, edzőpólók,
terembérlés, szállítási költségek, és a megfelelő edző szakember.
A 2013/2014-es szezonban az U14-es csapatunkkal részt vettünk az Erima
Országos gyerekbajnokságban a Sterbinszky Amália régióban. Ez volt a
csapat első teljes bajnoki szezonja ahol több mint 20 mérkőzést játszottak le
kisebb nagyobb sikerrel. Vereségek mellett több győzelmet is sikerült
begyűjtenie a lányoknak. Így a 8 csapatos régiós mezőnyben a 6. helyen
végzett az U14-es lány csapat.
Az U11-12-es csapat nagy része ebben az évben csatlakozott a már
meglévő gyerekekhez, és teljesen az alapoktól kezdték meg a kézilabda
tanulását. A versenyeztetésük nem bajnoki rendszerben történt, hanem
különböző gyerek korosztályos tornákon tudták megmutatni tudásukat és
szereztek sikerélményeket.
A gyerekek versenyeztetéséhez, képzéséhez 2014-15-ben szükségesek a
következő felszerelések: labdák,wax, sportáska, airbody,dynair párna,
ultimate sandbag,súlyzók,mezek,melegítők,kulacs,edzőpólók, terembérlés,
szállítási költségek, edzőtábor és a megfelelő edző szakember.
2014/15-ös pályázat elnyerése esetén megvalósuló tervek:
Reményeink szerint a pályázat sok lehetőséget fog adni az utánpótlás
nevelésre, hiszen célunk, hogy a városi felnőtt női kézilabda csapatot
hosszú távon fenntarthassuk és feltölthessük fiatal, elkötelezett, tehetséges
lányokkal. Rövidtávú tervként szerepel a férfi(fiú) szakág elindítása, annak
érdekében, hogy évek múlva legyen a városnak felnőtt férfi kézilabda
csapata.
Megfelelő képzéssel, az általunk meghatározott korosztályok indításával
lehetőségünk lenne arra, hogy saját nevelésű, jól összeszokott, sportszerető
lányokkal és fiúkkal együtt dolgozzunk össze a későbbiekben a felnőtt
csapatokban.
Célunk továbbá, hogy a gyerekek saját korosztályukban sikereket érjenek
el,élményeket gyűjtsenek, ezáltal önbizalommal teli, sportszerető,
kiegyensúlyozott, fiatalokat nevelhessünk, akik tisztelik a társaikat, sportot
és a szabályokat, amely értékeket az életben is hasznosíthatnak.
Az edzéseinken részt vevő gyerekek létszáma folyamatosan növekszik és
emiatt is gondoljuk elengedhetetlennek azt, hogy tovább folytassuk az
oktatásukat, melyhez a támogatás elnyerése elengedhetetlen, másképpen
egyesületünknek nem lenne anyagi forrása a képzéshez szükséges eszköz
illetve szakember állomány finanszírozására.
A pályázat pozitív elbírálása esetén idén szeretnénk létrehozni a meglévő
gyerekállományból egy U7-8 és egy U9-10-es lány csapatot, melyeknek
külön edzőjük lesz Karsai Katalin (U7-8) illetve Varsányi Nóra (u9-10)
személyében, így minden gyerek a saját szintjén tud tovább fejlődni. Az U78as csapat leginkább a kézilabdázás megismerkedésével és alapjainak
elsajátításával foglalkozna. Az U9-10-es csapat pedig elkezdi a technikai
alapok elsajátítását és nagyobb hangsúly fog esni a versenyeztetésükre.
Valamint alsó tagozaton elindítanánk a kisfiúk képzését is, akiknek az
edzője Mándi Norbertlesz.
Az U11-12-es korosztály képzése tovább folytatódna, eddigi edzőjükkel
Balázs Gergővel és mivel ők már rendelkeznek előképzettséggel, így a
2014/15-ös bajnoki szezonban szeretnénk elindítani őket az Erima
Országos Gyerekbajnokságban, mely hatalmas tapasztalatszerzésnek ad
lehetőséget. A csapat nevezéséhez szükséges gyerekállomány már

rendelkezésre áll.
A 2013/14-es évadban a jelenlegi U14-es korosztályban regisztrált
gyerekeinket az Erima Országos Gyerekbajnokságában indítottuk, ahol a
régiós bajnokságban remekül helytálltak. A mezőny nagyon változatos volt,
így minden téren rengeteg tapasztalatot szereztek a játékosok, ami segítette
őket a fejlődésben.
A 2014/15-ös évadban szeretnénk ismételten elindítani csapatunkat a
gyerekbajnokságban U14-es korosztályban. A tavalyi csapat gerince marad
ebben a korosztályban, mert ők jó részt 2000-es születésűek. Így az elmúlt
egy év ahol leginkább tőlük egy évvel idősebbekkel játszottak remek rutin
szerzést biztosított az idei szezonra és így lehetőség lenne még több
sikerélményt szerezni a lányoknak.
Az utánpótlás csapatokkal kapcsolatos feladatok
összekoordinálására,eszközök beszerzésre, elszámolásra, kupák,
edzőtábor szervezésére, reklámozásra, kézilabda toborzásra irányuló
feladatokat Karsai Katalin, mint technikai vezető fogja továbbra is ellátni.
Összesen tehát 5 korosztály, 2 nem, képzésére szeretnék támogatást
nyerni, annak érdekében, hogy a gyerekek a saját korosztályuknak és
nemüknek megfelelő képzésben részesülhessenek.
Fontosnak tartjuk szakembereink továbbképzését e szakma területén, ezért
minden lehetőséget igyekszünk kihasználni erre vonatkozóan és részt venni
a különféle szakmai programokon(pl.drogprevenció)
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma
és megvalósulásának ütemezése
nincs ilyen jellegű beruházás
nincs ilyen jellegű beruházás
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
2014.07.01-2015.06.30.
A beszerzéseket a befolyó TAO-s támogatásokból folyamatosan szeretnénk
megvalósítani, az aktuális kifizetési kötelezettségek teljesítése mellett.
2014.07.01-2015.06.30.
A beszerzéseket a befolyó TAO-s támogatásokból folyamatosan szeretnénk
megvalósítani, az aktuális kifizetési kötelezettségek teljesítése mellett.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a
jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az egyesületünk céljai, ami a gyerekek sportolásával, létszámuk
növelésével kapcsolatos illeszkednek a Magyar
Egyesületünk alapelve és célja, hogy a városban minél több gyermeket
tudjuk a sportra nevelni, bevonni a kézilabdázásba, minél szélesebb bázist
tudjuk kialakítani a további képzésekhez.
Kézilabda Szövetség célkitűzésihez. Az előző két támogatási időszakban
megvásárolt eszközök jelenleg is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek
színvonalas képzésben vehessenek részt, de a későbbiekben szükségünk
lesz újak beszerzésére is, amik különböző képességek speciális
fejlesztésére szolgálnak.
Az egyesületünk által korábban beadott két pályázati program célkitűzései
szoros kapcsolatban állnak a szakszövetség stratégiájával.
Az MKSZ sportfejlesztési stratégiájának utánpótlásra vonatkozó céljai
(2.1.2.) és a Téglás VSE céljai megegyeznek:
- utánpótlásbázis kialakítása jelenlegi létszám növelése
a kialakított versenyrendszerben való részvétel
Fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlással foglalkozó szakembereinknek
anyagi elismerést biztosítsunk, ami szintén szerepel az MKSZ stratégiai
tervében, valamint, hogy a szakemberek továbbképzése is biztosított
legyen.
- tehetségek felismerése, kiválasztása
A szivacskézilabda dinamikus továbbfejlesztése, minél több gyermek
bevonása a kézilabdázásba.
A gyerekbázis kiszélesítése alapvető cél szivacskézilabdában és
kézilabdában is.
- A hallgatók mindennapi életének legyen része a testmozgás, a sportolás, a
kézilabdázás.
Kérjük, eddigi eredményeinket, törekvéseinket figyelembe véve
pályázatunkat pozitívan bírálják el.
Az egyesületünk céljai, ami a gyerekek sportolásával, létszámuk
növelésével kapcsolatos illeszkednek a Magyar
Egyesületünk alapelve és célja, hogy a városban minél több gyermeket
tudjuk a sportra nevelni, bevonni a kézilabdázásba, minél szélesebb bázist
tudjuk kialakítani a további képzésekhez.
Kézilabda Szövetség célkitűzésihez. Az előző két támogatási időszakban
megvásárolt eszközök jelenleg is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek
színvonalas képzésben vehessenek részt, de a későbbiekben szükségünk
lesz újak beszerzésére is, amik különböző képességek speciális
fejlesztésére szolgálnak.
Az egyesületünk által korábban beadott két pályázati program célkitűzései
szoros kapcsolatban állnak a szakszövetség stratégiájával.
Az MKSZ sportfejlesztési stratégiájának utánpótlásra vonatkozó céljai
(2.1.2.) és a Téglás VSE céljai megegyeznek:
- utánpótlásbázis kialakítása jelenlegi létszám növelése
a kialakított versenyrendszerben való részvétel
Fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlással foglalkozó szakembereinknek
anyagi elismerést biztosítsunk, ami szintén szerepel az MKSZ stratégiai
tervében, valamint, hogy a szakemberek továbbképzése is biztosított
legyen.
- tehetségek felismerése, kiválasztása
A szivacskézilabda dinamikus továbbfejlesztése, minél több gyermek
bevonása a kézilabdázásba.
A gyerekbázis kiszélesítése alapvető cél szivacskézilabdában és
kézilabdában is.
- A hallgatók mindennapi életének legyen része a testmozgás, a sportolás, a
kézilabdázás.
Kérjük, eddigi eredményeinket, törekvéseinket figyelembe véve
pályázatunkat pozitívan bírálják el.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Célunk továbbá, hogy a gyerekek saját korosztályukban sikereket érjenek
el, élményeket gyűjtsenek, ezáltal önbizalommal teli, sportszerető,
kiegyensúlyozott, fiatalokat nevelhessünk, akik tisztelik a társaikat, sportot
és a szabályokat, amely értékeket az életben is hasznosíthatnak.
A Téglás VSE korábbi és jelenlegi sportfejlesztési programjai pozitív
hatásokat váltanak ki társadalmi, illetve gazdasági viszonylatban is. A
szabadidő tartalmas és eredményes eltöltése az edzéseken, illetve a
versenyeken pozitív életérzés örömét jelenti sportolóink számára.
Fontos szempont az egészséges életre való nevelés, a rendszeresség, és a
csoporthoz való tartozás, távol tartva őket napjaink függőséget is okozó
tevékenységeitől!
A rendszeres kézilabdázás hatására a kialakult szabályos életritmus már
nem engedi meg az órákon keresztüli számítógépezést, alkoholizálást,
drogozást és egyéb függőséget.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egy csapatban játszó
sportolók az edzéseken kívül is szoros barátságban vannak, sok időt
töltenek el együtt, ami szakemberként, edzőként nagyon jó látvány. Mint
egyesületi vezetők, igyekszünk közös programokon még jobban
összekovácsolni a gyerekcsoportjainkat pl. közös főzésekkel,
bowlingozással, más csapatok meccsre való látogatásával.
Sportolóink rendelkeznek kötelességtudattal, az iskolai eredményeik is jók,
tudják a feladataikat. Edzőként igyekszünk őket úgy nevelni, hogy az élet

minden területén megállják a helyüket.
Megtanítjuk nekik, hogy az elvégzett munkának mindig meg van az
eredménye, csak kitartás kell hozzá. Fontos továbbá, hogy ezáltal a
szemlélet által önbizalmat is adjunk nekik, illetve, hogy érezzék saját
képességeik határát, erejét.
Csapatjátékokon keresztül ismertetjük meg velük az együttműködés
szabályait, a szabályok betartását, tiszteletét, a fair playre fogalmát.
További pozitív eredménye lehet továbbá a pályázatnak, hogy bevételt
eredményez a közeli, helyi sportüzleteknek, illetve többletbevételt jelent
szakembereinknek, ezáltal a gazdasági helyzetre is jótékony hatást
gyakorol.
A pozitív hatások mellett fontos megemlíteni néhány kockázatot, mint
például a csapatokon belül uralkodó hangulatot, légkört. Ha ez nem
megfelelő, akkor nagyon meg tudja nehezíteni az edzők munkáját és a
csapat összteljesítményére is negatív hatással lehet. ( ennek
kiküszöbölésére szervezünk közös programokat.)
csapatainknak)
A fiatalabb korosztálynál figyelhető meg az iskolai egyéb elfoglaltságok
sokasága, ami picit nehezebbé teszi a gyerekek (szülők)sport felé való
terelését, bár már így is szép gyerekbázissal dolgozhatunk együtt.
Ha az elvárt, tervezett eredmények nem következnek be akkor az is
negatívan hathat a gyermekekre.
Fontos a gyerekek pl. mérkőzés előtti pszichikai állapotának a
megfigyelése, mert ha nem fordítunk kellő figyelmet a problémák
orvoslására, akkor a gyerekre hárulnak az őt érő pszichés körülmények
feldolgozása, amit egyedül nem fog tudni megoldani és úgy fogja érezni,
hogy magára hagytuk. ( pl. rajtláz állapotok kezelése, társakkal való
probléma, konfliktus)
Célunk továbbá, hogy a gyerekek saját korosztályukban sikereket érjenek
el, élményeket gyűjtsenek, ezáltal önbizalommal teli, sportszerető,
kiegyensúlyozott, fiatalokat nevelhessünk, akik tisztelik a társaikat, sportot
és a szabályokat, amely értékeket az életben is hasznosíthatnak.
A Téglás VSE korábbi és jelenlegi sportfejlesztési programjai pozitív
hatásokat váltanak ki társadalmi, illetve gazdasági viszonylatban is. A
szabadidő tartalmas és eredményes eltöltése az edzéseken, illetve a
versenyeken pozitív életérzés örömét jelenti sportolóink számára.
Fontos szempont az egészséges életre való nevelés, a rendszeresség, és a
csoporthoz való tartozás, távol tartva őket napjaink függőséget is okozó
tevékenységeitől!
A rendszeres kézilabdázás hatására a kialakult szabályos életritmus már
nem engedi meg az órákon keresztüli számítógépezést, alkoholizálást,
drogozást és egyéb függőséget.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egy csapatban játszó
sportolók az edzéseken kívül is szoros barátságban vannak, sok időt
töltenek el együtt, ami szakemberként, edzőként nagyon jó látvány. Mint
egyesületi vezetők, igyekszünk közös programokon még jobban
összekovácsolni a gyerekcsoportjainkat pl. közös főzésekkel,
bowlingozással, más csapatok meccsre való látogatásával.
Sportolóink rendelkeznek kötelességtudattal, az iskolai eredményeik is jók,
tudják a feladataikat. Edzőként igyekszünk őket úgy nevelni, hogy az élet
minden területén megállják a helyüket.
Megtanítjuk nekik, hogy az elvégzett munkának mindig meg van az
eredménye, csak kitartás kell hozzá. Fontos továbbá, hogy ezáltal a
szemlélet által önbizalmat is adjunk nekik, illetve, hogy érezzék saját
képességeik határát, erejét.
Csapatjátékokon keresztül ismertetjük meg velük az együttműködés
szabályait, a szabályok betartását, tiszteletét, a fair playre fogalmát.
További pozitív eredménye lehet továbbá a pályázatnak, hogy bevételt
eredményez a közeli, helyi sportüzleteknek, illetve többletbevételt jelent
szakembereinknek, ezáltal a gazdasági helyzetre is jótékony hatást
gyakorol.
A pozitív hatások mellett fontos megemlíteni néhány kockázatot, mint
például a csapatokon belül uralkodó hangulatot, légkört. Ha ez nem
megfelelő, akkor nagyon meg tudja nehezíteni az edzők munkáját és a
csapat összteljesítményére is negatív hatással lehet. ( ennek
kiküszöbölésére szervezünk közös programokat.)
csapatainknak)
A fiatalabb korosztálynál figyelhető meg az iskolai egyéb elfoglaltságok
sokasága, ami picit nehezebbé teszi a gyerekek (szülők)sport felé való
terelését, bár már így is szép gyerekbázissal dolgozhatunk együtt.
Ha az elvárt, tervezett eredmények nem következnek be akkor az is
negatívan hathat a gyermekekre.
Fontos a gyerekek pl. mérkőzés előtti pszichikai állapotának a
megfigyelése, mert ha nem fordítunk kellő figyelmet a problémák
orvoslására, akkor a gyerekre hárulnak az őt érő pszichés körülmények
feldolgozása, amit egyedül nem fog tudni megoldani és úgy fogja érezni,
hogy magára hagytuk. ( pl. rajtláz állapotok kezelése, társakkal való
probléma, konfliktus)
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
Ügyiratszám : be/SFPHP02-2032/2014/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 6Név
időszak

Szül. Kategória Licensz Új? Adózás
idő
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
0

0

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
Ügyiratszám : be/SFPHP02-2032/2014/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. egység Menny. Egységár

Összeg

Kategória

Összegzés:
0 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
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási 9Kategória Tárgyi eszköz
időszak
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe Tervezett beruházási,
helyezés felújítási érték (Ft)
tervezett
időpontja

U.f. E.k.

Összegzés:
0 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

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/SFPHP02-2032/2014/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
Bajnokságban szereplő
rendelkezők száma (Fő) csapatok száma (Db)

Bajnokság
szintje
(legmagasabb)

U7

15

0

Nincs

U8

15

0

Nincs

U9

15

7

Országos

U10

15

7

Országos

U11

8

7

Országos

U12

8

7

Országos

U13

8

8

Országos

U14

8

8

Országos

Serdülő

0

0

Nincs

Ifjúsági

0

0

Nincs

Junior

0

0

Nincs

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP02-2032/2014/MKSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

Egységár

Összeg

2014/15

12Megnevezés
kézilabda 1-es méret

Mennyiségi egység Mennyiség
db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Kategória
Sportfelszerelés

2014/15

kézilbada 2-es méret

db

30

5 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

szivacskézilabda

db

20

3 500 Ft

70 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

sporttáska nagy

db

18

7 000 Ft

126 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kulacs (1L)

db

50

700 Ft

35 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

edzőpóló

db

60

3 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda mez (meccs)

db

60

6 500 Ft

390 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda nadrág (meccs)

db

60

5 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Air Body

db

4

35 000 Ft

140 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

súlyzó

pár

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

wax

db

5

5 000 Ft

25 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

szabadidő melegítő (alsó-felső)

db

18

12 000 Ft

216 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

labdazsák

db

3

8 000 Ft

24 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

nehezített kézilabda

db

10

2 000 Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Dyner párna

db

2

10 000 Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

stopperóra

db

4

8 000 Ft

32 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Fagyasztó spray

db

4

1 600 Ft

6 400 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

ló krém

db

3

3 000 Ft

9 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

lemosó spray

db

1

3 000 Ft

3 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

bemelegítő krém

db

4

2 500 Ft

10 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

orvosi táska felszerelve

szett

2

20 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

jégzselé spray

db

3

2 500 Ft

7 500 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

Cohefix kék

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Beiersdorf Tape 4 cm

db

5

1 500 Ft

7 500 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Sporty Cool

db

5

2 000 Ft

10 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Tape BSN 25 cm

db

10

950 Ft

9 500 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

sebösszehúzó tapasz

doboz

2

480 Ft

960 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

tapevágó olló

db

1

5 000 Ft

5 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

tape ragasztó spray

db

1

3 800 Ft

3 800 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

kapusnadrág

db

6

9 000 Ft

54 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda cipő

pár

30

10 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

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

U14

Széchenyi István MG-i Iskola sportcsarnoka

8 000 Ft

6

4

24

192 000 Ft

2014/15

U11

Széchenyi István MG-i Iskola sportcsarnoka

8 000 Ft

6

4

24

192 000 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

Balázs Gergő

edző

Nem

EKHO

4

11

88 300 Ft

17 660 Ft

1 165 560 Ft

2014/15

Balázs Gergő

edző

Nem

EKHO

4

11

88 300 Ft

17 660 Ft

1 165 560 Ft

2014/15

Varsányi Nóra

edző

Nem

EKHO

3

10

64 800 Ft

12 960 Ft

777 600 Ft

2014/15

Karsai Katalin
Csilla

edző

Igen

EKHO

3

10

64 800 Ft

12 960 Ft

777 600 Ft

2014/15

Karsai Katalin
Csilla

technikai vezető

Nem

EKHO

1

11

55 000 Ft

11 000 Ft

726 000 Ft

2014/15

Bakos Károly

edző

Igen

EKHO

3

10

64 800 Ft

12 960 Ft

777 600 Ft

85 200

5 389 920

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad

Név

Szül. Idő

2014/15

Balázs Gergő

1983-05-26

2014/15

Balázs Gergő

1983-05-26

2014/15

Varsányi Nóra

1991-10-01

2014/15

Karsai Katalin Csilla

1988-10-24

2014/15

Karsai Katalin Csilla

1988-10-24

2014/15

Bakos Károly

1989-01-06

Licensz

2 Fogl. kor.

U7
U8
U9
U10
U11
U7
U8
C
U9
U10
U11
U7
U8
C
U9
U10
U11
U7
U8
C
U9
U10
U11
U7
U8
nem releváns
U9
U10
U11
U7
U8
C
U9
U10
U11
C

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 212 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

137 660 Ft

Személyszállítási költségek

600 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

384 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 600 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 389 920 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:

9 623 580 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

971 098 Ft

8 739 881 Ft

9 710 979 Ft

971 098 Ft

8 739 881 Ft

9 710 979 Ft

Összegzés:
összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
Ügyiratszám : be/SFPHP02-2032/2014/MKSZ
14A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható
típusa 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 szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők
Összesen
személyes költségei (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
0 Ft

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

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

összesen: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15
2014/15
Összegzés:

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/SFPHP02-2032/2014/MKSZ
Közreműködői költségek
Évad Közreműködő
által végzett
feladat
leírása

Kapcsolódó Közreműködő díjazása
jogcím
(Ft)

Maximum
közrem.
díj

Összegzés:
0 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a
sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően
fordítandó összeg:
2014/15 87 399 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím

2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 87 399 Ft
Képzési feladatok támogatása

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:

87 399 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2032/2014/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: Téglás
07

(helység), 2014
(hó) 31

(év)
(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2032/2014/MKSZ
Alulírot t Szabó Imre, 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);

0 Ft

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
írásbe li 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: Téglás

(helység), 2014

(év) 07

(hó) 31

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2032/2014/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)
(10 000 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: Téglás

(helység), 2014

07

(év)

(hó) 31

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2032/2014/MKSZ
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

fő

Output Indikátorok
Teljes szakember
állomány

edzők és technikai vezetők

3

5

66.7 %

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező
fő
szakemberek száma

technikai vezető

1

1

0.0 %

OKJ-s végzettséggel
fő
rendelkező edzők száma

edzők

2

4

100.0 %

Licence-szel rendelkező
fő
edzők száma

edző

2

4

100.0 %

Szakemberek
átlagfizetése

Ft

0

61250

71000

15.9 %

Épített/felújított sportcélú
db
ingatlanok száma

0

0

0

0.0 %

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0.0 %

Felújítással érintett
szabadidő sportolók
száma

fő

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:
0

0.0 %

0

0.0 %

0

0.0 %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva

(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U7

Fő

5

8

60.0 %

U8

Fő

5

8

60.0 %

U9

Fő

8

10

25.0 %

U10

Fő

8

10

25.0 %

U11

Fő

8

10

25.0 %

U12

Fő

8

10

25.0 %

U13

Fő

8

12

50.0 %

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

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

0

0

0.0 %

U8

helyezés

0

0

0.0 %

U9

helyezés

0

6

0.0 %

U10

helyezés

0

6

0.0 %

U11

helyezés

0

6

0.0 %

U12

helyezés

0

6

0.0 %

U13

helyezés

6

4

-33.3 %

Nézőszám

Fő

50

100

100.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2032/2014/MKSZ
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
0 Ft
ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi
eszköz
0 Ft
beruházás,
felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlásnevelési
8 739 881 Ft
feladatok
támogatása

87 399 Ft

971 098 Ft

9 710 979 Ft

Képzési
feladatok
0 Ft
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

87 399 Ft

971 098 Ft

9 710 979 Ft

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
0 Ft
ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi
eszköz
0 Ft
beruházás,
felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlásnevelési
8 739 881 Ft
feladatok
támogatása

87 399 Ft

971 098 Ft

9 710 979 Ft

Képzési
feladatok
0 Ft
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

87 399 Ft

971 098 Ft

9 710 979 Ft

Összegzés:
8 739 881 Ft
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Támogatás

Összegzés:
8 739 881 Ft

