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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Balassagyarmat Kábel Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: Balassagyarmati Kábel S.E.

2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 9 4 7 6 7 5 1 - 1 - 1 2

Bankszámlaszám: 1 1 7 4 1 0 1 7 - 2 0 0 0 2 5 8 5 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 6 6 0 Balassagyarmat(helység)

Rákóczi út (út, utca) 13(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 6 6 0 Balassagyarmat(helység)

Rákóczi(út, utca) 13(házszám)

06-20-333-0285Telefon: 0000000000Fax:

bgykabelse.gportal.huHivatalos honlap: kabel.se.bgy@gmail.comE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: László Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

06-20-965-3978Mobiltelefonszám: laszlosandor12@t-online.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Schwanzer Mónika 

06-20-333-0285Mobiltelefonszám: kabel.se.bgy@gmail.comE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítm ények adatai:

Városi Sportcsarnok önkormányzat Városi Sportintézmények 92

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2250/2014/MKSZ

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

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

1983-06-10

1983-06-10

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy
utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken
részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki
osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben,
vagy arra indulási jogot szerzett.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEM UTATÁSA

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

5.431 MFt 24.56 MFt 21 MFt

0 MFt 0.25 MFt 0 MFt

1.132 MFt 0.93 MFt 1.5 MFt

26.135 MFt 22.63 MFt 41.949 MFt

3.348 MFt 4.39 MFt 2 MFt

36.05  MFt 52.76  MFt 66.45  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

6.395 MFt 17.2 MFt 21.3 MFt

0.541 MFt 32.29 MFt 35 MFt

3.419 MFt 5.69 MFt 6.2 MFt

5.513 MFt 8.82 MFt 18 MFt

8.712 MFt 1.37 MFt 2 MFt

24.58  MFt 65.37  MFt 82.5  MFt

Egyéb tájékoztató jelleg ű adatok

8.465 MFt 46.68 MFt 48 MFt

0.541 MFt 32.29 MFt 35 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2250/2014/MKSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2250/2014/MKSZ

 2014/15-ös bajnoki évad

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

Ismertesse a kérelmez ő szervezet kérelemmel érintett támogatási id őszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban  az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,
egymást követ ő támogatási id őszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot tá mogatási id őszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesz tési program tartalmazza a 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pont jában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A kézilabda sportág városi és térségi térhódítása az 1960-as évekre tehető. 1966-67-ben a Bgy MEDOSZ keretei között kezdődött meg a kézilabdázás Balassagyarmaton, majd 1969-től – több más
szakosztály mellett - a Balassagyarmati Sport Egyesületben (BGYSE) folyatódott. 1983-ban a balassagyarmati Kábelgyár felvállalta a névadó szponzorságot, és ettől kezdve Balassagyarmati Kábel
S.E. ad otthont a kézilabdának. A felnőtt csapat a kezdetekben hol a Nógrád Megyei Bajnokságban, hol az NBII-ben, 2007-től napjainkig végig a NB/B-ben játszik. Utánpótlás korosztályú
csapatokkal 2007-től képviselteti magát a NB/B keleti csoportjában, illetve az Országos Serdülő Bajnokságban.

Balassagyarmat 1972 óta rendelkezik szabványos kézilabda pályával, amely egy munkacsarnokban található. A pálya iránt egyre nagyobb igény mutatkozik nem csak a Kábel SE csapatai részéről,
hanem a város legfiatalabb kézilabdásait tömörítő Palóc Pumák, valamint a város iskolái részéről is. A csarnok felett eljárt az idő, korszerűtlenné vált, ezért időszerű bővíteni/felújítani.

A Balassagyarmati Kábel S.E. jelenleg 4/5 korosztályban (férfi serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt és női felnőtt) rendelkezik csapattal. A serdülő csapat az OSB, a junior és a férfi az NBI/B, az ifjúsági és
a női csapat pedig megyei bajnokságban versenyez. Serdülő csapatunk az alapszakaszt a 10. helyen zárta, az alsóházban a 3. helyen, junior csapatunk a 13. helyen, felnőtt csapatunk a 11. helyen
áll. Női csapatunk vezeti a Heves Megyei Bajnokság tabelláját.

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

Nem releváns.

Projekt id őtartalma és tevékenységének ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2014. 07. 01-2015.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetési
dátumokhoz igazodik.
Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése:
edzőtábor 2014.07.01-2014.09.01., ill. 2015.06.01-06.30.
toborzás, igazolás, nevezés: 2014. 07.01-2015.06.30.
bajnokságban való részvétel: 2014.09.01 – 2015.06.30.
edzőmérkőzések szervezése, részvétel: 2014. 08.15 – 2015. 06.30.
elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések: 2014.07.01 – 2015.06.30.
kapcsolattartás iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal: 2014. 07.01 – 2015. 06. 30.

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

Tavalyi sportfejlesztési programunkat 2014. márciusáig részben tudtuk megvalósítani, egyrészt a támogatási időszak és a sportfejlesztési program még nem zárul le, másrészt egyesületünk nem
jutott hozzá teljes mértékben a jóváhagyott támogatási összeghez. Jelenleg rendelkezünk támogatói ígérettel, mely által meg tudjuk valósítani céljainkat 2014. 06. 30-ig. A már megvalósított célokat
az előrehaladási jelentésekben részleteztük. A 2013/2014 és a 2014/2015 évi sportfejlesztési programok közötti kapcsolat oly módon jelenik meg,hogy a tavalyi évben tervezett utánpótlás
fejlesztése, az igazolt játékosok számának növelése továbbra is cél, az ott integrált gyermekeket továbbfejlesztjük és felkészítjük a korosztályos kihívásokra. Ebben az időszakban a hangsúly az
alacsonyabb korosztályon lesz, mivel a hozzánk kerülő, korábbi gyermek korosztályos játékosok serdülő bajnokságban indulnak.
Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok:

 az egyesület utánpótlás játékosai létszámának növelése, az edzők által tehetségek felismerése településünk és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban
 gyermekek megismertetése a kézilabdával, beépítésük az egyesületbe, kézilabdázással és a sporttal való első megismertetés, sport élményének biztosítása
 részt kívánunk vállalni a mindennapos testnevelés bevezetésében és a megvalósításban
 az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának növelése
 az MKSZ képzési stratégiájának megfelelően az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzése
 az utánpótlásban dolgozó szakemberek anyagi elismerésben való részesítése
 az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése
 sporteszközök, sportfelszerelése vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára
 pályabérleti díjak biztosítása
 csoportos utazás, étkezés biztosítása
 a játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény eléréséhez szüksége gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök biztosítása játékosaink

részére
 saját rendezésű és idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel biztosítása
 évente 1 (esetleg két) edzőtábor szervezése minden igazolt játékos részvételével

Egyesületünk sportfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosítása a kézilabdázás által. A környékbeli
általános és középiskolák bevonásával szélesíthetjük bázisunkat úgy, hogy felismerjük a tehetségeket, és minél több gyermeket integrálunk be az egyesületbe. (2.1.3.) Természetesen tisztában
vagyunk azzal, hogy a világ legjobbjai közé tartozó magyar kézilabda csapatok árnyékában nem egyszerű az utánpótlás nevelés. Néhány utánpótlás korú játékos erősödött, szerzett tapasztalatot a
mi játékosunkként, hogy ezt követően magasabb osztályban bizonyítson. A dolog természeténél fogva nem minden játékos válik profi sportolóvá, még kevesebb játékos jut el válogatott szintre, így
igazi sikerekre nem is számíthat magasan jegyzett klubokban. Nekünk, az amatőr versenysport területén a lehető legjobb eredmények elérése mellett célunk az egészséges életre nevelés, a civil
életre való felkészítés, a sport kizárólag örömszerzés és testmozgás céljából való végzése, ami igazodik az MKSZ képzési tervében megfogalmazottakhoz és az MKSZ stratégiájához. (2.1.2.-2.1.3.)
A fejlesztéseket egyesületünknél azért kívánjuk véghezvinni, hogy sportolóinkat minél jobb, lehetőleg élvonalbeli játékossá nevelhessük. Ugyanakkor legalább ilyen fontos a fiatalok megnyerése a
sportnak. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy alaposan felkészült sportszakember gárdával rendelkezzünk, akiknek elsődlegesen a sport jelentse a mindennapokat. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy
megfelelően díjazzuk munkájukat. (2.2.4.)
Kiemelten fontos a sportolóink egészségének megőrzése, sérülések elkerülése, illetve a hatékony gyógyulás elősegítése. Mindezek érdekében szeretnék a támogatások egy részét erre felhasználni.
(2.2.8.)
Az utánpótlás versenyek nevezési költségei, a saját rendezésű torna költségei, valamint a pályabérleti díjak igen komoly terhet rónak az egyesületre, márpedig az ezek való részvételigen nagy érték
sportolóink számára. Sajnos az egyre nehezebb helyzet elé állítja a családokat, így lehetőségeink szűkültek ezen a téren, ami nyilvánvalóan az eredményességünkben is jelentkezhet. Most ezek is
áthidalhatóak, ami elsősorban azoknak a családoknak jelent óriási segítsége, akiknek gyermekeik sportolására mára a mindennapok kiadásai mellett nem mindig jut anyagi forrás. (2.2.2.)
Az edzőtáboron való részvétel nagyban szolgálja sportolóink fejlődését, így fontos, hogy szociális helyzettől függetlenül minden sportolónk részesüljön a táborban szerzett tapasztalatokból.

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

A program által megvalósuló körülmények biztosításával az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki a
régió illetve Kelet-Magyarország utánpótlás nevelő egyesületei között. A felnőtt csapatok helyi játékosokból állhatnak ki és a megvalósuló körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület
megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet.
(2.2.2.)
A program egyetlen kockázata, hogy a kiváló lehetőségeknek köszönhetően a megnövekedett létszámot nem a megfelelő infrastruktúrával fogjuk tudni ellátni, de ebben nyilvánvalóan segítségünkre
lehet ez az új támogatási forma.

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

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2250/2014/MKSZ

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)                         

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési b eruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújí tás kérelmet a következ ő

táblázatban kell kitölteni!)

0 Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruház ás, felújítás

9

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft )

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2250/2014/MKSZ

Évad Megnevezés                                                            Menny. egység Menny. Egységár          Összeg          Kategória

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f. E.k.

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

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

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

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

· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;

· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

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

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

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

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

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

2014/15-ös bajnoki évad

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

15 1

15 1

20 1

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2250/2014/MKSZ

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

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

Serdülő

Ifjúsági

Junior

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

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

12

40 15 000 Ft 600 000  Ft

18 5 000 Ft 90 000  Ft

35 12 500 Ft 437 500  Ft

25 6 500 Ft 162 500  Ft

30 3 000 Ft 90 000  Ft

30 2 500 Ft 75 000  Ft

30 4 500 Ft 135 000  Ft

6 4 750 Ft 28 500  Ft

6 4 750 Ft 28 500  Ft

25 3 250 Ft 81 250  Ft

10 6 000 Ft 60 000  Ft

12 5 500 Ft 66 000  Ft

1 6 000 Ft 6 000  Ft

10 1 500 Ft 15 000  Ft

1 7 500 Ft 7 500  Ft

2 5 000 Ft 10 000  Ft

8 2 000 Ft 16 000  Ft

10 2 500 Ft 25 000  Ft

28 6 000 Ft 168 000  Ft

20 475 Ft 9 500  Ft

20 750 Ft 15 000  Ft

5 1 250 Ft 6 250  Ft

2 2 250 Ft 4 500  Ft

2 800 Ft 1 600  Ft

2 1 250 Ft 2 500  Ft

20 750 Ft 15 000  Ft

30 1 350 Ft 40 500  Ft

5 850 Ft 4 250  Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2250/2014/MKSZ

Évad Megnevezés                                                            Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

           

Kézilabda cipő

bemelegítő jogging

gálamelegítő

labda

kézilabda mez (meccs)

kézilabda nadrág (meccs)

sporttáska nagy

kapusnadrág

kapusmez

wax

sport bólya

fitness labda

súlyzókészlet

ugrókötél

nagy taktikai tábla/csapa

koordinációs létra

koordinációs gát

ugró zsámoly

nehezített kézilabda

Tape BSN 2 5 cm

Tape BSN 5 cm

Cohefix kék

Intensive hűtő zselé

Fagyasztó spray

hűtő spray

ragtapasz

tapadó kötés

géz
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10 475 Ft 4 750  Ft

2 1 700 Ft 3 400  Ft

3 1 600 Ft 4 800  Ft

5 2 250 Ft 11 250  Ft

1 25 000 Ft 25 000  Ft

10 240 Ft 2 400  Ft

1 1 900 Ft 1 900  Ft

2 3 500 Ft 7 000  Ft

3 2 250 Ft 6 750  Ft

2 1 750 Ft 3 500  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részle tezése

Sportcsarnok 10 500 Ft 92 11 1 012 10 626 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek k öltségeinek részletezése

8 10 349 994 Ft 99 748 Ft 4 497 420  Ft

8 10 119 998 Ft 34 199 Ft 1 541 970  Ft

5 10 93 748 Ft 26 719 Ft 1 204 670  Ft

8 12 77 499 Ft 22 087 Ft 1 195 032  Ft

8 12 30 000 Ft 4 000 Ft 408 000  Ft

8 12 65 249 Ft 7 500 Ft 872 988  Ft

8 12 77 499 Ft 22 087 Ft 1 195 032  Ft

216 340 10 915 112 

Sportszakemberek adatainak részletezése

2

Molnár Ferenc

Demus Dániel

Kertész Gábor

Schwanzer Mónika

Juhászné Kovács Judit

Maletic Srdan

László Sándor

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

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

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség     

Támogatási
időszak

Név
                              

Kategória Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz Fogl. kor.

1966-03-21 nem releváns

1975-09-12

1974-01-11

1967-06-04 nem releváns

1951-02-05 nem releváns

1987-03-15 nem releváns

1950-07-12 nem releváns

poly vékony szivacs

masszázs olaj

masszázskrém

bemelegítő krém

massage ágy

sebösszehúzó tapasz

lemosó spray

ló krém

fóliatekercs

tape ragasztó spray
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljo gcímei

2 101 750  Ft

169 850  Ft

698 814 Ft

0 Ft

249 496 Ft

0 Ft

10 626 000  Ft

2 266 963 Ft

10 915 112  Ft

0 Ft

0 Ft

27 027 985 Ft

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

2 777 799 Ft 25 000 188 Ft 27 777 987 Ft

2 777 799 Ft 25 000 188 Ft 27 777 987 Ft

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

AJT program költségei

Összegzés:

összesen:

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

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

14 A kérelmez ő által szervezett képzések költségei

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

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2250/2014/MKSZ

Évad Képzés címe          Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi költségei
(Ft)           

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)            

Amortizá- ció
(Ft)

Tanácsadói
szolgálta- tások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összesen     

Összegzés:

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Összegzés:

összesen:

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

500 000 Ft 500 003 Ft

500 000 Ft

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

250 002 Ft

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

0 Ft

0 Ft

750 002 Ft

0 Ft

0 Ft

750 002 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2250/2014/MKSZ

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

Maximum közrem. díj

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:
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Ügyiratszám : be/SFPHP06-2250/2014/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: Balassagyarmat  (helység), 2014  (év) 10  (hó) 02  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszer ű aláírása

P.H.
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