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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Beszterce Kosárlabda Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve: Beszterce 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 6 3 6 5 2 9 - 1 - 1 2

Bankszámlaszám: 5 5 4 0 0 1 8 7 - 1 1 0 1 0 4 6 7 -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 3 1 0 0 Salgótarján(helység)

Medves krt.(út, utca) 86(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 3 1 0 0 Salgótarján(helység)

Medves krt.(út, utca) 86(házszám)

06-30-3263884Telefon: 06-32-000000Fax:

http://www.besztercekk.huHivatalos honlap: davidkrisztian76@gmail.comE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Dávid Krisztián

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

06-30-3263884Mobiltelefonszám: davidkrisztian76@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Dávid Krisztián

06-30-3263884Mobiltelefonszám: davidkrisztian76@gmail.comE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Salgótarjáni Városi Sportcsarnok Salgótarján Önkormányzata Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 20

Kodály Zoltán Tagiskola TornacsarnokaSalgótarján Önkormányzata Kodály Zoltán tagiskola 10

Dornyai Béla Tagiskola TornacsarnokaSalgótarján Önkormányzata Dornyai Béla Tagiskola 10

Beszterce Lakótelepi Tagiskola Salgótarján Önkormányzata Beszterce Lakótelepi Tagiskola 6

Madach Imre Gimnázium Salgótarján Önkormányzata Madach Imre Gimnázium 6

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

Salgótarjáni Kosárlabda iskola 3100 Salgótarján Bartók Béla u. 10. Szerződéses együttműködés utánpótlás csapatok üzemeltetésére

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

1999-08-25

1999-09-01

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

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

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

4 MFt 7.2 MFt 10 MFt

0.1 MFt 0.1 MFt 0.1 MFt

0 MFt 0 MFt 0.5 MFt

4.8 MFt 35 MFt 83 MFt

1 MFt 0.1 MFt 30 MFt

9.9  MFt 42  MFt 124  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

4.7 MFt 9 MFt 28 MFt

2 MFt 5 MFt 17 MFt

0.2 MFt 0.1 MFt 13 MFt

6.4 MFt 10 MFt 38 MFt

0.3 MFt 3 MFt 28 MFt

13.6  MFt 27  MFt 124  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

9.8 MFt 15 MFt 29 MFt

2 MFt 5 MFt 17 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

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)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

 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
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Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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

Salgótarján kosárlabdája a város helyzetéhez hasonlóan, szintén nehéz helyzetben van. A város gazdasági és társadalmi viszonyai sajnos nem a legjobb kilátásokkal
kecsegtetnek a közeli jövőben sem. Ráadásul városunkban sem a sport, sem a kultúrális élet nincs a csúcson. Színházunk nem régen alakult meg, sportcsapataink pedig - a
kosárlabdán kívül - jócskán túl vannak legszebb éveiken. Igaz, mostanában a felnőtt kosárlabda sem a régi fényében csillog, de ennek sportszalmai okai vannak. Amelyek
közül a legfontosabb és leghangsúlyosabb a fiatalítási kényszer. A korábbi években felnőtt csapatunk játékosai a rutinos, nem éppen a legfiatalabb korosztályba tartozók
közül kerültek ki. Ezt tovább nem tudtuk tartani, hiszen emberekről van szó, fizikai képességeik behatároltak. Így hirtelen és nagy ütemű fiatalításba kezdtünk. Ennek
eredménye, hogy csapatunk átlagéletkora majdnem 10 évet csökkent. A jövő csapatát építjük, és hiszünk benne, hogy startégiiánk sikeres lehet. Összességében
elmondható, hogy Salgótarjánban mindössze egyetlen kivétel maradt, a kosárlabda. Aminek helyzete, az aktuális sikerek és kudarcok ellenére sem mindig a legjobb. Ennek
több oka is van. Első és legfontosabb ok szakmai jellegű. A múltban a salgótarjáni kosárlabdában dolgozó szervezetek nem fordítottak elég energiát az utánpótlás
nevelésére, a kiválasztásra és a minőségi utánpótlás edzésmunka kialakítására. A szakmai részt tovább lehetne boncolgatni, sőt a helyi kosárlabdában korábban és jelenleg
is dolgozók személyes felelősségét, elmulasztott lehetőségeit is fel lehetne tárni. De nem ez a célunk. A jelenlegi nehéz helyzet második oka anyagi jellegű. A helyi cégek és
olykor az önkormányzati vezetők sem láttak fantáziát az utánpótlás nevelő rendszer fejlesztésében. Ezen segített rengeteget a TAO 2012-es és 2013-as támogatása.
Salgótarjánban jelenleg két egyesület foglalkozik kosárlabda utánpótlás neveléssel. Az egyik mi vagyunk és a másik a Salgótarjáni Kosárlabda Iskola (SKI). Ez utóbbi is
hasznos munkát végez, de vannak hibáik. Korábban mindössze egyetlen általános-, és középiskolára koncentrálnak. Innen akarnak kiválasztani minden korosztályt. A
legkisebbeket tekintve (U11, U12) mi jelentősen változtattunk ezen a helyzeten, alaposan kiterjesztettük a tömegbázist. Egy kivételével, az összes salgótarjáni általános
iskolát felkerestük, és minden U11 és U12 korosztályba sorolható gyerek kezébe kosárlabdát adtunk. (Azt az egyet azért hagytuk ki, mert az SKI bázisát nem akartuk
bántani, erről megállapodásunk is van.) Szakértő személyzet bevonásával vizsgáltuk a fiatalok képességeit, és a legtehetségesebbeket felkértük, hogy sportoljanak
egyesületünk színeiben. Persze mindenkit szívesen fogadtunk, egyetlen jelentkezőt sem utasítottunk el. Így mintegy 90 fő U11 és U12 korosztályos játékost igazoltunk
2012 tavaszán. 2012-2013-as idényben pedig még kb. 20 fiatal csatlakozott hozzánk. A jelentkezők nagy száma még minket is meglepett. Igazából akkora igény van a
kosárlabdára, sőt úgy általánosságban a sportra, hogy a rendelkezésre álló teremidő nem is elegendő, hogy mindenkit fogadni tudjunk. A hozzáértő sportszakmai vezetés
és a nagyobb merítési lehetőség miatt fiatal korosztályos csapataink olyan siker küszöbén álltak, ahol még salgótarjáni utánpótlás csapat nem állt. Az utolsó fordulóban
maradtunk le az országos fordulót jelentő helyezésekről. Sajnos nem sikerült megugrani azt a bizonyos szintet, de újra próbálkozunk majd. A szűkös terembérleti
lehetőségeken enyhíthet, ha a városi kézilabda csapatok összefogásával megépül egy külön "kézis csarnok", így a többi iskolában és sportcsarnokban lényegesen több
lehetőséghez juthat a kosárlabda is. Valamint az SSMI Kft is pályázatot nyújt be, egy több éven keresztüli megvalósításal készülő csak és kizárólag kosárlabdára használt
csarnok építésére. Ha ez is sikerrel járna, a létesítményeket tekintve, az ország egyik legjobb helye lehetne Salgótarján, és így az utolsó akadály is elhárulna az akadémiai
rendszer bevezetése elől. A kiválasztást is jelentősen átalakítottuk. Helyi konkurenciánkkal ellentétben, mi senkit sem utasítunk el. Nem vizsgáljuk a szülők magasságát,
súlyát, életmódját és semmit sem. lehet, hogy nem lesz mindenkiből kosaras, de "megfertőződnek" a sporttal, és ha máshogyan nem is, szurkolóként biztosan
megmaradnak a kosárlabda mellett. Persze az új oktatási évvel sok dolog változni fog, így a további 60 fő U11 és U12 és U14 korosztályos játékos leigazolását is tervezzük.
A képességfelmérő foglalkozásokat minden esetben az iskolák tanrend szerinti testnevelés óráin tartottuk és ezen a továbbiakban sem kívánunk változtatni. Az iskolák
igazgatói rendkívül korrekt és rugalmas hozzáállást mutattak. Többek között sikerült olyan exkluzív megállapodást kötnünk, ami egyesületünk számára minden évben
biztosítja ezt a kiválasztási rendszert, így 2014 őszén ugyanígy végigjárjuk a helyi iskolákat és a 2004-2005-ben született gyerekek felmérését is el fogjuk végezni. A
jelenleg leigazolt játékosokhoz összesen három edzőt alkalmazunk. Az edzők szakképzettek, közülük egy általános iskolai testnevelő tanár is egyben, ami megkönnyíti a
gyerekek bevonását a rendszerbe. U11 és U12 csapatunk játéka a szülők körében is igen népszerű. Rendszeresen elkísérik gyermekeiket az idegenbeli mérkőzésekre is, a
fiatalok játéka annyira felvillanyozza őket, hogy a felnőtt csapatunkat megszégyenítő szurkolást produkáltak. Együtt mozognak, együtt élnek a játékkal. Ezzel
tulajdonképpen új szurkolókat szereztünk kedvenc sportágunknak. Az U11 és U12 korosztályok számára egy-egy tábort is szerveztünk, ami a gyerekek körében igen
népszerűnek bizonyult, szakmailag pedig sok pozitív hozadékkal bírt. Ennek a korosztálynak májusban szervezünk egy különleges programot is. A gyerekek fognak edzést
tartani a szüleiknek! Azért, hogy ők is lássák mi az a munka, amit a fiataloknak el kell végezni, milyen kemény dolog is ez. Ezt már tavaly kipróbáltuk. és igen népszerűnek
bizonyult. A következő korosztály az U14. 2013/2014-es bajnokságban már sikerült csapatot indítanunk. Sajnos szereplésük nem hozta meg az elvárt eredményeket, de a
lelkesedés, az akarás mindenképpen figyelemreméltó. És egyben természetes kötelezettségünké teszi, hogy programjukat a továbbiakban is folytassuk. Sikertelenség egyik
oka, hogy a csapat tagjai minden ellenfelünknél később kezdték a kosárlabdázást, valamint egy évvel fiatalabbak is voltak riválisaiknál. Őket tovább versenyeztetve,
valamint kiegészítve a jelenleg is nálunk sportoló, az U12 korosztályból "kiöregedőkkel", ha nem is világverő tehetségű, de mindenképpen igyekvő, szorgalmas és tanulni
vágyó U14 korosztályos csapatot alakíthatunk ki magunk is. Olyat ami talán pár győzelmet is be tud zsebelni a következő évadban. Persze szakértő edzőnek kell majd
gardíroznia őket, amire már meg is vannak a jelöltjeink. Ezen kívül fontosnak tartjuk, hogy ebben a korosztályban is kiszélesítsük a tömegbázist. Az U11 és U12
korosztályokhoz hasonlóan 2014 őszén számukra is toborzókat tartunk. Minden általános iskolát meglátogatunk, mert a legfontosabb itt is, hogy minden gyerek kezébe
kosárlabdát adhassunk. Mivel U12-ben eddig vegyes csapatokat versenyeztettünk, akad pár remek képességű lány is van az igazolt sportolóink között. Vétek lenne őket
magukra hagyni. Ráadásul Salgótarjánban régen nem csak a férfi, de a női kosárélet is igen aktív volt. Ezekre a gyerekekre alapozva ismét beindíthatjuk a női vonalat,
ismét lehet egy életképes női szakosztály is Salgótarjánban. Célunk, hogy a következő idényben már leány kadett csapatunk is versenyképes legyen, sőt versenyezzen! Az
U16 korosztályt 2011/2012-es bajnokságban szerződéses megállapodás alapján az SKI versenyeztette. Ez 2014/2015-ban is így lesz, együttműködési megállapodást
tervezünk kötni velük. Viszont az alsóbb korosztályokban végzett munkánk hírére egyre több, U16 a korosztályba tartozó fiatal jelentkezik hozzánk. Természetesen nem
utasítjuk el őket, de akinek nem elegendő, hogy edzésekre jár, azokat az SKI-hoz irányítjuk. Pontosan úgy, ahogyan eddig is hozzájuk irányítottuk a Beszterce KK-nál
igazolt, de ott közvetlenül nem versenyeztetett korosztályokba tartozó játékosokat. Az MKOSZ utánpótlás nevelési alapelvei között szerepel, hogy még ebben a
korosztályban is bővíteni kell a tömegbázist. Ezt valljuk mi is, és toborzó programunkat a napokban terjesztjük ki a salgótarjáni középiskolák alsó tagozataira. Sosem lehet
tudni, hol bukkan fel egy-egy óriási tehetség. Az U18 és U23 korosztály speciális helyzetben van Salgótarjánban. A város gazdasági lehetőségei miatt a középiskolából
kikerülő diákoknak csak nagyon kis része marad a városban. Munka és tanulási lehetőség hiányában a fiatalok döntő többsége egy nagyobb, jobb lehetőségeket biztosító
városba távozik. Így korábbiakban a salgótarjáni U23 és U18 csapatokat egy-két kivételtől eltekintve ugyanazok a játékosok alkotják, hiszen városunkból gyakorlatilag
eltűnnek a 18 és 23 év közti fiatalok. 2014 őszétől ez már szintén változott. Egyesületünkbe sok olyan kosarast csábítottunk, aki a felnőtt mellett az U23 korosztályban is
versenyezni tud. Ezzel fejleszteni akartuk ezt a korosztályt is. A munka eredméynesnek bizonyult,hiszen a salgótarjáni U23 vagy annak megfelelő utánpótlás korosztály
talán még soha nem ért el egy szezonban 78%-os mérleget. Most ez is megtörtént, ami elkéspesztően nagy előrelépés a korábbiakhoz képest. Az U23 korosztályt a
Beszterce KK versenyezteti, míg az U18 csapatot az SKI-vel közösen küldjük "csatába". Ennek azért van jelentősége, mert a csapathoz az edzőt, ezen keresztül a szakmai
koncepciót, a játékosok nagy részét is mi biztosítjuk. Viszont a 2014/2015-ös évadtól az U18 csapat versenyeztetését önállóan tervezzük megoldani. Sokszor, sok helyen
kérdezték tőlünk, hogy siekres évközi edzőtáboraink után, miért nem tartunk nyári tábort. Tavaly ezt is tartottunk, és idén is lesz. Vezető utánpótlás edzőnk nevével
fémjelzett tábor rögtön a tanítási év befejeződése után kezdődik. Egy hetes, teljes ellátást és napi 5-6 óra edzés jellegű elfoglaltságot biztosítunk a jelentkező 9-15 éves
fiataloknak. A tábor célja a tehetségek felkutatása és csapatunk igazolt kosarasainak sorába állítása. Felnőttek több csapatban is versenyezhetnek. A legjobbak az NB
I/B-ben szerepelnek. A csapat nagy erénye, hogy teljesen amatőr! Minden játékos tanulás, vagy munka mellett sportol. A csapat keretéhez tartoznak helyi fiatalok is, akik
elsősorban a 17-18, valamint a 22-23 éves korosztályból kerülnek ki. A 22-23 évesek azok a játékosok, akik a főiskola végeztével visszatérnek a városba és újból felfedezik
a kosárlabdát. Szerencsés esetben az egyetemi/főiskolai csapatokban szerepeltek, de számos esetben találkozunk azzal is, hogy 3-4 év kihagyás után látjuk őket viszont
edzéseinken. A másik felnőtt csapatunk a megyei bajnokságban szerepel. Ebben az idényben nagyon kevés csapat jelezte részvételét, ezért a bajnoki cím várhatóan egy
hagyományos tornán dől majd el. Létesítmények szempontjából viszont nagyon jó helyzetben van városunk. A sportcsarnokot, ahol az U18, U23, NB I/B és esetenként az
U11 és U12 is szerepel, nem régen újították fel, és a legszigorúbb európai normáknak is megfelel. A csarnokban edzésekre ingyen kapunk minimális teremidőt, de a
mérkőzésekért korosztályonként és csapatonként 20.000 forintos díjat kell fizetnünk. (Természetesen az extra edzésekért is fizetési kötelezettséggel tartozunk.) A
csarnokon osztoznunk kell gyakorlatilag az összes salgótarjáni sportcsapattal. Ezért az igazolt fiatal sportolónak helyet kellett találnunk. Több iskolában is bérelünk termet,
pl. Dornyai Béla Tagiskola, Beszterce lakótelepi tagiskola, Madach Imre Gimnázium és a nemrégiben bezárt Pénzügyi és Számviteli főiskolában. A helyzet Salgótarjánban
utánpótlás szempontjából nem jó, de nem is reménytelen. Ha minden jól megy 2014 őszétől 2-2 U11 és U12 csoport (mindkettő vegyes), 1 lány U13, 1 fiú U14, 1 fiú U18
és 1 U23 fog versenyezni egysületünk színeiben. Ez azt jelenti, hogy összesen 8 utánpótlás kosárlabda csoport fog működni egyesületünk égisze alatt. Ilyen korábban soha
nem volt Salgótarjánban.

Ingatlan beruházást jelen páylázat keretében nem tervezünk. Hacsak a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokba a vendég kispad mögötti plexi fal felállítása annak nem minősül.
Ennek indokoltsága egyértelmű, NB I/B osztályú mérkőzéseinken a vendég csapatok védelme fontos tényező, elengedhetetlen alap kötelezettség.
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Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Salgótarjáni utánpótlás fejlesztési projekt negyedik fázisát 2014. júliusában kezdjük el. Első lépésként nyári tábort tartunk - terveink szerint - minden korosztály számára.
Táborban szakképzett személyzet/edzők várják majd a jelentkezőket, egyhetes turnusokban több csoport fogadását tervezzük. Terveink szerint táborban való részvétel idén
nem lesz ingyenes. De ez még változhat a rendelkezésre álló források függvényében. A tábor bejáró jellegű lesz, de az biztos, hogy egész napos elfoglaltságot biztosít a
résztvevő fiatalok számára. Ez terem bérlést, szabadtéri edzéseket és természetesen teljes ellátást jelent minden korosztályban. A tábor feladata, hogy csiszolja az
egyesületünkben sportoló fiatalok technikáját, értelmes és hasznos elfoglaltságot jelentsen számukra. Olyat, ami mindenképpen versenytársa a helyi mindennapokat kitöltő
"utcai semmittevésnek", egészségkárosító, szellem romboló "szórakozási" formáknak. Az MKOSZ utánpótlás nevelési stratégiájának része a tömegbázis szélesítése. Ezt az
elvet mi is magunkénak valljuk, és a fenti nyári tábornak egy tehetségkutató jellegű verzióját is megtartjuk. 2014 telén minden salgótarjáni általános iskolát ISMÉT végig
jártunk, hogy minden a 2014/2015-ös bajnokságban U11, U12 és U14 fiú és lány korosztályban versenyezni kívánó fiatalt felkutassunk. A helyi médiában sulykolt
hirdetések útján olyan 13-16 éves fiúk és lányok jelentkezését is várjuk, akik kedvet éreznek a kosárlabdázáshoz. Egyetlen jelentkezőt sem szeretnénk elutasítani, de
célunk, hogy kiválasszunk korosztályonként 15-20 fiút és lányt, akik 2014 őszétől az országos bajnokságban képviselhetik majd egyesületünket és Salgótarján városát. Ha
több a jelentkező, akkor sajnos válogatnunk kell majd, mert ezekben a korosztályokban a jelenlegi tervek szerint nem kívánunk több csapatot üzemeltetni. Elutasítani, mint
azt fent is írtuk, nem szabad senkit. Nem vizsgáljuk a szülők magasságát, nem végzünk számításokat, hogy a gyerekek várható magassága mekkora lesz. Ugyanis bárkiben
lehet olyan tehetség, amivel az egyesület hasznára van. Másrészt viszont a rendszerbe bekerülő gyerekeket megnyerjük a kosárlabdának. Ha nem is lesz mindenkiből első
vagy másod osztályú kosaras, de hobbi szinten biztosan senki sem hagyja majd abba kedvenc sportágunkat. És nem szabad elfelejteni, hogy szurkolóként családjukkal
barátaikkal fognak kijárni a mérkőzésekre, így az utánpótlás nevelő tevékenységnek közvetlen hatása lesz a sportág népszerűségére is. Pályázatunk egyik eleme, hogy
szakértő, magasan kvalifikált utánpótlás igazgató szerződtetését tervezzük. Vele már szeretnénk a júniusi-júliusi nyári táborokig megállapodni, így az új igazgatónk
felügyelete alatt rendezhetnénk meg az eseményeket. A helyi játékosok és a helyi viszonyok feltérképezését követően az igazgató feladata lesz egy olyan modern, a mai
kor igényeinek tudományosan és sportpolitikailag is megfelelő, a fiatalok korát és nemét maximálisan figyelembe vevő képzési terv kialakítása, amely végig vezeti a
játékosokat az U11-es korosztálytól egészen az U23-ig. A képzési tervnek ki kell térnie azokra a képzésbe később bekapcsolódó gyerekek felzárkóztatására. Célunk, hogy a
most 11 - 12 éves fiatalok 18-19 éves korukra NB I/B szintre érjenek, legyen szó a fiú vagy lány szakágról. Az edzéseket minden korosztály számára augusztus közepén
tervezzük elkezdeni. A fent említett képzési terv azon részének is el kell készülni erre az időpontra, amely a korosztályok kezdő programját tartalmazza. Az edzések
kezdetéig minden egyéb szakemberrel meg kell állapodnunk, ide értve az edzőket és a technikai személyzetet egyaránt. Az őszi bajnokságba terveink szerint nevezünk
vegyes Kenguru és Gyermek csapatokat, egy U14 fiú és lány korosztályos csapatot, és egy fiú U18 korosztályos csapatot is versenyeztetni fogunk. Amennyiben az U23
korosztály az NB I/B kötelező utánpótlása továbbra sem lesz kötelező, mi akkor is indítunk ilyen korosztályú csapatot! A női versenyeztetés beindítása kifejezetten fontos
számunkra. Salgótarjánban régen volt kosárlabda élet női vonalon is, de ez mára megszűnt. U11-U12 és U14 korosztályban annyi versenyző és igazolt játékosunk van,
hogy ebből mindenképpen be kell indítani az U14 lány csapatot. Felszerelés beszerzéseinket tekintve, az U23 és az amatőr felnőtt csapatunk is viszonylag jól áll. Prémium
minőségű versenymezekkel rendelkeznek és az U18 kivételével szintén prémium minőségű melegítőket is kaptak. Igaz a mezek már több éve vannak kemény
igénybevételnek kitéve, így cseréjük lassan időszerűvé válik. Az egyéb fogyóeszközöket (pl. labdák, edzést segítő egyéb eszközök) beszerzése folyamatos kell legyen, az
elhasználódással párhuzamosan kell beszereznünk minden új darabot. A versenyzéshez szükséges egyéb technikai eszközöket, igénybe vett szolgáltatásokat a
versenyszezon kezdetéig be kell szereznünk, illetve igénybe kell vennünk. Kivétel ez alól az új leány csapatunk, mert nekik minden felszerelést meg kell vennünk. Mezektől
kezdve, a labdákon át minden egyes apró dolgot. 2014 őszén az utánpótlás és a felnőtt csapatok versenyeztetése mellett egy másik programunk is indul. Az előkészítő
csoportok felépítése, a korosztály feltérképezése. Ez a már "megszokott" módon történik majd. Végigjárjuk a helyi általános iskolákat és testnevelés órák keretében minden
előkészítő korosztályba tartozó fiú és lány kezébe kosárlabdát adunk. Erre vonatkozóan a helyi iskolák igazgatóival korábban kötött exkluzív megállapodásunk van.
Korábban is említettük, hogy egyik alapelvünk a tömegbázis szélesítése. Ezt sikerre vittük 2012 telén, amikor mintegy 90 fiatalt térítettünk a kosárlabdázás útjára. 2014
telén ugyanígy megcsináltuk a toborzásunkat, igaz akkor már 90 újabb fiatal beszervezését nem tudtuk elérni. Az MKOSZ alapelvei szerint a tömegbázist egészen 15-16
éves korig szélesíteni kell, mert sosem tudjuk mikor és hol bukkan fel egy tehetség. Ennek megfelelően 2014 őszén ismét felvesszük a kapcsolatot a helyi középiskolákkal
is. A korábbiakhoz hasonlóan megpróbáljuk felmérni a még nem kosárlabdázó 14-15 éves kosarasok képességeit. Lehetőségeinkhez képest ebben a korosztályban is
kosárlabdát adunk minden lehetséges játékos kezébe. Elérjük, hogy 2014 őszének végére, 2015 elejére minden 16. évét még be nem töltött salgótarjáni fiatal kosárlabdás
képességeit legalább egyszer szakértő edző vizsgálta meg. Ez lesz az egyik alappillére egy akadémiai rendszer indulásának. De addig még sok munka vár ránk.

Pályázat http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

5 / 24 2014.12.04. 21:15



A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A

Beszterce KK 2014/2015-ös idényre tervezett utánpótlás nevelési programja közvetlenül az előző, 2013/2014-ben véghezvitt programon alapul. A program végső célja,
hogy későbbiekben a futballban már jól bevált mintára egy kosárlabda akadémiát alapíthassunk Salgótarjánban, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy szűkebb hazánkban a
kosárlabda legyen a legnépszerűbb teremsport. Az akadémia alapításához azonban elengedhetetlen lenne egy olyan sportcélú infrastruktúra, amin nem kell osztoznunk
másokkal, vagy legalább mienk az elsőbbség az edzésidőpontok kiválasztásakor. Erre tökéletes lenne az SSMI Kft által beadni tervezett csarnoképítési program. Aminek
megvalósulás esetén egyesületünknek szándékában áll megállapodást kötni a teremhasználatot illetően. Így már ideális infrastrukturális alapja lenne egy akadémia
megalapításának. Az MKOSZ és a Beszterce KK egyik utánpótlás nevelési alapelve a tömegbázis szélesítése. Mi 2012, 2013 és 2014 telén véghezvittük a Salgótarjánban
sokak által lehetetlennek tartottakat. U11 és U12 korosztályos játékosok felkutatásával, leigazolásával és edzésbe állításával az egész rendszer alapját reformáltuk meg.
Igaz, mostanában a téli tehetségkutatók eredményessége csökken, hiszen mindenki tud rólunk, és egész évben vannak megkereséseink. A tömegbázis szélesítésének
alapja, hogy elsődleges célunk szerint minden gyerek kezébe kosárlabdát adtunk. Ez a módszer működik, ezért a 2012/2013-ben elért eredményekre építve hasonlóan
gondolkodva elkezdtük a 14-15 éves korosztály felmérését. A középiskolák felkeresése jelenleg is folyamatban van. A széles tömegbázis biztosítja a lehetőségét a
tehetségek kiválasztásának és a sportág népszerűségének növeléséhez is jó utat biztosít. A tömegbázis növelésére a nyári időszak is megfelelőnek tűnik. Vezető utánpótlás
edzőnk nevével fémjelezve egyhetes tábort tartunk. A táborban az alapszintű képességek és gyakorlatok rögzítése, a tömegbázis szélesítése és természetesen eddig még
nem ismert tehetségek csatasorba állítása lehet a cél. Célunk, hogy az idén és tavaly felkutatott és edzésbe állított fiatalokat, a már korábban nálunk sportolókkal együtt
versenyeztessük. Egy olyan versenyrendszer kialakítását és működtetését támogatjuk, amely magas szintű szakmai munkát igényel, ugyanakkor gazdaságosan
működtethető. A magas szintű szakmai munka miatt már most 3 utánpótlás edzővel dolgozunk. Közülük van olyan, aki egyben pedagógus is. Eddig is és a következőkben
is elvárjuk, hogy folyamatosan képezzék magukat, valamint a kosárlabda modern edzés módszereit tegyék magukévá, valamint a szakmai fogásokon túl a pszichológiai és
pedagógiai módszerek birtokában is legyenek. Jelenlegi edzőink példamutató magatartásúak, általános erkölcsi normákat betartják. Csak így várhatjuk el a fiataloktól is,
hogy tisztességes munkát végezzenek az edzéseken és mérkőzéseken egyaránt. A későbbiekben igazolt játékosokból kialakított csapatok edzőinél is ezeket az elveket
alkalmazzuk majd. 2014 nyarán tervezünk megállapodni egy szakmai igazgatóval. Az ő feladata lesz, hogy egy olyan korosztályokon átívelő programot alakítson ki, amely
végig vezeti a gyerekeket a sportági előkészítéstől kezdődően, az alap és speciális képzéseken át, a versenyzővé válásra. Ennek a kosárlabdázóink 19-20 éves korára kell
kialakulnia. Az elő és alapképzések már most is a következő alapelvek szerint történnek: 1. egyszerűtől a bonyolultabb gyakorlatokig csak folyamatosan, lépésről, lépésre
kell eljutni, 2. Az edzők pozitív hibajavítás módszerét alkalmazva javítsák a mozdulatokat ahol szükséges, 3. gyerekek fejlődése szempontjából fontos a játékosság, a
megfelelően kiválasztott terhelés mellett erre is kiemelten figyelünk, 4. fontos a koordináció, a helyes testtartás kialakítása (csontozat és vázizmok életkori sajátosságai
miatt), 5. nyújtsunk biztos technikai alapokat a játékosainknak. Ezeken a következőkben sem kívánunk változtatni. Ezek az alapelvek olyanok, amelyek minden
korosztályban alkalmazandóak, maximum korosztályonként más-más további gyakorlatokkal, kiegészítő feladatokkal egészíthetőek ki. Pl. 15-18 éves kor között meg lehet
kezdeni a posztok szerinti képzést. Ebben a korban fontos az energikusság, harcosság, vezetési készségek, dinamizmus erősítése és fejlesztése. Ebben korban érdemes
elkezdeni részekre bontani a játékot és a finom technikák alapos begyakorlása után újból felépíteni. Az új technikai igazgató / utánpótlás szakágvezető feladata lesz a
lefektetett alapelvekre felépíteni az edzésmunkát, betanítani az egyes fogásokat az edzőknek, ellenőrizni az edzők munkáját, javaslatokat tenni a munka hatékonyságának
javítására. Egy biztosan működő rendszer kialakítása után lehet majd későbbiekben intézményesíteni az oktatást egyfajta akadémiai rendszerré. Minden versenyrendszerbe
bekerülő fiatalnál fontosnak tartjuk, hogy egészségileg is maximálisan megfeleljen a saját kora szerinti elvárásoknak. Ezért igénybe veszünk egy olyan szolgáltatást is,
amely pontosan felméri a sportoló fiatalok egészségi állapotát, javaslatot tesz a táplálkozási, életvezetési irányokra. Ezzel is elkezdjük a "profi" életmódra felkészíteni
fiataljainkat. Ha a fenti elvek szerinti képzés jól működik, valamit a többi egyesület is hasonló elvek szerint szervezi utánpótlását, Magyarország kosárlabda sportja
nemzetközileg is szintet léphet. Jogosan várhatja majd el a közvélemény, hogy az egyes korosztályos, majd felnőtt nemzetközi versenyeken folyamatosan javuló
teljesítményt nyújtsanak klubcsapataink és válogatottaink egyaránt. Egyesületünk 1999-es megalakulásakor fő célunk a helyi tömegsport szervezése volt. Erről azóta sem
mondtunk le soha, minden évben szerveztünk tömegsport rendezvényeket. Egy-egy ilyen alkalommal bárki kipróbálhatta a kosárlabdát. Rendezvényeinket főleg az ősz
elejétől a tavasz végéig terjedő időszakban tartottuk meg, akkor amikor a szabadban történő kosárlabdázás már nem volt elérhető. A helyszín már évek óta fixnek
mondható, a látogatók létszáma viszont nem. Van egy stabil mag, aki mindig látogatja ezeket a rendezvényeket, de új emberekkel is találkozunk minden alkalommal. Ebből
kezdeményezésből nőtt ki a megyei szinten versenyző amatőr csapatunk. A gárda sikeresnek mondható, nyert már megyei bajnokságot is, minden évben dobogón végez.
Főként olyan emberekből áll, akik munkájuk, vagy családjuk mellett komolyabb edzéseket már nem tudnak vállalni, de nem akarják abbahagyni szeretett sportágukat. Igaz
a megyei csapatunk már csak tornákon vesz részt, mert intézményesített megyei bajnokság már nincs. Illetve a megyei bajnoki cím is egy tornán dől el. A tömegsport
szervezését az előttünk álló évadban is folytatjuk. Ez a program nem jár magas költségekkel, csupán a terem bérletet és megyei szintű amatőr csapatunk verseny
felszerelését és versenyeztetését kell kigazdálkodnunk. Végül meg kell említenünk a program egyik mozgatórugóját, a felnőtt csapatunkat. Az előző évek távlatában sajnos
az utánpótlás nevelési program sikerét is nagyban befolyásolja a felnőtt csapat eredményessége. Ez Salgótarján speciális helyzetéből adódik. A helyi fiatalok nagy részének
a legkisebb dolog is eltereli figyelmét a sportról, a könnyű élet, a szórakozás sokkal előrébb való számukra. Ha a felnőtt csapat nem szerepel jól, nem látnak perspektívát a
kosárlabdázásban. Persze ez mindenhol így lehet, de az országos szinten kiemelkedő munkanélküliséggel sújtott Salgótarjánban ez fokozottan jelentkezik. Sajnos városunk
népessége folyamatosan csökken, a fiatalok már nem itt képzelik eljövőjüket. Ilyen demográfiai adatok mellett az ún. merítési lehetőségünk jóval kisebb, mint más, az
utánpótlás nevelésben már régóta sikeresen dolgozó egyesületeknek. Az előzőek fényében kiemelten fontos, hogy felnőtt csapatunk visszanyerje a szurkolók, támogatók és
egyáltalán az egész város bizalmát. Mert ez a salgótarjáni sportsikerek kulcsa. A programunk minden elemében épít a korábbi években elértekre. Nem csak az
"emberanyagot" mozgatjuk az egyik korosztályból a másikba, hanem egységes szakmai koncepció alapján járunk el. Így pl. az U12-ben megtanultakra épít majd az U14 és
így tovább. Hosszú távon csak ez biztosíthatja, hogy az első vagy másodosztályú salgótarjáni csapatban ne csak egy-két fő legyen helyi illetőségű, hanem mondjuk a
legalább a fél keret salgótarjáninak mondhassa magát. Ezzel országos szinten is kiemelkedő eredményt érhetünk el. Az MKOSZ programjai szerint fontos, hogy mindkét
nem, a férfiak és a nők egyaránt versenyezni és kosárlabda edzéseken részt venni tudjanak. MI profilunk első sorban a férfi kosárlabda, de a nemek közti esélyegyenlőség
fenntartása érdekében a női vonal beindítását is tervezzük.
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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

Beszterce KK 2011-ig közvetlenül csak a legidősebb utánpótlás korosztályok képzésével foglalkozott. Az NB I/B osztályba jutásunkkor a 2008/2009-es évadban a Beszterce
KK részvételével létre jött a Salgótarjáni Kosárlabda Iskola (SKI). Az új egyesület megalakulásakor a cél az volt, hogy a helyi utánpótlás nevelést elkülönítsük a felnőtt
klubtól, annak anyagi lehetőségei ne befolyásolhassák az utánpótlás nevelés színvonalát. Az SKI egyesületünk szerződéses partnereként eddig az U23 alatti korosztályokat
nevezte országos bajnokságokba. Azonban Salgótarján az utánpótlás területén, sajnos nem kizárólag kosárlabdában, és nem kizárólag csak az ország vezető kosaras
egyesületeitől van nagyon lemaradva, de még egy átlagos szintet sem sikerült elérni az elmúlt időszakban. Vagyis úgy tűnik az SKI eddig nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket. Ennek oka, hogy a városban a korábban meghonosított utánpótlás nevelés több ponton hibás volt. 1. Nagyon szűk rétegből választják ki a fiatalokat.
Mindössze egyetlen általános iskolára és egy középiskolára koncentrál a jelenlegi rendszer. Ez alapvető hiba, mert Salgótarjánban tizenegy általános és nyolc középiskola
található. Látható, hogy mekkora merítési lehetőségtől esik el a helyi kosárlabda utánpótlás. 2. A magas havi tagsági díjak is jelentősen megszűrik a kosárlabdában
résztvevők körét. Salgótarján gazdasági helyzeténél fogva a még egy havi 3-4000 forintos tagdíj is magasnak számít. 3. A kiválasztás nem tisztán szakmai alapokon
történik, egyéb szempontok a kelleténél nagyobb arányban érvényesülnek. 4. A szakember gárda nagyon leterhelt, főként testnevelőkkel dolgoznak, akik munka után
nyilván alacsonyabb bérezésért, nyilván kisebb motivációval dolgoznak. Mi mindezeken javítani akartunk, és tudtunk is. Növeljük a merítési lehetőséget, a legkisebbekkel is
megismertetjük sportágunkat. Nem alkalmazunk tagdíjat, ezáltal nem csak a tehetősebb szülők gyermekeinek lesz elérhető a kosárlabdázás. A kiválasztási rendszer
alapjait jól meghatározott szakmai szempontok mentén rakjuk le, a kiválasztott U11-es korosztályt az U23-ig jó, egységes képzési terv alapján eddzük. Főállású
szakembereket kívánunk alkalmazni, akik így kizárólag utánpótlás csapataikra koncentrálhatnak. Mindezek a lépések biztosítják egy magas színvonalú rendszer kialakítását,
pár éven belül az akadémiai rendszer kiépítését. Mire a nemrégiben kiválasztott 10-12 éves gyerekek az U23 korosztályba érnek, olyan lehetőségek lesznek elérhetőek
amelyekről eddig nem is álmodhattak. Elérhetjük, hogy a kosárlabdára alternatívaként tekintsenek. Tömegsport rendezvényeink már 1999 óta töretlenül népszerűek.
Salgótarjánban, az összes sportágat figyelembe véve ez az egyetlen ilyen jellegű lehetőség. Ez önmagában indokolja a program létjogosultságát. Salgótarján, sőt egész
Nógrád megye gazdasági helyzete "elvileg" nem teszi lehetővé az első osztályú sportcsapatok biztos működését. A salgótarjáni a kosárlabdában a Beszterce KK-t
megelőzően hatvan évet kellett várni egy első osztályú csapatra. Ha az összes csapatsportágat tekintjük, akkor is harminc évet kell visszamennünk ha a legmagasabb
osztályban vitézkedő együttesre akarunk bukkanni. Jelenleg másodosztályúból is mindössze egy van városunkban, a Beszterce KK. Korábban már említettük, hogy
Salgótarján lassan kiürül, a munkalehetőség nagyon kevés. Aki csak teheti menekül innen. Rendezvények, színvonalas sportolási lehetőségek sem jellemzőek városunkra.
Ilyen helyzetben az itt élőknek nagyon nagy szükségük van a kikapcsolódásra, arra, hogy heti egyszer megfelejtkezzenek a napi gondjaikról. Legmagasabb osztályú
csapatunk rendezvényei amolyan társasági eseményként is szolgálnak. Az emberek itt találkoznak, beszélgetnek egymással, komplett családok látogatnak ki
rendezvényeinkre. Amikor csapatunk csúcson volt, átlagosan 1500 nézővel számolhattunk. A kiesés és egyéb problémák hatására ez kb. átlagosan 5-600 főre csökkent. A
racionalizált gazdálkodás, a helyi tehetségek kiemelése és versenyeztetés újból a csapat mellé állíthatja a közönséget és támogatókat egyaránt. Ez pedig azt jelentheti,
hogy egy előrelátóan tervezett utánpótlás stratégia esetén előbb utóbb újra felemelkedhet a salgótarjáni kosárlabda. Talán ismét perspektíva lesz a helyi fiatalok előtt a
professzionális kosárlabdázás. De ha nem, akkor az amatőr szinten megmaradás mindenképpen.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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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)

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése
                                                            

Új? Végzettség 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)

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 beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Videokamera 200 000 Ft

Táblagép digitális jegyzőkönyvhöz 150 000 Ft

Kosárlabdák 7-es méretben 600 000 Ft

10 pár kosárlabda cipő. 400 000 Ft

Bemelegítő mez 160 000 Ft

18 fős busz 16 000 000 Ft

17 510 000 Ft

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

5 365 679 Ft 12 519 918 Ft 17 885 597 Ft

5 365 679 Ft 12 519 918 Ft 17 885 597 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

9

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb
indoklás

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

Digitális jegyzőkönyv egy nagyon előremutató,
a kosárlabdázást nem csak a pályán
modernizálni próbáló törekvés. Támogatni
szeretnénk ezt a folyamatot.

A 7-es méretű kosárlabda fogyóeszköz. A
fokozott igénybevétel miatt szinte minden
évben szükség van újakra. 20db vásárlását
tervezzük, mert a korábban vásároltakból már
csak 10 db használható, de azokat is jobb
lenne cserélni. A többi a többi már nem
használható, és a lopásokkal is állandó
probléma van. Bajnoki szezonban egy felnőtt
mérkőzésen átlagosan 0.7 labda tűnik el.

Kosárlabda cipőket egyesületünk felnőtt
játékosainak vásárol. Egy cip egy évadot
nagyon jól elbír, de utána sportcélra már
kevésbé használhatü, hiszen napi
rendszerességű edzések és a mérkőzések nagy
igénybevételt jelentenek. Ismét vásárolni
szeretnénk 10 pár cipőt.

A mérkőzések előtt használatos bemelegító
pólót/mezt cékszerű minden éveben cserélni,
ugyanis más-más szempontok/támogatók
/jelentős események játszhatnak szerepet a
rajtuk megjelenített információ tartalomban.
Mindez évről évre változhat és változik is. 20
db vásárlását tervezzük.

Az előző pályázati ciklusban is igényeltünk egy
buszra, de a sok utánpótlás csapat miatt még
egyet tudnánk használni.

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.

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:
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Tárgyi beruházások részletes indolkása

Videokamera

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

Évad Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Egysületünk nem rendelkezik video felvevő eszközzel. Ez egyrészt a szakmai szempontok miatt lehet fontos, hiszen jelenleg nincs
lehetőségünk a felnőtt és utánpótlás mérkőzéseink rögzítésére. Pedig azok utólagos elemzése nagyban segítené a szakmai munkánkat.
Másrészt felnőtt mérkőzéseink biztonságosabbá tételében is nagy szerepe lenne, ha tudnánk rögzíteni mérkőzéseinket. Ugyanis
szurkolótáborunk miatt viszonylag gyakran kell fegyelmi tárgyaláson részt vennünk és adott esetben még büntetést is fizetnünk. Egy
esetéeges felvétellel azonosíthatóak lennének azok a személyek akik miatt bűnhődnünk kell.

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
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11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2014/15-es bajnoki évad

25 11 1

26 17 1

19 30 1

0 1 0

0 3 0

0 0 0

15 3 1

0 0 0

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11

U12

U14

U16

U18

U20

U23

U25*

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

12

Táplálék kiegészítő U21 korosztálynak 60 10 000 Ft 600 000  Ft

Sportvitamin U21 korosztálynak 60 12 000 Ft 720 000  Ft

7-es méretű kosárlabda U21 15 30 000 Ft 450 000  Ft

6-os méretű kosárlabda U14 fiú 15 30 000 Ft 450 000  Ft

6-os méretű kosárlabda U13 lány 15 30 000 Ft 450 000  Ft

5-ös méretű kosárlabda U12 15 20 000 Ft 300 000  Ft

5-ös méretű kosárlabda U11 17 20 000 Ft 340 000  Ft

Versenymezek U14 fiú  hazai és vendég 36 10 000 Ft 360 000  Ft

Versenymezek U13 lány hazai és vendég 36 10 000 Ft 360 000  Ft

Bemelegítő póló U11 U12 U13 U14 U23 80 8 000 Ft 640 000  Ft

Acél labdatartó U11 U12 U13 U14 4 80 000 Ft 320 000  Ft

Mini palánk U11 4 50 000 Ft 200 000  Ft

Medicin labda 2kg U11 U12 U14 20 4 000 Ft 80 000  Ft

7-es Nehezített kosárlabda U23 20 15 000 Ft 300 000  Ft

5-ös nehezített kosárlabda U11 U12 20 14 000 Ft 280 000  Ft

Megkülönböztető trikó U11 U12 U13 U14 60 3 000 Ft 180 000  Ft

Kosárlabda cipő hátrányos helyzetű sportolóink számára 15 40 000 Ft 600 000  Ft

Sportital mérkőzésekre edzésekre 600 400 Ft 240 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Salgótarjáni Városi Sportcsarnok 8 000 Ft 10 10 100 800 000  Ft

Salgótarjáni Városi Sportcsarnok 8 000 Ft 26 10 260 2 080 000  Ft

Beszterce Lakótelepi Általános Iskola 4 000 Ft 10 10 100 400 000  Ft

Dornyai Béla Tagiskola 2 000 Ft 10 10 100 200 000  Ft

Kodály Zoltán Tagiskola 3 000 Ft 15 10 150 450 000  Ft

Dornyai Béla Tagiskola 2 000 Ft 10 10 100 200 000  Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

 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

 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 költség     

 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

5 310 000  Ft

1 560 000  Ft

3 000 000 Ft

0 Ft

4 445 000 Ft

200 000 Ft

4 130 000  Ft

4 870 000 Ft

9 850 600 Ft

0 Ft

33 365 600 Ft

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

3 429 147 Ft 30 862 322 Ft 34 291 469 Ft

3 429 147 Ft 30 862 322 Ft 34 291 469 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

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

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

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.)
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14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

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:

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

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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Versenyeztetés költségei

0 Ft

1 500 000 Ft

25 000 Ft

0 Ft

100 000 Ft

1 625 000 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

167 009 Ft 1 503 083 Ft 1 670 092 Ft

167 009 Ft 1 503 083 Ft 1 670 092 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

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)

Összegzés:

összesen:
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Közreműködői költségek

250 398 Ft 250 398 Ft

617 246 Ft 617 246 Ft

30 061 Ft 30 061 Ft

897 705 Ft

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

448 853 Ft

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

0 Ft

375 597 Ft

925 869 Ft

0 Ft

45 092 Ft

1 346 558 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj

Gazdasági tanácsadás, elszámolás segítése

Gazdasági tanácsadás, elszámolás segítése

Gazdasági tanácsadás, elszámolás segítése

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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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

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: Salgótarján  (helység), 2014  (év) 12  (hó) 04  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014
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Alulírott Dávid Krisztián, 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 kötö� 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: Salgótarján  (helység), 2014  (év) 12  (hó) 04  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása
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P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

 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.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Salgótarján  (helység), 2014  (év) 12  (hó) 04  (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.)

Jelenlge 4 szakember dolgozik az U11 U12 U14 és U23 korosztá4 6 50.0  %

0 2 0.0  %

3 6 100.0  %

1 4 300.0  %

180000 225000 25.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 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.)

36 60 66.7  %

43 60 39.5  %

49 75 53.1  %

1 20 1 900.0  %

0 20 0.0  %

0 0 0.0  %

18 20 11.1  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

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:
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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.)

6 2 -66.7  %

6 2 -66.7  %

6 4 -33.3  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

6 3 -50.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

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:
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

12 519 918 Ft 375 597 Ft 5 365 679 Ft 17 885 597 Ft

30 862 322 Ft 925 869 Ft 3 429 147 Ft 34 291 469 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 503 083 Ft 45 092 Ft 167 009 Ft 1 670 092 Ft

44 885 323 Ft 1 346 558 Ft 8 961 835 Ft 53 847 158 Ft

Projekt költségvetése összesen

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

12 519 918 Ft 375 597 Ft 5 365 679 Ft 17 885 597 Ft

30 862 322 Ft 925 869 Ft 3 429 147 Ft 34 291 469 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 503 083 Ft 45 092 Ft 167 009 Ft 1 670 092 Ft

44 885 323 Ft 1 346 558 Ft 8 961 835 Ft 53 847 158 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3007/2014

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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