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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve: NYÍKSE
2 Gazdálkodási formakód:

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

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 8 2 1 0 6 5 1 -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 4 4 8 1 Nyíregyháza(helység)

Muskotály utca(út, utca) 25/b(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 4 4 8 1 Nyíregyháza(helység)

Muskotály utca(út, utca) 25/b(házszám)

209229001Telefon: 42-788074Fax:

www.nyikse.huHivatalos honlap: bela.balogh@sunshinefm.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Balogh Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

209229001Mobiltelefonszám: bela.balogh@sunshinefm.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Balogh Béla

209229001Mobiltelefonszám: bela.balogh@sunshinefm.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata4

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0228/2013

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

2000-05-08

2000-06-01

2001-05-08

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 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0.153 MFt 0.169 MFt

0 MFt 2.476 MFt 2.724 MFt

2.1 MFt 3.313 MFt 3.647 MFt

2.1  MFt 5.94  MFt 6.54  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0.6 MFt 0.592 MFt 0.651 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0.658 MFt 0.724 MFt

0.098 MFt 0.328 MFt 0.361 MFt

0.012 MFt 0.06 MFt 0.066 MFt

0.71  MFt 1.64  MFt 1.8  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

1.368 MFt 1.676 MFt 1.845 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0228/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

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

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0228/2013

 2013/14-es bajnoki évad  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 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk kosárlabda csapatai a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei felnőtt és U11 gyermek bajnokságban (Nyír-Jam) vesznek részt. Felnőtt csapatunk 19-43 év közötti
sportszerető férfiakból áll akik gyermek koruk óta kosárlabdáznak és segítik támogatják a sportágat. Utánpótlás csapatunk 2004-ben született gyermekekből áll.
Csapatainkat az egyesület keretein belül üzemeltetjük. Bevételeinket tagdíjakból, a felajánlott SZJA 1%-ból és TAO támogatásból realizáljuk. Csapataink két helyen
folytatják felkészülésüket. Az egyik a Krúdy Gyula Gimnázium, a másik a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola tornaterme. Mindkét létesítmény parkettázott,
öltözőik, palánkjaik, a pályák mérete, felfestésük alkalmasak az edzések, mérkőzések lebonyolítására.
Az eddigi bevételeink lehetővé tették, hogy a korábbi években sporteszközöket, új felszereléseket szerezzünk be mindkét csapatunk számára, biztosítsuk a felkészülés,
utánpótlásedző és versenyeztetés költségeit. Elkészült és azóta is frissül egyesületünk honlapja a www.nyikse.hu
A TAO támogatásnak köszönhetően a felnőtt és utánpótlás csapatunk működése zavartalan.

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

A sportszervezetünk ingatlan beruházás megvalósítását nem tervezi.-

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete sportfejlesztési programját a 2013/2014. évi bajnoki szezonra nyújtja be. A projekt a hatályos törvényi
rendelkezéseknek megfelelően négy negyed évre van felosztva. A fejlesztési programban leírtak megvalósításában jelentősebb időszakok a 2013. 4. negyedév és a 2014. év
1. és 2. negyedéve. A kiemelt időszakokban kívánjuk elsősorban megvalósítani a tárgyi eszköz beszerzéseket és a sportfelszerelések megvásárlását is erre az időszakra
tervezzük. Erre az időszakra esnek a sportszakmai program fontosabb eseményei, és a bajnoki szereplés. A projekt záró szakaszában annak összefoglalását, és a program
további folytatásának előkészületeit tervezzük.

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése:2013.07.01-2014.06.30.
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök:2013.07.01-2014.06.30.
Személyszállítási költségek:2013.07.01-2014.06.30.
Nevezési költségek:2013.07.01-2014.06.30.b
Rendezési, felkészítési, képzési költségek:2013.07.01-2014.06.30.
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja:2013.07.01-2014.06.30.
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége:2013.07.01-2014.06.30.
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai:2013.07.01-2014.06.30.

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

Megyei felnőtt csapatunk több éve aktív szereplője a megyei kosárlabda életnek. Egy-két új játékos beépítésével sikerült a bajnokságban szereplő keretet 15 fősre
duzzasztani. Jelenleg a nyolc csapatos megyei bajnokságban a második helyen áll a csapat. Az egyesület tagjai korábban is versenyszerűen kosárlabdáztak, mai napig
sportvezetőként, játékosként, játékvezetőként aktív közreműködői e sportágnak. Szeretnénk ha megyei felnőtt csapatunkat jó működési szinten tartva biztosítani tudnánk a
felnőtt korú, amatőr kosárlabdázók versenyeztetését, edzését, illetve azon 18-20 év közötti fiatalok bajnoki rendszerben történő sportolását akik nem tudnak első osztályú
csapatoknál elhelyezkedni, de még nem szeretnék befejezni kosárlabda pályafutásukat.
Egyesületünk elkötelezett tagjai tavaly úgy gondolták, hogy egy sikeres megyei felnőtt csapat mellett elkezdődhet sportszervezetünknél az aktív utánpótlásképzés.
Sikeresen elindítottunk egy 2004-es születésűekből álló gyermek csapatot, akik között sokan még idén ismerkedtek meg a sportág alapjaival. Az utánpótlás nevelés
elindításával teljesült az egyesület azon célja is, hogy a felnőtt játékosok egészséges életmódra nevelése, az egészség megőrzése mellett a gyermekekkel is
megszerettessük a kosárlabda játékot és biztosítsuk számukra a megfelelő szakembert, képzésük feltételeit, és már kezdetektől a versenyeztetést. Ezért is szerepeltettük
őket a megyei utánpótlás bajnokságban (Nyír-Jam), amelyben lelkesen és büszkén vettek részt az egyesület által biztosított új, egységes felszerelésben.
Továbbra is célunk az utánpótlás nevelésben a magasabb szintű sportági képzés és versenyeztetési lehetőség biztosítása, a gyermekek beillesztése egy magasabb szintű
edzés- és versenyeztetési rendszerbe, a sportolói életforma kialakítása.
Szeretnénk a következő szezonban biztosítani a felnőtt és utánpótlás csapataink képzését, versenyeztetését, utaztatását, az ehhez szükséges infrastruktúrát, anyagi
feltételt. Amennyiben lehetőség nyílik rá, úgy az utánpótlás korúak létszámát is tervezzük megemelni, számukra komolyabb felkészülést nyújtani edzőtáborral,
növekedésüket segítő vitaminokkal. A felnőtt csapatunknak idén csak az utazási, versenyeztetési költségét fedeznénk támogatásból a többit saját tagdíjainkból biztosítjuk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Megyei felnőtt csapatunk versenyeztetése a nagyon színvonalas megyei felnőtt bajnokságban lehetőséget ad arra, hogy az élvonalban (NB-s bajnokságok) már szerepelni
nem tudó vagy nem akaró, 18-20 éves fiatalok is folyamatosan játék és versenyzési lehetőséghez jussanak, illetve a korábban magasabb szintű bajnokságban szereplő
felnőtt játékosok is edzés és játéklehetőséghez jussanak. Ezáltal biztosítva egészségük megőrzését, az egészséges életvitelt.
Akik egyesületünk tagjai, felnőtt csapatunk játékosai, azok szoros kapcsolatban vannak a sportággal. Közreműködőként, segítőként, szponzorként tovább segítik a megyei
kosárlabda életet.
Az utánpótlás nevelés egyik feladata a széles tömegbázis kiépítése, ami biztosítja a tehetségkiválasztást a sportág népszerűségét. Ezért fontos, hogy az utánpótlás csapat
számát és azok létszámát növeljük. Minél több fiatal szereti meg és űzi a kosárlabdát, a későbbiekben annyival többen is játsszák majd magasabb szinten, vagy támogatják
anyagilag, esetleg munkájukkal segítik ezt a sportágat.
Az egyesület az utánpótlás korú játékosainak számát növelve, azok képzését biztosítva bővíti a megyei utánpótlás csapatok számát.
Az amatőr felnőtt bajnokságban és országos utánpótlás bajnoki rendszerben történő versenyeztetés jelentősége sportszakmai szempontból, valamint társadalmilag és
gazdaságilag vitathatatlan.

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

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0228/2013

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!)

9 személyes kisbusz vásárlása 6 000 000 Ft

6 000 000 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 2013. és 2015. közötti időszakban:

1 838 611 Ft 4 290 091 Ft 6 128 702 Ft

0 Ft 0 Ft

1 838 611 Ft 4 290 091 Ft 6 128 702 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

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/SFPHP01-0228/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

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)            

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. 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!

2013/14-es bajnoki évad

15 10 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0228/2013

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

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

12

melegítő 20 15 000 Ft 300 000  Ft

koordinációs létra 1 0 Ft 0  Ft

Kinezió Tape 20 0 Ft 0  Ft

Vitamin 20 0 Ft 0  Ft

Táplálék kiegészítő 20 0 Ft 0  Ft

Törölköző 20 0 Ft 0  Ft

Zokni 40 0 Ft 0  Ft

Táska 15 0 Ft 0  Ft

Ivókulacs 15 0 Ft 0  Ft

Labda 10 8 000 Ft 80 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Krúdy Gyula Gimnázium tornacsarnok 3 000 Ft 16 10 160 480 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2 3 4

Vajda Tamás 0246 16 10 120 000 Ft 24 000 Ft 1 440 000  Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

380 000  Ft

0  Ft

200 000 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0228/2013

Évad
Megnevezés                                        

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Gyógyszerek, vitaminok

Gyógyszerek, vitaminok

Gyógyszerek, vitaminok

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség     

Évad Sportszakember
beosztása

Sportszakember neve                                   2012/13-as idény
működési
engedély száma

Fogl.
kor.

H.ó. Kif.
Hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Jogcím 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek
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40 000 Ft

0 Ft

0 Ft

480 000  Ft

600 000 Ft

1 440 000  Ft

0 Ft

3 140 000 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)

322 713 Ft 2 904 419 Ft 3 227 132 Ft

0 Ft 0 Ft

322 713 Ft 2 904 419 Ft 3 227 132 Ft

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.)

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0228/2013

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 2013. és 2015. közötti időszakban

0 Ft 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

100 000 Ft

120 000 Ft

0 Ft

50 000 Ft

0 Ft

270 000 Ft 0 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

27 749 Ft 249 742 Ft 277 491 Ft

0 Ft 0 Ft

27 749 Ft 249 742 Ft 277 491 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0228/2013

Jogcím 2013/14 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

85 801 Ft 85 801 Ft

58 088 Ft 58 088 Ft

4 994 Ft 4 994 Ft

148 883 Ft

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

74 443 Ft

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

0 Ft

128 702 Ft

87 132 Ft

0 Ft

7 491 Ft

223 325 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0228/2013

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

Maximum
közrem. díj

Összegzés:

2013/14

Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 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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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 290 091 Ft 128 702 Ft 1 838 611 Ft 6 128 702 Ft

2 904 419 Ft 87 132 Ft 322 713 Ft 3 227 132 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

249 742 Ft 7 491 Ft 27 749 Ft 277 491 Ft

7 444 252 Ft 223 325 Ft 2 189 073 Ft 9 633 325 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen

0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 290 091 Ft 128 702 Ft 1 838 611 Ft 6 128 702 Ft

2 904 419 Ft 87 132 Ft 322 713 Ft 3 227 132 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

249 742 Ft 7 491 Ft 27 749 Ft 277 491 Ft

7 444 252 Ft 223 325 Ft 2 189 073 Ft 9 633 325 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0228/2013

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:

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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