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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Siófok Kézilabda Club Sportszolgáltató Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve: SKC

2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 4 2 4 4 5 4 0 - 2 - 1 4

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 6 0 0 Siófok(helység)

Déli utca(út, utca) 2(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 6 0 0 Siófok(helység)

Déli utca(út, utca) 2(házszám)

0684-310-035Telefon: 0684-310-035Fax:

siofokkc.huHivatalos honlap: siofokikc@siofokkc.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Fodor János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06306266823Mobiltelefonszám: patakiadrienn@t-email.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Pataki Adrienn

06306266823Mobiltelefonszám: patakiadrienn@t-email.huE-mail cím:

Siófok Város Sportcentrum Siófok Város Önkormányzata Siófok Kézilabda Club Kft. 60

Krúdy Gyula Szakközépiskola Somogy Megyei Kormányhivatal Somogy Megyei Kormányhivatal 24

Széchenyi István Ált. Isk. Siófok Város Önkormányzata Siófok Város Önkormányzata 24

Beszédes József Ált. Isk. Siófok Siófok Város Önkormányzata Siófok Város Önkormányzata 48

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási

intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0047/2013

Érkezett : ________________

113 NBI

Jogosult

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

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

felkészülés

felkészülés

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés

2008-03-19

2008-03-19

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.





2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

22.5 MFt 22.5 MFt 22.5 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

74.033 MFt 80 MFt 530 MFt

69.064 MFt 378 MFt 840.182 MFt

2.519 MFt 0 MFt 0 MFt

168.12  MFt 480.5  MFt 1 392.68  MFt

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.

93.297 MFt 185 MFt 185 MFt

0 MFt 0 MFt 10 MFt

35.979 MFt 248 MFt 209 MFt

34.613 MFt 42 MFt 86 MFt

2.5 MFt 5.5 MFt 994 MFt

166.39  MFt 480.5  MFt 1 484  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

75 MFt 135 MFt 160 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0047/2013

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)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0047/2013

 2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

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

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,

egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Siófok Kézilabda Club a város és Somogy megye egyetlen NBI-es női csapata. Az utóbbi időben a klub zászlóshajója, a felnőtt csapat rohamos fejlődésnek indult: néhány évvel ezelőtt a klub

még a harmadik vonalban szerepelt, 2009-től pedig már az élvonal résztvevője.

Klubunk utánpótlásrendszerében 200-at meghaladó gyermekkel foglalkozik, ebből közel 100 igazolt játékos, amely a csarnok és az akadémia elkészültével akár meg is duplázódhat. Bár a

Siófok KC színeiben versenyeznek, vannak, akik különböző intézmények, iskolák útján kapcsolódnak csapatunkhoz. A megegyezés értelmében az iskolák a Siófok KC-val összevont néven

indulnak, valamint ha tehetséges játékos tűnik fel náluk, akkor őt átigazoljuk a Siófok csapatába, és ott is edz saját korosztályával. Egyesületünk cserébe segíti a testnevelő tanárok

edzésmunkáját, negyedévente konzultációkat tartunk, valamint, ha van az adott településnek van felnőtt csapata, akkor átigazolnak oda azok a junior játékosok, akik nem kapnak nálunk

hivatásos szerződést.

Siófok földrajzilag szerencsés helyen van: a Balaton part „fővárosa”. A toborzás szempontjából ez kedvező, hiszen a környéken nincs konkurens csapatsport, mely elvonná a lányokat.

Nem rendelkezünk nagy múlttal, csapatunk 10-12 éves múltra tekint csak vissza, de immár négy éve meghatározó csapata vagyunk az NBI mezőnyének, sőt tavaly felállhattunk a dobogó

legalsó fokára is és negyedik helyen végeztünk a Magyar Kupában. Egyértelmű célunk az akadémia megvalósítása, amely lassan finisébe érkezik és ennek segítségével hosszú távon is

meghatározó szerepet kívánunk betölteni a magyar női kézilabdázásban.

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

Klubunk utánpótlása mostoha körülmények között kényszerül a kiválasztást és felkészítést végezni, a város és így klubunk sem rendelkezik csarnokkal, megfelelő létesítménnyel. Számunkra

tényleg kardinális kérdés a csarnoképítés felszerelt, szabványméretű pályával, öltözőkkel, kiépített irodákkal.

Eddig edzéseink megtartásának legnagyobb akadályát a megfelelő infrastruktúra hiánya jelentette. Tavaly a TAO-s pályázatnak köszönhetően lehetőségünk nyílt kizárólag csak az utánpótlás

számára egy csarnok felépítésére.

Februárban megtörtént az utánpótlás csarnokunk alapkőletétele, jelenleg már állnak a tartó pillérek. Ha minden a tervek megfelelően halad, júniusban átadjuk és a következő szezonra, már az

új csarnokban tudják megkezdeni utánpótlás csapataink a felkészülést, amely helyszínéül szolgál majd hazai mérkőzéseiknek is.

Szeretnénk, ha az utánpótlásban számunkra legfontosabb területeken a körülmények nagyfokú javulása, fejlődése megkezdődne, képzési rendszerünk megszilárdulna és kiteljesedne. Terveink

nem egy új csarnokig tartottak, egy önálló kézilabda akadémia megvalósítását tűztük zászlónkra, amely hosszú távon megteremtené a kézilabdázás feltételeit. A régiónkat meghaladó terveink

vannak, mert az akadémia által lehetőségünk nyílna a teljes országból toborozni és utánpótlásunkat akár 80 fővel növelni.

Idei célunk az utánpótlás csarnokhoz kapcsolódó kollégium létrehozása, melyet kizárólag önerőből nem tudnánk megvalósítani, viszont a kézilabda hosszú távú működésének és Siófokon

történő meghonosításában elengedhetetlen szerepe lenne. Szeretnénk elérni azt, hogy játékosaink zömét a saját akadémiánkon neveljük ki.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Hisszük, hogy a következő évben és években megnő a korosztályok létszáma, mivel az utánpótlás nevelés Siófokon nem csak vonzó, de igen magas színvonalú is. Minden korosztályban

növelni szeretnénk a létszámot. A bázist (Erima-korosztályok) közel harmadával kívánjuk növelni, célunk, hogy a környező települések iskoláiból töltsük fel a csapatokat.

Az átlagos edzésszámok, óraszámok kritikusan alacsonyak, ennek számát a jövőben nagymértékben növelni kívánjuk. Komoly lehetőséget látunk az tervbe vett a kötelező minden napos

testnevelésbe való beépülésben. Reményeink szerint megállapodási szerződést tudunk kötni néhány környező iskolával, hogy a minden napos testnevelés részeként oktassanak kézilabdát.

Klubunk utánpótlás nevelésben fontosnak tartja a versenyeztetést, ezért nem csak a kötelezően előírt bajnokságokon kívánunk részt venni, hanem egyéb versenyeken, nyári, tavaszi tornákon is

kötelezővé tesszük csapatainknak a részvételt. Ezen kívül a három legidősebb korosztálynak – serdülő, ifi és junior – saját rendezésű kupát szeretnénk rendezni 8 illetve 14-14 csapat

részvételével.

2013-ban a lehetőségek függvényében, augusztus elején kéthetes edzőtábort rendezünk. A három legidősebb korosztályban mintegy 60 utánpótlás játékost érint az edzőtábor.

A pályázati időszakban az egy új edzőt szerződtetni, amit a megnövekedett utánpótlás létszáma indokol.

A tavalyi év során csak részben sikerült a korábbi évek elmaradt beszerzéseit pótolni. Továbbra is jelentős igényünk van sporteszközökre és felszerelésekre, amelyek részben a gyerek

komfortérzését, közösséghez tartozását növelik, másrészt jelentősen hozzájárulnak az utánpótlás-nevelés minőségi képzéséhez. Gyógyszerre, vitaminra minden korosztálynak nagy szüksége

van.

Az utánpótlás képzésünk fejlődésének következő lépése a kollégium felújítása. Ennek elkészülte hosszú távon garantálni tudja a minőségi kézilabdaképzést a térségben.

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

Siófok Kézilabda Club a város és Somogy megye egyetlen NBI-es női csapata. Az utóbbi időben a klub zászlóshajója, a felnőtt csapat rohamos fejlődésnek indult: néhány évvel ezelőtt a klub

még a harmadik vonalban szerepelt, 2009-től pedig már az élvonal résztvevője.

Klubunk utánpótlásrendszerében 200-at meghaladó gyermekkel foglalkozik, ebből közel 100 igazolt játékos, amely a csarnok és az akadémia elkészültével akár meg is duplázódhat. Bár a

Siófok KC színeiben versenyeznek, vannak, akik különböző intézmények, iskolák útján kapcsolódnak csapatunkhoz. A megegyezés értelmében az iskolák a Siófok KC-val összevont néven

indulnak, valamint ha tehetséges játékos tűnik fel náluk, akkor őt átigazoljuk a Siófok csapatába, és ott is edz saját korosztályával. Egyesületünk cserébe segíti a testnevelő tanárok

edzésmunkáját, negyedévente konzultációkat tartunk, valamint, ha van az adott településnek van felnőtt csapata, akkor átigazolnak oda azok a junior játékosok, akik nem kapnak nálunk

hivatásos szerződést.

Siófok földrajzilag szerencsés helyen van: a Balaton part „fővárosa”. A toborzás szempontjából ez kedvező, hiszen a környéken nincs konkurens csapatsport, mely elvonná a lányokat.

Nem rendelkezünk nagy múlttal, csapatunk 10-12 éves múltra tekint csak vissza, de immár négy éve meghatározó csapata vagyunk az NBI mezőnyének, sőt tavaly felállhattunk a dobogó

legalsó fokára is és negyedik helyen végeztünk a Magyar Kupában. Egyértelmű célunk az akadémia megvalósítása, amely lassan finisébe érkezik és ennek segítségével hosszú távon is

meghatározó szerepet kívánunk betölteni a magyar női kézilabdázásban.

Klubunk utánpótlása mostoha körülmények között kényszerül a kiválasztást és felkészítést végezni, a város és így klubunk sem rendelkezik csarnokkal, megfelelő létesítménnyel. Számunkra

tényleg kardinális kérdés a csarnoképítés felszerelt, szabványméretű pályával, öltözőkkel, kiépített irodákkal.

Eddig edzéseink megtartásának legnagyobb akadályát a megfelelő infrastruktúra hiánya jelentette. Tavaly a TAO-s pályázatnak köszönhetően lehetőségünk nyílt kizárólag csak az utánpótlás

számára egy csarnok felépítésére.

Februárban megtörtént az utánpótlás csarnokunk alapkőletétele, jelenleg már állnak a tartó pillérek. Ha minden a tervek megfelelően halad, júniusban átadjuk és a következő szezonra, már az

új csarnokban tudják megkezdeni utánpótlás csapataink a felkészülést, amely helyszínéül szolgál majd hazai mérkőzéseiknek is.

Szeretnénk, ha az utánpótlásban számunkra legfontosabb területeken a körülmények nagyfokú javulása, fejlődése megkezdődne, képzési rendszerünk megszilárdulna és kiteljesedne. Terveink

nem egy új csarnokig tartottak, egy önálló kézilabda akadémia megvalósítását tűztük zászlónkra, amely hosszú távon megteremtené a kézilabdázás feltételeit. A régiónkat meghaladó terveink

vannak, mert az akadémia által lehetőségünk nyílna a teljes országból toborozni és utánpótlásunkat akár 80 fővel növelni.

Idei célunk az utánpótlás csarnokhoz kapcsolódó kollégium létrehozása, melyet kizárólag önerőből nem tudnánk megvalósítani, viszont a kézilabda hosszú távú működésének és Siófokon

történő meghonosításában elengedhetetlen szerepe lenne. Szeretnénk elérni azt, hogy játékosaink zömét a saját akadémiánkon neveljük ki.

Hisszük, hogy a következő évben és években megnő a korosztályok létszáma, mivel az utánpótlás nevelés Siófokon nem csak vonzó, de igen magas színvonalú is. Minden korosztályban

növelni szeretnénk a létszámot. A bázist (Erima-korosztályok) közel harmadával kívánjuk növelni, célunk, hogy a környező települések iskoláiból töltsük fel a csapatokat.

Az átlagos edzésszámok, óraszámok kritikusan alacsonyak, ennek számát a jövőben nagymértékben növelni kívánjuk. Komoly lehetőséget látunk az tervbe vett a kötelező minden napos

testnevelésbe való beépülésben. Reményeink szerint megállapodási szerződést tudunk kötni néhány környező iskolával, hogy a minden napos testnevelés részeként oktassanak kézilabdát.

Klubunk utánpótlás nevelésben fontosnak tartja a versenyeztetést, ezért nem csak a kötelezően előírt bajnokságokon kívánunk részt venni, hanem egyéb versenyeken, nyári, tavaszi tornákon is

kötelezővé tesszük csapatainknak a részvételt. Ezen kívül a három legidősebb korosztálynak – serdülő, ifi és junior – saját rendezésű kupát szeretnénk rendezni 8 illetve 14-14 csapat

részvételével.

2013-ban a lehetőségek függvényében, augusztus elején kéthetes edzőtábort rendezünk. A három legidősebb korosztályban mintegy 60 utánpótlás játékost érint az edzőtábor.

A pályázati időszakban az egy új edzőt szerződtetni, amit a megnövekedett utánpótlás létszáma indokol.

A tavalyi év során csak részben sikerült a korábbi évek elmaradt beszerzéseit pótolni. Továbbra is jelentős igényünk van sporteszközökre és felszerelésekre, amelyek részben a gyerek

komfortérzését, közösséghez tartozását növelik, másrészt jelentősen hozzájárulnak az utánpótlás-nevelés minőségi képzéséhez. Gyógyszerre, vitaminra minden korosztálynak nagy szüksége

van.

Az utánpótlás képzésünk fejlődésének következő lépése a kollégium felújítása. Ennek elkészülte hosszú távon garantálni tudja a minőségi kézilabdaképzést a térségben.

A

következő négy évben bázisunkat már a legfiatalabb korosztályok körében is bővíteni kívánjuk. Ennek érdekében további a siófoki és vonzáskörzeti iskolákkal kívánjuk felvenni a kapcsolatot.



A következő négy évben bázisunkat már a legfiatalabb korosztályok körében is bővíteni kívánjuk. Ennek érdekében további a siófoki és vonzáskörzeti iskolákkal kívánjuk felvenni a kapcsolatot.

A térség egyetlen kiemelkedő női sportközpontjaként felelősséggel tartozunk a vonzáskörzet utánpótláskorú tehetségeiért. Koncentrált képzési rendszerünk (akadémiai jellegű képzés)

kiépítésével jelentősen növelni akarjuk minőségi képzésünket.

A képzésünkbe integrált utánpótlással célunk a felnőtt csapatunk, egy-egy kiugró tehetség felfedezésével a magyar válogatott számára játékosok kinevelése. Reális célnak látjuk, hogy négy

éven belül a kezdő csapat nagy része sajátnevelésű, első igazolását a Siófok KC színeiben szerző játékosból álljon.

Amennyiben felszerelt, speciális létesítménnyel bővül a város és egyesületünk, nem csak a főszezonban, hanem utó és előszezonban is kupákat, nemzetközi tornákat kívánunk rendezni.

Célunk, hogy minél több iskolával felvegyük a kapcsolatot a városban és a térségben, ezáltal a gyerekek a testnevelő órák részeként és órákon felül is tudják űzni a sportágat.

A minőségi képzés színvonalának továbbemelése. A versenyre való felkészülés hatékonysága érdekében megnövelt edzésszámban szeretnénk korosztályainkkal foglalkozni – amennyiben a

létesítmény kérdése megoldódik.

Koncentrált (akadémiai) képzés. Stratégiai elképzelésünk szerint képzési rendszerünk az akadémiai képzésben csúcsosodna ki.

Szakemberek, munkatársak. Edzőink kiválóan képzett, sok tapasztalattal rendelkező szakemberek. Éppen ezért van nekik is szükségük továbbképzésre, fejlődésre.

Versenyeztetés terén növelni kívánjuk a saját szervezésű versenyek, kupák számát. A nemzetközi tornák nemcsak sportszakmailag, hanem Siófok számára különösen fontos sportturizmus

szempontjából is igen értékesek. Szakmai szempontból remek lehetőség nemzetközi csapatok ellen felkészülni, gyakorolni.

A hosszú távú működés és képzés zálogát egy kézilabda akadémia létrehozásában látjuk, melyet két éven belül szeretnénk elindítani.

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

megjelölése

A Siófok Kézilabda Club Somogy megye kiemelkedő női kézilabdaklubja. Az évek során kialakítottunk saját erőnkből teremtettük meg azokat a körülményeket, amelyekkel figyelemre méltó

eredményeket ért el nem csak felnőtt csapatunk, hanem utánpótlásunk is. További források bevonásával klubunk nemcsak helyzetét tudja megtartani, de az erőforrások segítségével egy jól

szervezett, erős klub építhető fel.

A program fenntarthatósága elsősorban a következő összetevők biztosítják • A tulajdonosi kör a pályázati időszak előtt is hatalmas erőfeszítéseket tettek a siófoki női kézilabdázás

felemelkedéséért. Ez nincs másképpen a pályázati erőforrások biztosította időszakban sem – természetesen a megnövelt erőforrásokkal jelentős lépésekkel tudott a tömegesítés a minőségi

képzés rendszere fejlődni.

A városi közösség értékeli az erőfeszítéseket, nemkülönben a város önkormányzata. A fejlesztések által elért eredmények megőrzésében számíthatunk a helyi erők támogatására.

A beindított pozitív folyamatok remélhetőleg a tagdíjfizetési hajlandóságban és összegekben is megmutatkoznak majd, ami segítheti a működési folyamatok fenntartását.

Számíthatunk arra is, hogy a helyi gazdasági döntéshozókban tudatosul a sportszervezetünk által generált gazdasági haszon (sportturizmus, városmarketing), ami jótékony hatással lesz a

szponzorálási kedvre is.

A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet megoldatlansága hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépnünk komoly veszélybe kerülnek az elért eredmények.

A kollégium felújítása Siófok és a térsége számára gazdasági fellendülést jelentene. Terveink szerint hazai és nemzetközi tornákat szervezünk. A Balaton Európában egyedülálló turista célpont,

tehát a Balaton partján tartott több napos eseményre a gyermekkel utazna a szülő is, ami akár egy-két hetes nyaralást is jelenthet, ami érthető módon a városnak is kedvező (szállás, étkezés és

egyéb költések). Ily módon az elő és utószezonok idején is meg lehetne tölteni a várost. Egy több pályával rendelkező létesítmény esetén 10-20 csapatos tornákat is szervezhetnénk az

előszezonban, így az üresen kongó hotelek is megtelnének, Siófok, mint üdülőközpont megerősödne. A médiajelenlét, illetve a személyes jelenlét régóta nem látott turista tömegeket vonzana,

ami nem csak Siófok, hanem Magyarország számára is jó reklámlehetőség.

A térség meghatározó női kézilabdaklubjaként felelősséggel tartozunk nem csak városunk, hanem az egész megye felé is. Felnőtt csapatunkkal az NB I meghatározó szereplői vagyunk.

A térség egyetlen kiemelkedő női sportközpontjaként felelősséggel tartozunk a vonzáskörzet utánpótláskorú tehetségeiért. Koncentrált képzési rendszerünk (akadémiai jellegű képzés)

kiépítésével jelentősen növelni akarjuk minőségi képzésünket.

A képzésünkbe integrált utánpótlással célunk a felnőtt csapatunk, egy-egy kiugró tehetség felfedezésével a magyar válogatott számára játékosok kinevelése. Reális célnak látjuk, hogy négy

éven belül a kezdő csapat nagy része sajátnevelésű, első igazolását a Siófok KC színeiben szerző játékosból álljon.

Amennyiben felszerelt, speciális létesítménnyel bővül a város és egyesületünk, nem csak a főszezonban, hanem utó és előszezonban is kupákat, nemzetközi tornákat kívánunk rendezni.

Célunk, hogy minél több iskolával felvegyük a kapcsolatot a városban és a térségben, ezáltal a gyerekek a testnevelő órák részeként és órákon felül is tudják űzni a sportágat.

A minőségi képzés színvonalának továbbemelése. A versenyre való felkészülés hatékonysága érdekében megnövelt edzésszámban szeretnénk korosztályainkkal foglalkozni – amennyiben a

létesítmény kérdése megoldódik.

Koncentrált (akadémiai) képzés. Stratégiai elképzelésünk szerint képzési rendszerünk az akadémiai képzésben csúcsosodna ki.

Szakemberek, munkatársak. Edzőink kiválóan képzett, sok tapasztalattal rendelkező szakemberek. Éppen ezért van nekik is szükségük továbbképzésre, fejlődésre.

Versenyeztetés terén növelni kívánjuk a saját szervezésű versenyek, kupák számát. A nemzetközi tornák nemcsak sportszakmailag, hanem Siófok számára különösen fontos sportturizmus

szempontjából is igen értékesek. Szakmai szempontból remek lehetőség nemzetközi csapatok ellen felkészülni, gyakorolni.

A hosszú távú működés és képzés zálogát egy kézilabda akadémia létrehozásában látjuk, melyet két éven belül szeretnénk elindítani.

A

Siófok Kézilabda Club Somogy megye kiemelkedő női kézilabdaklubja. Az évek során kialakítottunk saját erőnkből teremtettük meg azokat a körülményeket, amelyekkel figyelemre méltó

eredményeket ért el nem csak felnőtt csapatunk, hanem utánpótlásunk is. További források bevonásával klubunk nemcsak helyzetét tudja megtartani, de az erőforrások segítségével egy jól

szervezett, erős klub építhető fel.

A program fenntarthatósága elsősorban a következő összetevők biztosítják • A tulajdonosi kör a pályázati időszak előtt is hatalmas erőfeszítéseket tettek a siófoki női kézilabdázás

felemelkedéséért. Ez nincs másképpen a pályázati erőforrások biztosította időszakban sem – természetesen a megnövelt erőforrásokkal jelentős lépésekkel tudott a tömegesítés a minőségi

képzés rendszere fejlődni.

A városi közösség értékeli az erőfeszítéseket, nemkülönben a város önkormányzata. A fejlesztések által elért eredmények megőrzésében számíthatunk a helyi erők támogatására.

A beindított pozitív folyamatok remélhetőleg a tagdíjfizetési hajlandóságban és összegekben is megmutatkoznak majd, ami segítheti a működési folyamatok fenntartását.

Számíthatunk arra is, hogy a helyi gazdasági döntéshozókban tudatosul a sportszervezetünk által generált gazdasági haszon (sportturizmus, városmarketing), ami jótékony hatással lesz a

szponzorálási kedvre is.

A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet megoldatlansága hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépnünk komoly veszélybe kerülnek az elért eredmények.

A kollégium felújítása Siófok és a térsége számára gazdasági fellendülést jelentene. Terveink szerint hazai és nemzetközi tornákat szervezünk. A Balaton Európában egyedülálló turista célpont,

tehát a Balaton partján tartott több napos eseményre a gyermekkel utazna a szülő is, ami akár egy-két hetes nyaralást is jelenthet, ami érthető módon a városnak is kedvező (szállás, étkezés és

egyéb költések). Ily módon az elő és utószezonok idején is meg lehetne tölteni a várost. Egy több pályával rendelkező létesítmény esetén 10-20 csapatos tornákat is szervezhetnénk az

előszezonban, így az üresen kongó hotelek is megtelnének, Siófok, mint üdülőközpont megerősödne. A médiajelenlét, illetve a személyes jelenlét régóta nem látott turista tömegeket vonzana,

ami nem csak Siófok, hanem Magyarország számára is jó reklámlehetőség.

A térség meghatározó női kézilabdaklubjaként felelősséggel tartozunk nem csak városunk, hanem az egész megye felé is. Felnőtt csapatunkkal az NB I meghatározó szereplői vagyunk.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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8 12 850 000 Ft 175 190 Ft 12 302 280  Ft

8 12 1 000 000 Ft 200 930 Ft 14 411 160  Ft

16 24 1 850 000  Ft 376 120  Ft 26 713 440  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)

(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb

kategóriát az adózás módjából)

13 560 122 Ft 13 560 122 Ft 27 120 244 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

13 560 122 Ft 13 560 122 Ft 27 120 244 Ft

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

Golovin Vlagyimir 

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0047/2013

Támogatási

időszak

Név

                              

Szül. idő Kategória Licensz /

megnevezé

s

Új? Adózás módja Bruttó

juttatás

(Ft/hó)

                    

Munkáltatói

járulékok (Ft/hó)

                    

Évadra jutó

ráfordítás összesen

(Ft)                         

2013/14
Golovin

Vlagyimir 

1970-03-21

Edző A Igen Egyéb

2013/14
Fodor János 

1966-03-01

Egyéb
ügyvezető 

Nem Egyéb

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció megnevezése      Indoklás

2013/14
.

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.



laptop TV DVD 2 100 000 Ft

busz 37 000 000 Ft

kondigépek 17 287 494 Ft

rechab. 2 900 000 Ft

59 287 494 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő

táblázatban kell kitölteni!)

18 167 771 Ft 42 391 466 Ft 60 559 237 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

18 167 771 Ft 42 391 466 Ft 60 559 237 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:

9

1000 fős Csarnok

8600

Siófok

Déli u

1 9778 941 991 500 Ft

941 991 500 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

288 659 295 Ft 673 538 355 Ft 962 197 650 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

288 659 295 Ft 673 538 355 Ft 962 197 650 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0047/2013

Támogatási

időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás

megnevezése                                        

Beruházás/felújítás

indoka, célja

Hosszabb

indoklás

Tervezett beruházási, felújítási

érték (Ft)            

2013/14 Informatikai eszközök
mérkőzések elemzése

Nem

2013/14 Személyszállítási eszközök
versenyekre való szállítás

céljából
Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés
erőnlét fejlesztése

Nem

2013/14 Sportegészségügyi eszközök
erőnlét fejlesztése

Nem

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Támogatási

időszak

Kategória Tárgyi eszköz

beruházás/felújítás

megnevezése                    

Beruházás helyszíne                            Helyrajzi

szám             

Beruházás,

felújítás

tervezett

kezdete

Beruházás,

felújítás

tervezett

befejezése

Üzembe

helyezés

tervezett

időpontja

Tervezett

beruházási,

felújítási

érték (Ft)            

U.f. E.k.

2013/14 TEB

2013-09-02 2014-09-01 2014-09-08

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

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

is);

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

· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;

· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. 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



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

0 0

19 1

20 1

20 1

0 0

0 0

20 1

0 0

20 1

20 1

20 1

2013/14-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0047/2013

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

U7
Nincs

U8
Megyei

U9
Megyei

U10
Megyei

U11
Nincs

U12
Nincs

U13
Országos

U14
Nincs

Serdülő
Országos

Ifjúsági
Országos

Junior
Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
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Kézilabda 200 16 900 Ft 3 380 000  Ft

Nehezített labda 600g 75 11 900 Ft 892 500  Ft

Gumi ugrókötél 75 3 200 Ft 240 000  Ft

Gumi szalag 60 8 000 Ft 480 000  Ft

Kézilabda háló 8 50 000 Ft 400 000  Ft

Vax 120 13 300 Ft 1 596 000  Ft

Vax lemosó 60 3 700 Ft 222 000  Ft

Labdatartó zsák 9 9 800 Ft 88 200  Ft

Megkülönböztető jelzőtrikó 300 1 900 Ft 570 000  Ft

Térdvédő 75 13 900 Ft 1 042 500  Ft

Vállízületi rögzítő 18 14 100 Ft 253 800  Ft

Térdrögzítő 9 15 900 Ft 143 100  Ft

Vádlimelegítő 4 6 700 Ft 26 800  Ft

Bokarögzítő 45 19 900 Ft 895 500  Ft

Térdízületi pánt 12 3 000 Ft 36 000  Ft

Sportmelltartó 30 9 400 Ft 282 000  Ft

Orvosi táska 3 22 200 Ft 66 600  Ft

Fogvédő 8 1 300 Ft 10 400  Ft

Multitréner szett 4 12 400 Ft 49 600  Ft

Edzőgát 4 2 200 Ft 8 800  Ft

Koordinác. karika 4 8 300 Ft 33 200  Ft

Parketta tisztító 90 18 900 Ft 1 701 000  Ft

Minikompresszor 1 53 700 Ft 53 700  Ft

Kézipumpa 12 2 360 Ft 28 320  Ft

Komfort talpbetét 30 1 300 Ft 39 000  Ft

Sarokemelő 30 4 100 Ft 123 000  Ft

Szivacs kézilabda kapu 6 44 600 Ft 267 600  Ft

Stopper óra 6 11 500 Ft 69 000  Ft

Medicin labda 1 kg 6 7 800 Ft 46 800  Ft

Medicin lab. 3 kg 6 7 800 Ft 46 800  Ft

Medicin lab. 5 kg 6 7 800 Ft 46 800  Ft

Bordásfal 4 25 000 Ft 100 000  Ft

Mérkőzés mez 450 9 800 Ft 4 410 000  Ft

Mérkőzés nadrág 450 7 800 Ft 3 510 000  Ft

Kapusnadrág 45 13 300 Ft 598 500  Ft

Kapusmez 45 13 300 Ft 598 500  Ft

Mérkőzés zokni 1020 1 180 Ft 1 203 600  Ft

Melegítő 150 22 800 Ft 3 420 000  Ft

Táska 150 12 500 Ft 1 875 000  Ft

Télikabát 150 21 500 Ft 3 225 000  Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0047/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Diagnosztikai eszközök

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 liter Pályatartozék

2013/14 db Pályatartozék

2013/14 db Pályatartozék

2013/14 pár Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sportfelszerelés



széldzseki 150 17 800 Ft 2 670 000  Ft

szabadidőpóló 300 7 000 Ft 2 100 000  Ft

Papucs 150 5 800 Ft 870 000  Ft

rövidnadrág 150 7 000 Ft 1 050 000  Ft

Edző póló 1020 4 950 Ft 5 049 000  Ft

Edző nadrág 1020 3 300 Ft 3 366 000  Ft

Cipő 280 40 000 Ft 11 200 000  Ft

Törölköző 300 7 800 Ft 2 340 000  Ft

Tape BSN 4cm 500 990 Ft 495 000  Ft

Tape BSN 5cm 500 1 170 Ft 585 000  Ft

Intensive hűtőzselé  10 3 500 Ft 35 000  Ft

Fagyasztó spray 40 900 Ft 36 000  Ft

Hűtő spray 30 1 950 Ft 58 500  Ft

Jégzselé spray 15 1 950 Ft 29 250  Ft

Jégakku 20 1 100 Ft 22 000  Ft

Tapadó kötés 30 2 100 Ft 63 000  Ft

Poly medirip közepes tartókötés 15 1 800 Ft 27 000  Ft

Poly univerzális  50 890 Ft 44 500  Ft

Géz 50 1 350 Ft 67 500  Ft

Poly vékony szivacs 50 750 Ft 37 500  Ft

Masszázs olaj 50 2 650 Ft 132 500  Ft

Masszázs krém 50 2 500 Ft 125 000  Ft

Bemelegítő krém 50 3 500 Ft 175 000  Ft

Masszázságy 1 160 000 Ft 160 000  Ft

Hűtőtáska 6L-15L 2 9 500 Ft 19 000  Ft

Segélytáska 2 19 900 Ft 39 800  Ft

Tapevágó olló 3 4 500 Ft 13 500  Ft

Orrtampon 50 3 000 Ft 150 000  Ft

Sebösszehúzó tapasz 40 380 Ft 15 200  Ft

Verofitt energiaszelet 1 7 500 000 Ft 7 500 000  Ft

Fájdalomcsillapító vitaminok 1 150 000 Ft 150 000  Ft

gálamelegítő 150 31 000 Ft 4 650 000  Ft

Izzadságtörlő 300 1 100 Ft 330 000  Ft

könyökvédő 75 6 700 Ft 502 500  Ft

Beszédes J.Á.I. 8 000 Ft 10 10 100 800 000  Ft

Beszédes J.Á.I. 8 000 Ft 10 10 100 800 000  Ft

Beszédes J.Á.I. 8 000 Ft 10 10 100 800 000  Ft

Beszédes J.Á.I. 8 000 Ft 10 10 100 800 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Diagnosztikai eszközök

Évad Korosztály Ingatlan

megnevezése                                                            

Bérleti díj

(Ft/óra)

Igénybevétel

(óra / hó)

Hónapok száma az

évadban (hónap)

Igénybevett órák

száma / évad

Éves&nbspköltség     

2013/14 U8

2013/14 U10

2013/14 U13

2013/14 Serdülő

Támogatási

időszak

Név

                              

Kategória Új? Adózás módja Napi munka

óra

Kif. hó   Bruttó juttatás

(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok

(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás

összesen (Ft)                         

2013/14 Edző Nem EKHO



3 12 100 000 Ft 20 000  Ft 1 440 000  Ft

8 12 600 000 Ft 120 000  Ft 8 640 000  Ft

4 12 75 000 Ft 15 000  Ft 1 080 000  Ft

8 12 542 000 Ft 108 400  Ft 7 804 800  Ft

8 12 300 000 Ft 60 000  Ft 4 320 000  Ft

8 12 117 000 Ft 23 400  Ft 1 684 800  Ft

8 12 497 000 Ft 99 400  Ft 7 156 800  Ft

8 12 300 000 Ft 60 000  Ft 4 320 000  Ft

8 12 168 000 Ft 47 040  Ft 2 580 480  Ft

4 10 50 000 Ft 14 000  Ft 640 000  Ft

8 11 122 500 Ft 34 300  Ft 1 724 800  Ft

8 11 122 500 Ft 34 300  Ft 1 724 800  Ft

635 840 43 116 480 

2

Zámbó Tibor 

Pitz András 

Varga Ottó Attiláné 

Kiss Szilárd UP szakmai igazgató

Bimbó Tamás masször

Kovács Vilmos UP technikai vezető 

Csihony József UP szakmai igazgató helyettes

Pataki Adrienn marketing szakember

Kovács Nóra sportszakmai titkár

Pintér Károly

Bimbóné László Erika csapatvezető

Farkas Andrea sportszakember

Sportszakemberek adatainak részletezése

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

2013/14
Zámbó Tibor 

Edző Nem EKHO

2013/14
Pitz András 

Edző Nem EKHO

2013/14
Varga Ottó

Attiláné 
Edző Nem EKHO

2013/14
Kiss Szilárd 

Egyéb Nem EKHO

2013/14
Bimbó Tamás 

Egyéb Nem EKHO

2013/14
Kovács Vilmos 

Egyéb Igen EKHO

2013/14
Csihony József

Egyéb Igen EKHO

2013/14
Pataki Adrienn

Egyéb Igen EKHO

2013/14
Kovács Nóra

Egyéb Igen Normál

2013/14
Pintér Károly

Edző Igen Normál

2013/14
Bimbóné László

Erika
Egyéb Igen Normál

2013/14
Farkas Andrea

Egyéb Igen Normál

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés Fogl. kor.

2013/14 1962-11-10 C

U8

U9

U10

U13

Serdülő

2013/14 1985-11-12 B

U8

U9

U10

U13

Serdülő

2013/14 1959-11-23 D

U8

U9

U10

U13

Serdülő

2013/14 1944-07-22

U8

U9

U10

U13

Serdülő

2013/14 1969-05-13

U8

U9

U10

U13

Serdülő

2013/14 1985-05-31

U8

U9

U10

U13

Serdülő

2013/14 1966-04-02

U8

U9

U10

U13

Serdülő

2013/14 1973-08-29

U8

U9

U10

U13

Serdülő

2013/14 1980-01-30

U8

U9

U10

U13

Serdülő

2013/14 1957-12-23 C

U8

U9

U10

U13

Serdülő

2013/14 1962-04-20

U8

U9

U10

U13

Serdülő

2013/14 2013-11-15

U8

U9

U10

U13

Serdülő



64 911 120  Ft

11 276 250  Ft

4 463 087 Ft

0 Ft

2 900 000 Ft

0 Ft

3 200 000  Ft

6 930 000 Ft

43 116 480  Ft

2 000 000 Ft

0 Ft

138 796 937 Ft 0 Ft

14 264 845 Ft 128 383 601 Ft 142 648 446 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

14 264 845 Ft 128 383 601 Ft 142 648 446 Ft

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

Jogcím 2013/14 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)

2013/14

2014/15

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.)



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

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0047/2013

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:

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

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban

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

2013/14 Á

2013/14 SZ

2014/15 Á

2014/15 SZ

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



271 202 Ft 271 202 Ft

2 567 672 Ft 2 567 672 Ft

14 318 596 Ft 14 318 596 Ft

17 157 470 Ft

Közreműködői költségek

8 578 735 Ft

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

406 803 Ft 0 Ft

21 477 894 Ft 0 Ft

3 851 508 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

25 736 205 Ft 0 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0047/2013

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő

díjazása (Ft)

Maximum

közrem. díj

2013/14
Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége,adatszolgáltatás és jelentési

kötelezettség költsége, elszámolás költsége.
Személyi jellegű

2013/14
Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége,adatszolgáltatás és jelentési

kötelezettség költsége, elszámolás költsége.
Utánpótlás nevelés

2013/14
Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége,adatszolgáltatás és jelentési

kötelezettség költsége, elszámolás költsége.
Tárgyi jellegű

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:



Ügyiratszám : be/SFPHP04-0047/2013

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: Siófok  (helység), 2013  (év) 11  (hó) 25  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP04-0047/2013

Alulírott  Fodor János, mint  a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől

további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett

köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon

elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a

támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt

köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a

jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági

Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre

bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a

támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint

vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is

beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló

körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a

jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául

szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását

(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes

írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett

adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz

beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar

Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe

helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú

(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon   feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom.

d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló

ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,  

e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5

évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának

előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe

vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt

pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,

felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes

elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi

ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás

felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)

Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Siófok  (helység), 2013  (év) 11  (hó) 25  (nap) 



___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

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

szereplő adatairól).

 Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási

kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

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

 Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15

évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül

bejegyzésre

 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy

más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.

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

 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező

hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

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

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

megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.

 A beruházás finanszírozási terve és forrása

 A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Siófok  (helység), 2013  (év) 11  (hó) 25  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 

(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
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0.0  %
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Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 

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

U7 Fő

U8 Fő

U9 Fő

U10 Fő

U11 Fő

U12 Fő

U13 Fő

Egyéb indikátor:

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

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U7 helyezés

U8 helyezés

U9 helyezés

U10 helyezés

U11 helyezés

U12 helyezés

U13 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 120 000 Ft

13 560 122 Ft 406 803 Ft 13 560 122 Ft 27 120 244 Ft

715 929 821 Ft 21 477 894 Ft 306 827 066 Ft 1 022 756 887 Ft

128 383 601 Ft 3 851 508 Ft 14 264 845 Ft 142 648 446 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

857 873 544 Ft 25 736 205 Ft 334 652 033 Ft 1 192 525 577 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-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 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

13 560 122 Ft 406 803 Ft 13 560 122 Ft 27 120 244 Ft

715 929 821 Ft 21 477 894 Ft 306 827 066 Ft 1 022 756 887 Ft

128 383 601 Ft 3 851 508 Ft 14 264 845 Ft 142 648 446 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

857 873 544 Ft 25 736 205 Ft 334 652 033 Ft 1 192 525 577 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból

közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

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

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

Összegzés:






