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Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiskunhalasi UKSC

2Gazdálkodási formakód: 

521
Bajnoki osztály: NBII

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek
tekintetében     

Nem jogosult

 
 

Adószám:

Bankszámlaszám:

 
A kérelmező szervezet
székhelye: (irányítószám)

Kiskunhalas (helység)

Kötönyi út (út,

utca)
15. (házszám)

 
A levelezési cím eltér a
székhely címétől

A kérelmező szervezet
levelezési címe:
(irányítószám)

 Pirtó (helység)

Dózsa György út (út,

utca)
 25. (házszám)

 

003630-678-1440

Telefon:
003677-440-120 Fax:

www.kiskunhalasuksc.hu

Hivatalos honlap:
demejo@pirtovill.hu E-mail:

 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Demeter József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

003630-678-1440

Mobiltelefonszám:
demejo@pirtovill.hu E-mail cím:

 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Demeter József

003630-678-1440

Mobiltelefonszám:
demejo@pirtovill.hu E-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Bibó István Gimnázium SportcsarnokaKiskunhalas Város Kiskunhalas Város KIGSZ 10 felkészülés és versenyeztetés

Felsővárosi Általános Iskola TornatermeKiskunhalas Város Kiskunhalas KIGSZ 15 felkészülés

Vári Szabó Szakképző SportcsarnokaKiskunhalas Város KLIK Kecskemét 5 felkészülés és versenyeztetés

TEKOTEX Sportközpont TEKOTEX Kft TEKOTEX Kft 20 felkészülés

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános IskolájaKiskunhalas Város Kiskunhalasi Református Kollégium10 felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2007-08-01

tevékenységének megkezdésének időpontja:  2007-08-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolája6400 Kiskunhalas Köztársaság út 9.utánpótlásnevelés és versenyeztetés az ERIMA országos bajnokságban

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett
szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni
szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban
működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik
bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot
szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói:
(Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel
2012 2013 2014



Önkormányzati
támogatás

0 MFt 5.4 MFt 6 MFt

Állami
támogatás

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)

0.5 MFt 0.5 MFt 1 MFt

Látvány-
csapatsport
támogatásból
származó
bevétel

31.35 MFt 29 MFt 65 MFt

Egyéb
támogatás

2.28 MFt 1 MFt 6 MFt

Összegzés:

összesen: 34.13  MFt 35.9  MFt 78  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás
2012 2013 2014

Személyi (bér
és bérjellegű +
járulékai)

2.432 MFt 6.1 MFt 10.5 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

1.2 MFt 10.2 MFt 12.2 MFt

Anyagköltség 7.6 MFt 12.3 MFt 17 MFt

Igénybe vett
szolgáltatás

3.287 MFt 1.3 MFt 1.3 MFt

Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások

0.189 MFt 17.7 MFt 14 MFt

Összegzés:

összesen: 14.71  MFt 47.6  MFt 55  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012 2013 2014

Utánpótlásra
fordított összeg

6.839 MFt 18.6 MFt 31.2 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

1.2 MFt 1.2 MFt 2.2 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

 2014/15-ös bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

 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).
4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra
vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
1955-ben alakult az első kézilabda egyesület az akkori Kisipari Termelő
Szövetkezet égisze alatt és működött egészen 1975-ig, amikor is az akkori
irányelvek szerint egyetlen városi sportszervezetbe, a Kiskunhalasi Atlétikai
Clubba tömörítettek valamennyi egyesületet. Ettől kezdve a KAC férfi
kézilabda szakosztályaként működött egészen 1992-ig. A
rendszerváltozáskor, a felálló önkormányzatoknál nem szerepelt a
versenysport, mint kötelező feladat, ezért elemeire hullott szét a városi
sportszervezet. 1992-ben tehát megalakult a Kiskunhalas Kézilabda Club.
Fél évig egy egyesület volt a női és férfi szakosztály, majd 1992. júniusában
a nők összeolvadtak az akkor megyei bajnokságot nyert FÜSZÉRT SE-vel
és azóta külön utakat jár a két szakosztály. A férfi csapat változó
támogatottsággal és változó eredménnyel hol megyei bajnokságban, hol
pedig NB-II-ben szerepelt, ahol megvetette a lábát és 1996-tól hullámzó
eredményességgel ugyan, de folyamatosan ebben az osztályban
versenyzett. 2003-ban érett be a hosszú évek munkája, a KKC az NB II. Dél
bajnokaként feljutott az NB IB-be. Sajnos a magas mércéhez sem
támogatottságban, sem játékosállományban nem tudtunk felnőni, ezért
utolsó helyen végeztünk. Ez évben személyi ellentétek, a városban a női és
férfi csapat között szított rivalizálás miatt morálisan is megbomlott a csapat,
végül az elnökség, a 2004 tavaszán aktuálissá vált tisztújításkor nem indult
a mandátumokért. Az új elnökség hiányos pénzügyi fedezettel elfogadta a
lehetőséget a bennmaradásra, nevezett az NB IB-be. 2005. januárban
azonban nem számolt el a várostól kapott pénzügyi támogatással, ezért a
város azonnali hatállyal befagyasztotta a további támogatást, a csapat
egyetlen fillér nélkül nem tudta megkezdeni a tavaszi fordulót. Következett a
versenykiírás szerinti büntetés kiszabása (természetesen nem tudták
kifizetni) melyhez további tartozások (terembérlet, utazás) követelése társult
és az egyesület gyakorlatilag tönkrement, majd megszűnt.
A felnőtt csapat menetelésével párhuzamosan azonban végbement egy
nagyon fontos, napjaink kézilabda életét is meghatározó folyamat, ez pedig
az utánpótlás nevelés megszervezése, versenyeztetése. Az 1990-es évek
elejére határozottan magas szintű versengés alakult ki a város általános
iskolái között úgy fiú, mint leány vonalon. Magasan képzett, tehetséges
testnevelők irányították a munkát, több év is volt, amikor nem csak a megyei
döntő, hanem a területi diákolimpiai első helyezés is halasi csapatok között
dőlt el. Több mint tíz esztendőn keresztül volt országos döntőben szereplő
együttese a kiskunhalasi kézilabdásoknak, szinte minden korcsoportban.
Kimagaslóan eredményes és aktív volt a 2006/2007-es tanév, amikor a
Felsővárosi Általános Iskola hét csapattal szerepelt a diákolimpián és ebből
öt csapat döntőbe jutott.
Az OSB-ba először DSE-ként nevezett az egyik iskola, de rájöttünk, hogy
városi csapatként jóval eredményesebbek lehetünk anélkül, hogy az
egészséges versenyszellem sérülne. 2001-ben neveztünk először KKC
színekben és fél évvel túléltük a felnőtt és ifjúsági csapatot (az MKSZ külön
engedélyével), kiváló eredménnyel – rájátszás csoport-harmadikként -
befejeztük a bajnokságot. A diáksport támogatásának megszüntetésével
hanyatlás indult a sportéletben is, melyet csak a Látványcsapatsport-
támogatás rendszerének bevezetése óta sikerült megállítani.A rendszernek
köszönhetően évről évre több gyermeket tudunk versenyeztetni, de ami
igazán örvendetes, hogy az alapok oktatásával a 2013/14-es tanévtől újabb
iskola is foglalkozik. Már nem csak a KLIK-hez tartozó Felsővárosi, hanem a
református Központi és a katolikus Szent József általános iskolákban is
folyik a munka. Kiskunhalason a Vári Szabó István Szakképző Iskola és a
Bibó István Gimnázium rendelkezik kézilabda mérkőzés lebonyolítására
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folyik a munka. Kiskunhalason a Vári Szabó István Szakképző Iskola és a
Bibó István Gimnázium rendelkezik kézilabda mérkőzés lebonyolítására
hitelesíthető csarnokkal. A Felsővárosi Általános Iskola és a Központ Iskola
tornaterme alkalmas edzések megtartására, szabadtéren pedig a városi
sportpálya, valamint a TEKOTEX Kft ad lehetőséget a felkészülésre

Projekt időtartama: 2014. július 01- 2015 június 30
Személyi jellegű kifizetések időtartama:
2014. július 01-2015. június 30.
A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje:
2014. szeptember-2015. június
Utánpótlás neveléssel kapcsolatosan
- sporteszköz, sportfelszerelés tervezett ideje: 2015. január
- gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése: 2015. január
- Személyszállítási költségek kifizetésének ideje: 2014. július01-2015.
június 30.
- Nevezési költségek kifizetésének ideje: 2014. augusztus
- Rendezési, felkészítési költségek kifizetésének ideje: 2014. július-2015.
június
- Sportlétesítmény, sportpálya kifizetésének tervezett ideje: 2014. július-
2015. június
- Edzőtáborozás: 2014.augusztus
- Sportszakemberek személyi jellegű kifizetése: 2014.júliu-2015.június
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Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma
és megvalósulásának ütemezése
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
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A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a
jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
KISKUNHALASI UKSC EGYESÜLET SPORTÁGFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJA 2012-2015

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához.
A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott
program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a
következők:

Mottó: A KÉZILABDÁZÁS LEGYEN ISMÉT A LEGNÉPSZERŰBB
SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG KISKUNHALASON. A
LEGKISEBBEKTŐL A SENIOR KOROSZTÁLYIG BIZTOSÍTSUNK
LEHETŐSÉGET A SPORT GYAKORLÁSÁRA.

1. Versenyek – ahol elindulunk

• A 2012/13 bajnoki évben felnőtt csapatunkkal visszatértünk az NB II-be,
tehát ismét van NB II-es junior csapatunk. A Dél-Nyugati csoportban
jelenleg az 1. helyen állnak. U9, U10, U12 és U14 csapatokkal vettünk részt
az ERIMA kupán.
2. Az amatőr kézilabdázás erősítése településünkön
• Támogatjuk a senior kupákat, valamint a középiskolák amatőr csapatainak
munkáját. A Bibó István Gimnázium amatőr csapata az országos döntőig
jutott ez évben.
3. Marketing-kommunikáció
• A közösségi oldalakat használjuk. Elkészült önálló honlapunk. Részt
veszünk városi rendezvényeken, állandó vendégei vagyunk a városi
televízió sport műsorainak. NB II-es felnőtt csapatunkat a 2013. év
sportcsapatának választották, díszes ünnepség keretében vettük át a díjat.
4. Sportdiplomácia
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az MKSZ-el, a rendező megyei és saját
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jutott ez évben.
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• A közösségi oldalakat használjuk. Elkészült önálló honlapunk. Részt
veszünk városi rendezvényeken, állandó vendégei vagyunk a városi
televízió sport műsorainak. NB II-es felnőtt csapatunkat a 2013. év
sportcsapatának választották, díszes ünnepség keretében vettük át a díjat.
4. Sportdiplomácia
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az MKSZ-el, a rendező megyei és saját
megyei szövetségünkkel. Az egyesület elnöke tagja a megyei elnökségnek
és megyei küldött a következő időszakban.
5. Szolgáltatás
• Az egyesület tagjai a mintaszöveg szerinti támogatásokban részesüljenek
és egészítsük ki az utaztatás biztosításával. 
Az egyes témakörök a következő gondolatokra épüljenek, ehhez
igazodjanak. 
Utánpótlás és szakemberképzés
„Labdát minden gyermek kezébe!” A sportág népszerűsítése és a
tömegesítése érdekében előkészítő mozgalmat kell elindítani az általános
iskolák alsó tagozatától kezdve. A kézilabdázás minden válfaját fel kell
használni a gyermekek nevelése érdekében (labdás ügyességi, illetve
dobóversenyek, 1:1-5:5 játékok).
Szoros együttműködést kell folytatni az utánpótlás neveléshez tevőlegesen
is hozzájárulni képes szervezetekkel.

12-14 éves kortól biztosítani kell, hogy a tehetséges gyermekek a minőségi
képzés rendszerébe bekerüljenek és fejlődésük csak szakmai alapokon
dőljön el. Középiskolás korban meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy
az iskolai életbe integrálva részt vehessenek a megfelelő számú és
minőségű edzésen és versenyen.

Olyan mentori hálózatot kell kialakítani a tapasztalt szakemberekből, akik
folyamatosan
ellenőrzik a tehetségek fejlődését, az utánpótlásban dolgozó szakemberek
munkáját. A szakemberek továbbképzését a pályákra kell terelni, az elmélet
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dőljön el. Középiskolás korban meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy
az iskolai életbe integrálva részt vehessenek a megfelelő számú és
minőségű edzésen és versenyen.

Olyan mentori hálózatot kell kialakítani a tapasztalt szakemberekből, akik
folyamatosan
ellenőrzik a tehetségek fejlődését, az utánpótlásban dolgozó szakemberek
munkáját. A szakemberek továbbképzését a pályákra kell terelni, az elmélet
centrikusság helyett a praktikus, modern edzésmódszereket kell
megismertetni.

Javítani kell az edzők anyagi javadalmazását, kialakítva az edzői életpálya-
modellt. El kell érni, hogy minden utánpótlás nevelő egyesületben legalább
a vezető edzőnek a legfelsőbb szintű végzettséggel kelljen rendelkeznie.

Versenyek
A szövetségi versenyrendszerhez való kapcsolódás pontjai.

Amatőr kézilabdázás
Cél: a területünkön a szabadidős kézilabdázók számának emelése.2014.
nyarán strandkézilabda bajnokságot szervezünk a Vadkerti tónál.
Egyeztetés folyik annak érdekében, hogy a torna beépüljön az MKSZ
versenynaptárba.

Fair Play
Meg kell alkotni az Egyesület Etikai kódex-ét, amely minden sportági
szereplő (játékos, edző, vezető, szurkoló…) magatartásának elveit
szabályozza és el kell érni, hogy a sportszerű játék, szurkolás legyen csak
elfogadott a magyar pályákon.
Az Egyesületnek határozottan fel kell lépnie a dopping és a kábítószer
elleni harcban, különös figyelmet szentelve az utánpótlás korúakra.
Marketing – kommunikáció
Az Egyesületnek nagy számban kell rendeznie a sportágat népszerűsítő
eseményeket, melyeket egységes marketingkommunikációval kell a piacon
értékesíteni.

A fiatalok körében egyre népszerűbb közösségi oldalak, illetve egységes
honlap segítségével aktív sajtó és- szurkolói kapcsolatokat kell építeni.
Professzionális szintre kell emelni a szponzorok kiszolgálását.
Sportdiplomácia, nemzetközi kapcsolatok
Szoros együttműködést kell kialakítani az utánpótlás szinten eredményes
országok szakembereivel, hogy továbbképzéseinken előadott
tapasztalatikat és módszereiket saját szakembereink a
lehető legnagyobb mértékben elsajátíthassák, illetve csapatainknak
folyamatos lehetősége legyen minőségi megmérettetésre.

Szolgáltatás
Az Egyesület tagjai felé olyan szolgáltatásokat kell nyújtani az
alapfeladatok mellett, amik vonzóvá teszik a tagsági vagy regisztrált
sportolói viszonyt. Ezek a szolgáltatások az alábbi területekre terjednek ki:
- sportfelszerelés,
- biztosítás,
- kommunikáció.

Társadalmi felelősségvállalás
Az Egyesület felelős minden olyan tevékenységért, amelyben a kézilabda
szerepel. Erősíteni kell a fiatalok környezettudatosságát.
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(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
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Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója
1.1. A verseny- és élsportban
Nagy hátrányt jelent számunkra, hogy nem működik a városban főiskola,
ezért a tehetséges, szorgalmas játékosok 18. életévüket követően elhagyják
a várost, csak hétvégéken vannak idehaza. Ezért nem lehetett több edzést
tartani, a tanulmányi elfoglaltságoktól függően még a pénteki edzéseken
sem volt mindig teljes a kezdősor. Megfigyelhető volt, hogy a nyár végi, téli
alapozásokat követően a jó teljesítmények hogyan hanyatlanak az idő
múlásával. További gond, hogy folyamatosan szűnnek meg Kiskunhalason
a karriert biztosító munkahelyek, nincs motiváció arra, hogy a tanulmányok
végeztével tömegesen térhetnének haza ezek az emberek. Annak
érdekében azonban, hogy a teljes átjárhatóság biztosítva legyen, stabil NB
II csapatot kell építeni és versenyeztetni.
1.2. Az utánpótlás nevelés területén
A sok tehetséges gyermek, a hagyományok és tapasztalat kitűnő háttér az
utánpótláskorú játékosok nevelésére, versenyeztetésére. Ennek
megfelelően fogalmazható meg tehát az a szakmai célkitűzés, hogy
megteremtve a gazdasági, támogatási feltételeket, a mindennapos
testnevelés bevezetését kihasználva fokozott hangsúlyt kell fektetni az
általános iskolákban folyó munkára valamennyi korcsoportban. Ismét meg
kell kezdeni a rendszeres versenyeztetést a serdülő korú versenyzők
részvételével is.
1.3. Az oktatási intézmények keretein belül
A finanszírozás megváltozásával fokozatosan leépült a tanórán kívüli
testnevelés, mint fontos része az egészséges életmódra nevelésnek.
Számadatok bizonyítják, hogy a testnevelő tanárok anyagi motiválásának
megszüntetése a kézilabda oktatás területén is az a láncszem volt, mely
nélkül nem működik a rendszer. Nem várható el egyetlen pedagógustól,
sportvezetőtől sem, hogy úgy tartson színvonalas edzést, utazzon a
csapatával versenyekre minden díjazás nélkül, hogy közben napi
megélhetési gondjai vannak. A jelen pályázattal érintett támogatási
rendszer az, amely rendezi ezt a gondot és együttműködve az egyesülettel
ismét elvárható lesz a szakmai munka. Ezzel a háttérrel fogalmazható meg
az a célkitűzés, hogy a tanórán kívüli foglalkozásokat újra meg kell
szervezni és olyan tartalommal megtölteni, mely a sportág fejlődését
szolgálja.
1.4. A szabadidős kézilabdázás területén
A támogatási rendszer működése esetén néhány esztendő alatt el tudjuk
érni, hogy hasonlóan a labdarúgáshoz, baráti társaságok kupa jellegű
rendszeres kézilabda sporteseményeket szervezzenek. Meggyőződésem,
hogy képesek lehetünk a társadalmi szemlélet oly mértékű
megváltoztatására, hogy ez a mozgási igény is megjelenjen. Ki kellene
nyitni a nem létező szabad kapacitású sportcsarnokokat erre a célra, mert
pillanatnyilag ez a legnagyobb akadálya annak, hogy szabadidős
sporttevékenységként is megjelenhessen a kézilabda. Kitűnő példa a
strandkézilabda, mely méltán válik egyre népszerűbbé. Nem csak azért,
mert maga a környezet is pozitív, hanem azért is, mert bármikor van hol
játszani. A seniorok részére is biztosítani kell, hogy rendszeresen
mozogjanak, igényük esetén versenyezzenek.
2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás
koncepciója
2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén.
2007-ben, az újjászervezéskor egyik cél volt, hogy a lehető legegyszerűbb
és legrugalmasabb szervezetet hozzuk létre, ezért az elnökség létszámát is
3 főben határoztuk meg. A tervezett fejlesztések, az utánpótlás nevelés
területén várható megsokasodott feladatok indokolják, hogy a rövidesen
megtörténő tisztújítás során a szervezetet is alakítsuk a helyzethez. Az
elnökség létszámának öt főre történő emelése ténylegesen segíteni fogja a
feladatok arányosabb elosztását.
Indokolt a menedzsment és a szakmai feladatok pontosabb
megfogalmazása. Az utóbbiak ellátását utánpótlás igazgató kinevezésével
kell megvalósítani.
2.2. Az egyesület finanszírozásában
Legfőbb bevételi forrásunk mindeddig a város által nyújtott támogatás volt.
Ez egy együttműködés keretében, támogatási szerződéseken keresztül
valósult meg 2010-ig. Az új városvezetés csak szavakban támogatta, míg
végül a 2013. esztendőtől kezdődően ismét számíthatunk támogatására.
Nyertes pályázatunk esetén a szükséges önrészt az önkormányzati
támogatás mellett tagdíjakból és külső támogatók megnyerésével fogjuk
tudni előteremteni. Szerencsére szereti a város annyira a kézilabdát, hogy a
pénzt elő tudjuk teremteni.

2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában
Kiskunhalason jelenleg kettő kézilabda mérkőzés megrendezésére
hitelesített sportcsarnok, illetve fedett pálya üzemel. Ezen a két – oktatási
intézményekben lévő – pályán osztozik a város valamennyi fedett pályát
igénylő sportága, valamint a szabadidős sportrendezvények. Nehezen, de
egyeztethetőek az időpontok. El még nem maradt mérkőzés helyhiány miatt.
Az erőnléti és poszt edzésekre igénybe vehető kisebb tornaterem
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nyitni a nem létező szabad kapacitású sportcsarnokokat erre a célra, mert
pillanatnyilag ez a legnagyobb akadálya annak, hogy szabadidős
sporttevékenységként is megjelenhessen a kézilabda. Kitűnő példa a
strandkézilabda, mely méltán válik egyre népszerűbbé. Nem csak azért,
mert maga a környezet is pozitív, hanem azért is, mert bármikor van hol
játszani. A seniorok részére is biztosítani kell, hogy rendszeresen
mozogjanak, igényük esetén versenyezzenek.
2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás
koncepciója
2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén.
2007-ben, az újjászervezéskor egyik cél volt, hogy a lehető legegyszerűbb
és legrugalmasabb szervezetet hozzuk létre, ezért az elnökség létszámát is
3 főben határoztuk meg. A tervezett fejlesztések, az utánpótlás nevelés
területén várható megsokasodott feladatok indokolják, hogy a rövidesen
megtörténő tisztújítás során a szervezetet is alakítsuk a helyzethez. Az
elnökség létszámának öt főre történő emelése ténylegesen segíteni fogja a
feladatok arányosabb elosztását.
Indokolt a menedzsment és a szakmai feladatok pontosabb
megfogalmazása. Az utóbbiak ellátását utánpótlás igazgató kinevezésével
kell megvalósítani.
2.2. Az egyesület finanszírozásában
Legfőbb bevételi forrásunk mindeddig a város által nyújtott támogatás volt.
Ez egy együttműködés keretében, támogatási szerződéseken keresztül
valósult meg 2010-ig. Az új városvezetés csak szavakban támogatta, míg
végül a 2013. esztendőtől kezdődően ismét számíthatunk támogatására.
Nyertes pályázatunk esetén a szükséges önrészt az önkormányzati
támogatás mellett tagdíjakból és külső támogatók megnyerésével fogjuk
tudni előteremteni. Szerencsére szereti a város annyira a kézilabdát, hogy a
pénzt elő tudjuk teremteni.

2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában
Kiskunhalason jelenleg kettő kézilabda mérkőzés megrendezésére
hitelesített sportcsarnok, illetve fedett pálya üzemel. Ezen a két – oktatási

valamennyi oktatási intézményben rendelkezésre áll.
Remény szintjén él bennünk egy új, több nézőt befogadó városi
sportcsarnok építésének lehetősége, de ebben a tervezési ciklusban ennek
említése továbra is irreális.
2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén
A felsorolt eredményeket elérő testnevelők közül sajnos egy pedagógus
elhagyta a várost, egy fő diákotthon igazgatói állást tölt be, a középiskolák
szakképzett kézilabda szakedző testnevelői egyéb mellékállások
segítségével egészítik ki fizetésüket. Potenciálisan rendelkezik a város a
szükséges szaktudású és létszámú szakvezetővel. Meg kell találnunk a
megfelelő motiválási lehetőségeket annak érdekében, hogy terveink
megvalósulhassanak.
Az idő haladtával kollégáink feje fölött is elszáll az idő, ezért fontos feladat a
fiatal szakemberek hazatelepítése, letelepítése is. Az elmúlt tíz esztendő
során 9 kiskunhalasi kézilabdás végzett testnevelői szakon, öten közülük
kézilabda edzői képesítést is szereztek. Ebben az évben is van végzős
kézilabdásunk a TF-en is és a szegedi főiskolán is.
Minden akadály ellenére megállapodásra kell jutnunk a város vezetésével,
csak közös akarattal tudjuk ezeket a fiatalokat céljaink érdekében
„hadrendbe állítani”.
2.5. Az egyesület kommunikációjában
Kiskunhalason országosan elismert helyi televízió üzemel, rendelkezik a
város saját hetilappal, két önálló városi weboldallal. Elsősorban ezeken a
csatornákon keresztül kommunikálunk, rendszeresen közvetíti a televízió a
mérkőzéseinket, a sajtó tudósít minden fontosabb eseményről. A
közvetlenebb kapcsolat elérésének érdekében elkészült önálló weblapunk,
melyet fiatalokról, gyermekekről lévén elsősorban szó, a társasági oldalak
fórumozós stílusában szeretnénk megvalósítani, kétirányúvá téve ezáltal az
információk áramlását.
2.6. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén
Nemzetközi kapcsolatunk egy francia klubbal van, három alkalommal
vettünk részt utánpótláskorú csapattal a tornáikon. Sajnos nem válhatott
kapcsolatunk kölcsönössé, miután anyagi okok miatt mi nem vagyunk
képesek nemzetközi tornát rendezni. Fontos feladat ismételt felmérése
ennek a tornának, hiszen ezen keresztül nyithatunk kaput sportolóink előtt
elsősorban a szomszédos országokba, de Európa távolabbi országaiba is.

2.7. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén
Nagyon jól működő testvérvárosi kapcsolata van a városnak erdélyi, szerb,
lengyel, német városokkal. A vajdasági Magyarkanizsával évente
rendezünk sportnapot. A jövő időszakban szükség lenne a többi várossal is
sport, azon belül kézilabda vonalon elmélyíteni a kapcsolatot.
2.8. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban
A kézilabda önmagában is fegyelemre, rendszerességre nevel, edzi az
akaraterőt, a kitartást. A jó csapatszellem kiváló eszköz az egészséges
életmódra nevelés területén. A helyi normák megfelelő kialakításán
keresztül eredményesek lehetünk.
2.9. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok
Nagyon fontos feladat a társadalom egészének megújulásával való
lépéstartás. Az új támogatási rendszer, az a tény, hogy a politika gazdasági
eszközöket biztosít a sport felélesztéséhez, meghatározhatja a sportág
jövőjét. E mellett a lehetőség mellett nem szabad elmenni, saját
eszközeinkkel, lehetőségeinkkel partnernek kell lennünk. Nem csak
megújulásról beszélünk, hanem egy új életmódról, egy új gondolkodásról, új
lendületről. A sportág valamennyi szereplőjének újra kell gondolnia, mit tett,
mit tesz, mit tehet az új környezetben.



intézményekben lévő – pályán osztozik a város valamennyi fedett pályát
igénylő sportága, valamint a szabadidős sportrendezvények. Nehezen, de
egyeztethetőek az időpontok. El még nem maradt mérkőzés helyhiány miatt.
Az erőnléti és poszt edzésekre igénybe vehető kisebb tornaterem
valamennyi oktatási intézményben rendelkezésre áll.
Remény szintjén él bennünk egy új, több nézőt befogadó városi
sportcsarnok építésének lehetősége, de ebben a tervezési ciklusban ennek
említése továbra is irreális.
2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén
A felsorolt eredményeket elérő testnevelők közül sajnos egy pedagógus
elhagyta a várost, egy fő diákotthon igazgatói állást tölt be, a középiskolák
szakképzett kézilabda szakedző testnevelői egyéb mellékállások
segítségével egészítik ki fizetésüket. Potenciálisan rendelkezik a város a
szükséges szaktudású és létszámú szakvezetővel. Meg kell találnunk a
megfelelő motiválási lehetőségeket annak érdekében, hogy terveink
megvalósulhassanak.
Az idő haladtával kollégáink feje fölött is elszáll az idő, ezért fontos feladat a
fiatal szakemberek hazatelepítése, letelepítése is. Az elmúlt tíz esztendő
során 9 kiskunhalasi kézilabdás végzett testnevelői szakon, öten közülük
kézilabda edzői képesítést is szereztek. Ebben az évben is van végzős
kézilabdásunk a TF-en is és a szegedi főiskolán is.
Minden akadály ellenére megállapodásra kell jutnunk a város vezetésével,
csak közös akarattal tudjuk ezeket a fiatalokat céljaink érdekében
„hadrendbe állítani”.
2.5. Az egyesület kommunikációjában
Kiskunhalason országosan elismert helyi televízió üzemel, rendelkezik a
város saját hetilappal, két önálló városi weboldallal. Elsősorban ezeken a
csatornákon keresztül kommunikálunk, rendszeresen közvetíti a televízió a
mérkőzéseinket, a sajtó tudósít minden fontosabb eseményről. A
közvetlenebb kapcsolat elérésének érdekében elkészült önálló weblapunk,
melyet fiatalokról, gyermekekről lévén elsősorban szó, a társasági oldalak
fórumozós stílusában szeretnénk megvalósítani, kétirányúvá téve ezáltal az
információk áramlását.
2.6. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén
Nemzetközi kapcsolatunk egy francia klubbal van, három alkalommal
vettünk részt utánpótláskorú csapattal a tornáikon. Sajnos nem válhatott
kapcsolatunk kölcsönössé, miután anyagi okok miatt mi nem vagyunk
képesek nemzetközi tornát rendezni. Fontos feladat ismételt felmérése
ennek a tornának, hiszen ezen keresztül nyithatunk kaput sportolóink előtt
elsősorban a szomszédos országokba, de Európa távolabbi országaiba is.

2.7. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén
Nagyon jól működő testvérvárosi kapcsolata van a városnak erdélyi, szerb,
lengyel, német városokkal. A vajdasági Magyarkanizsával évente
rendezünk sportnapot. A jövő időszakban szükség lenne a többi várossal is
sport, azon belül kézilabda vonalon elmélyíteni a kapcsolatot.
2.8. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban
A kézilabda önmagában is fegyelemre, rendszerességre nevel, edzi az
akaraterőt, a kitartást. A jó csapatszellem kiváló eszköz az egészséges
életmódra nevelés területén. A helyi normák megfelelő kialakításán
keresztül eredményesek lehetünk.
2.9. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok
Nagyon fontos feladat a társadalom egészének megújulásával való
lépéstartás. Az új támogatási rendszer, az a tény, hogy a politika gazdasági
eszközöket biztosít a sport felélesztéséhez, meghatározhatja a sportág
jövőjét. E mellett a lehetőség mellett nem szabad elmenni, saját
eszközeinkkel, lehetőségeinkkel partnernek kell lennünk. Nem csak
megújulásról beszélünk, hanem egy új életmódról, egy új gondolkodásról, új
lendületről. A sportág valamennyi szereplőjének újra kell gondolnia, mit tett,
mit tesz, mit tehet az új környezetben.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
5Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási
időszak

6Név
                              

Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15 Paic Róbert
1982-03-07

edző C Nem EKHO 4 12 250 000 Ft 50 000  Ft 3 600 000  Ft

Összegzés:

4 12 250 000  Ft 50 000  Ft 3 600 000  Ft

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

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

2014/15 1 809 045 Ft 1 809 045 Ft 3 618 090 Ft

Összegzés:

összesen: 1 809 045 Ft 1 809 045 Ft 3 618 090 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell
kitölteni!)

Évad Megnevezés                                                            Menny. egysé
g

Menny. Egységár          Összeg          Kategória

2014/15 Számítógép db 1 250 000 Ft 250 000  Ft Informatikai eszközök

2014/15 kisbusz db 1 13 000 000 Ft 13 000 000  Ft Személyszállítási eszközök

2014/15 bemelegítő jogging db 20 25 000 Ft 500 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 edzőpóló db 40 5 000 Ft 200 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 kézilabda cipő pár 20 40 000 Ft 800 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 kézilabda mez (meccs) db 40 8 000 Ft 320 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 kézilabda nadrág (meccs) db 20 8 000 Ft 160 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 gálamelegítő db 20 30 000 Ft 600 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 labda db 20 12 000 Ft 240 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 kapusmez db 3 15 000 Ft 45 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 kapusnadrág db 3 15 000 Ft 45 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 Air Body db 6 35 000 Ft 210 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 Ketlebell db 20 15 000 Ft 300 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 Kombinált erőfejlesztő gép db 10 250 000 Ft 2 500 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

Összegzés:

19 170 000 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:



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

2014/15 5 791 541 Ft 13 513 595 Ft 19 305 136 Ft

Összegzés:

összesen: 5 791 541 Ft 13 513 595 Ft 19 305 136 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatási
időszak

9Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás tervezett
kezdete

Beruházás, felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)            

U.f. E.k.

Összegzés:

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 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

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

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

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

· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;

· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!
2014/15-ös bajnoki évad

Korosztály Versenyengedéllyel
rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő
csapatok száma (Db)

Bajnokság
szintje
(legmagasabb)

U7 0 0

U8 0 0

U9 20 1 Országos

U10 32 2 Országos

U11 12 1 Országos

U12 24 1 Országos

U13 0 0

U14 20 1 Országos

Serdülő 0 0

Ifjúsági 0 0

Junior 24 1 Országos

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

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Évad 12Megnevezés                                                            Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 kézilabda cipő pár 132 17 336 Ft 2 288 352  Ft Sportfelszerelés

2014/15 zokni pár 264 743 Ft 196 152  Ft Sportfelszerelés

2014/15 bemelegítő jogging szett 132 12 383 Ft 1 634 556  Ft Sportfelszerelés

2014/15 gálamelegítő szett 132 18 821 Ft 2 484 372  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kézitáska db 132 6 191 Ft 817 212  Ft Sportfelszerelés

2014/15 edzőpóló db 264 1 981 Ft 522 984  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kapusnadrág db 14 7 430 Ft 104 020  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kapusmez db 28 7 430 Ft 208 040  Ft Sportfelszerelés

2014/15 labda db 132 4 953 Ft 653 796  Ft Sporteszköz

2014/15 kézilabda mez (meccs) db 264 6 290 Ft 1 660 560  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kézilabda nadrág (meccs) db 132 4 953 Ft 653 796  Ft Sportfelszerelés

2014/15 medicinlabda db 50 3 962 Ft 198 100  Ft Sporteszköz

2014/15 súlyzókészlet szett 20 6 290 Ft 125 800  Ft Sporteszköz

2014/15 TRX db 10 34 671 Ft 346 710  Ft Sporteszköz

2014/15 kapu db 4 59 436 Ft 237 744  Ft Pályatartozék

2014/15 kapuháló db 8 19 812 Ft 158 496  Ft Pályatartozék

2014/15 orvosi táska felszerelve db 7 9 906 Ft 69 342  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 újraélesztő készülék (automata / félautomata) db 1 247 651 Ft 247 651  Ft Gyógyszerek, vitaminok



Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban
(hónap)

Igénybevett órák száma /
évad

Éves&nbspköltség     

2014/15 U9 Felsővárosi Általános Iskola 2 477 Ft 25 12 300 743 100  Ft

2014/15 U10 TEKOTEX 2 972 Ft 60 12 720 2 139 840  Ft

2014/15 U12 Felsővárosi Általános Iskola 2 477 Ft 25 12 300 743 100  Ft

2014/15 U14 Bibó István Gimnázium 2 972 Ft 12 12 144 427 968  Ft

2014/15 Junior Bibó István Gimnázium 2 972 Ft 12 12 144 427 968  Ft

2014/15 U10 Központi Általános Iskola 2 477 Ft 16 12 192 475 584  Ft

2014/15 U11 Központi Általános Iskola 2 477 Ft 16 12 192 475 584  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Támogatási
időszak

Név
                              

Kategória Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15 Nagy Ernő edző Nem EKHO 4 12 49 530 Ft 9 906  Ft 713 232  Ft

2014/15 Gillich Szilárd edző Nem EKHO 4 12 49 530 Ft 9 906  Ft 713 232  Ft

2014/15
Simon
Magdolna edző Nem EKHO 4 12 49 530 Ft 9 906  Ft 713 232  Ft

2014/15 Simon László edző Nem EKHO 4 12 49 530 Ft 9 906  Ft 713 232  Ft

2014/15 Nagy Ernő edző Nem EKHO 4 12 99 060 Ft 19 812  Ft 1 426 464  Ft

2014/15 Demeter József technikai vezető Nem Normál 4 12 59 436 Ft 16 642  Ft 912 936  Ft

2014/15 Modok Benő edző Igen EKHO 4 12 49 530 Ft 9 906  Ft 713 232  Ft

Összegzés:

85 984 5 905 560 

Sportszakemberek adatainak részletezése

Évad Név Szül. Idő Licensz 2 Fogl. kor.

2014/15 Nagy Ernő 1963-10-30 C

U9
U10
U11
U12
U14

2014/15 Gillich Szilárd 1977-10-21 C

U9
U10
U11
U12
U14

2014/15 Simon Magdolna 1952-06-07 C

U9
U10
U11
U12
U14

2014/15 Simon László 1952-02-10 C

U9
U10
U11
U12
U14

2014/15 Nagy Ernő 1963-10-30 C

U9
U10
U11
U12
U14

2014/15 Demeter József 1957-03-27 nem releváns

U9
U10
U11
U12
U14

2014/15 Modok Benő 1987-09-19 C

U9
U10
U11
U12
U14

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 12 290 690  Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 316 993  Ft

Személyszállítási költségek 990 604 Ft

Nevezési költségek 49 530 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 742 953 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 99 060 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5 433 144  Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 344 497 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 905 560  Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

AJT program költségei 0 Ft

Összegzés:

összesen: 27 173 031 Ft

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

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

2014/15 2 741 981 Ft 24 677 828 Ft 27 419 809 Ft

Összegzés:

összesen: 2 741 981 Ft 24 677 828 Ft 27 419 809 Ft

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)



Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
14A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

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

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

2014/15 Á 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
Közreműködői költségek

Évad Közreműködő
által végzett
feladat
leírása                

Kapcsolódó
jogcím

Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum
közrem.
díj

Összegzés:

0 Ft

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

2014/15 400 005 Ft

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

Jogcím 2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások 18 090 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 135 136 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 246 778 Ft

Képzési feladatok támogatása 0 Ft

Versenyeztetés költségei 0 Ft

Összegzés:

összesen: 400 004 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti
sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Kiskunhalas  (helység), 2014  (év) 

08  (hó) 06  (nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
Alulírott  Demeter József, 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: Kiskunhalas  (helység), 2014  (év) 08  (hó) 06

(nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó

szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

 Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és
ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30
napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)
(35 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz,
munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

 sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

 utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Kiskunhalas  (helység), 2014  (év) 

08  (hó) 06  (nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output Indikátorok

Teljes szakember
állomány

fő 6 7 16.7  %

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező
szakemberek száma

fő 6 7 16.7  %

OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma

fő 0 0.0  %

Licence-szel rendelkező
edzők száma

fő 6 7 16.7  %

Szakemberek
átlagfizetése

Ft 100000 120000 20.0  %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db 0 0.0  %

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

m2 0 0.0  %

Felújítással érintett
szabadidő sportolók
száma

fő 0 0.0  %

Egyéb indikátor:

0 0.0  %

0 0.0  %

0 0.0  %

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U7 Fő 0 0 0.0  %

U8 Fő 0 20 0.0  %



U9 Fő 20 25 25.0  %

U10 Fő 32 40 25.0  %

U11 Fő 12 25 108.3  %

U12 Fő 24 25 4.2  %

U13 Fő 0 24 0.0  %

Egyéb indikátor:

U14 Fő 20 20 0.0  %

Junior Fő 24 25 4.2  %

0 0 0.0  %

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

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

Hatás indikátorok

Korosztályos eredményesség változása:

U7 helyezés 0 0 0.0  %

U8 helyezés 0 0 0.0  %

U9 helyezés 4 3 -25.0  %

U10 helyezés 6 5 -16.7  %

U11 helyezés 0 0 0.0  %

U12 helyezés 8 7 -12.5  %

U13 helyezés 0 0 0.0  %

Nézőszám Fő 300 500 66.7  %

Egyéb indikátor:

U14 helyezés 2 1 -50.0  %

Junior NBII helyezés 1 1 0.0  %

0 0 0.0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2030/2014/MKSZ

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
ráfordítások

1 809 045 Ft 18 090 Ft 1 809 045 Ft 3 618 090 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

13 513 595 Ft 135 136 Ft 5 791 541 Ft 19 305 136 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása

24 677 828 Ft 246 778 Ft 2 741 981 Ft 27 419 809 Ft

Képzési
feladatok
támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

40 000 468 Ft 400 004 Ft 10 342 567 Ft 50 343 035 Ft

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
ráfordítások

1 809 045 Ft 18 090 Ft 1 809 045 Ft 3 618 090 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

13 513 595 Ft 135 136 Ft 5 791 541 Ft 19 305 136 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása

24 677 828 Ft 246 778 Ft 2 741 981 Ft 27 419 809 Ft

Képzési
feladatok
támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

40 000 468 Ft 400 004 Ft 10 342 567 Ft 50 343 035 Ft


		2014-08-06T09:56:49+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




