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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Fáy András Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: Fáy András DSE
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 8 4 3 8 2 5 9 - 1 - 0 5

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 3 5 2 9 Miskolc(helység)

Jászi Oszkár (út, utca) 1.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 3 5 2 9 Miskolc(helység)

Jászi Oszkár (út, utca) 1.(házszám)

3646563-384Telefon: 3646555-286Fax:

www.faymisk.euHivatalos honlap: fay@fay-misk.sulinet.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Kondás Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Fáy András DSE elnök

3630332-2543Mobiltelefonszám: komi@fay-misk.sulinet.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Fazekas Miklósné

3630535-6672Mobiltelefonszám: fazildi@hotmail.comE-mail cím:

Fáy András Görögkatolikus Közgazdsági SzakközépiskolaMiskolc Megyei Jogú Város Fáy András Görögkaolikus Közgazdasági Szakközépiskolaheti 5 óra 

Miskolci Egyetem Sportcsarnok Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem 1-15 óra

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

Fáy András Görögkatolikus Közgazdsági SzakközépiskolaMiskolc Együttműködési megállapodás alapján utánpótlás felkészítés  és versenyeztetésE

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/SFPHP04-0008/2013

Érkezett : ________________

001 Diákolimpia

Nem jogosult

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

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

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés

2001-09-26

2001-09-26

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

0.55 MFt 0.48 MFt 0.5 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

1.3185 MFt 1.235 MFt 2.1 MFt

0 MFt 1.643 MFt 2.5 MFt

0.57 MFt 0.884 MFt 0.3 MFt

2.44  MFt 4.24  MFt 5.4  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.

0.944 MFt 1.537 MFt 1.5 MFt

0.041 MFt 0.253 MFt 0.5 MFt

0.953 MFt 1.1 MFt 0.9 MFt

0.731 MFt 0.75 MFt 1.2 MFt

0.149 MFt 0.172 MFt 0.8 MFt

2.82  MFt 3.81  MFt 4.9  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2.779 MFt 3.557 MFt 4.4 MFt

0.041 MFt 0.253 MFt 0.5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0008/2013

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/SFPHP04-0008/2013

 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 Fáy András Diáksport Egyesület célja, az alapító okiratnak megfelelően, hogy az iskola pedagógiai programjában rögzített egészségnevelési célkitűzések megvalósítását segítse. 
Ennek érdekében együttműködési megállapodásunk van a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskolával. A Diáksport Egyesület részére az iskola a tornatermét heti két
alkalommal a kézilabda szakosztály edzéseire rendelkezésre bocsájtja.Ezen felül biztosítja a különböző házibajnokságok, szabadidős kézilabda rendezvények szervezését. A tornaterem mérete
42 x 12,2 méter. Ez sajnos nem megfelelő kézilabda mérkőzés tartására, ezért hetente egy alkalommal a tao-s támogatás segítségével termet bérelünk a Miskolci Egyetem Körcsarnokában
(edzésre ill. mérkőzésre). 

A DSE elsődleges feladatának tekinti, hogy biztosítsa a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola minél több tanulójának a rendszeres testedzést, sportolást, azaz az
egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítását. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy a kézilabda sportág az egyik legalkalmasabb sportág a gyermekek mozgásfejlődésének biztosítására, a szabadidő tartalmas eltöltésére, az inaktív életmód
káros hatásainak oldására. 
Négy éve újból a diáksport egyesületünk meghatározó sportága lett a leány kézilabda. 
Népszerűségét mutatja, hogy 26 diák sportol rendszeresen a kézilabda szakosztályban. Annak érdekében, hogy minden korosztály a felkészültségének megfelelő versenyrendszerben tudjon
indulni és érjen el sikerélményt ezért V. korcsoportos(14-16 évesek), VI. korcsoportos(17-19 évesek) és amatőr(14-19 évesek) diákolimpiai versenyrendszerben vesznek részt a DSE
kézilabdázói. 
Az eredményességet mutatja, hogy a megyei iskolai pontversenyben a leány kézilabda szakosztályunk az elmúlt tanévben az első helyen végzett.
A kézilabda életet Solymosi Tamás testnevelő, kézilabda szakedző (TF), volt NB-I.-es játékvezető fogja össze.(A kolléga vállalja az edzői licens kiváltását a 2013. június 7-9-én megrendezett
edzői továbbképzésen Balatonfüreden.)Solymosi Tamás Kiváló nevelő edző, igazi pedagógus. Pozitív ösztönzéssel motivál, példát mutat, megköveteli a sportszerű játékot, magatartást edzésen
és mérkőzésen egyaránt. 
Heti három edzéssel készülnek a kézilabdás lányok ebben az évadban. Hetente egy alkalommal kapusedzést is tartunk. A felkészülés nagyon jól sikerült. Az amatőr kézilabda diákolimpián
városi és megyei bajnoki helyezés elérésével a csapatunk bejutott az Országos Amatőr Diákolimpiai Döntőbe Pécsre. Itt 16 csapat mérkőzött egymással. Négyes csoportmérkőzések után
bejutottunk a legjobb négy közé. Végül döntőt játszottak a lányok és az értékes II. helyen végeztek. Az országos döntő gólkirálynői címét Szűcs Adrienn játékosunk érdemelte ki 36 góllal.
A VI. korcsoportos leány csapatunk a megyei diákolimpiai bajnokságban a III. helyen végzett. Az V. korcsoportos csapatunk a megyei IV. helyezést érte el.
2013 Május 10-12-én lesz a Katolikus Iskolák Országos Kézilabda Kupa döntője, amire nagy erőbedobással készül a szakosztály.
Szeretnénk a megkezdett eredményes munkát folytatni a következő évben is és tovább fejleszteni a kézilabda szakosztály munkáját.

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

Nincs beruházás

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A beszerzési feladatokat, sportfelszerelések, sporteszközök vásárlását az első félévre csoportosítjuk, az utánpótlás nevelés szakmai és egyéb fejlesztési terveit az egész tanév során
folyamatosan szeretnénk megvalósítani.
Alap heti három edzés biztosítása 3X2 órában Solymosi Tamás kézilabda szakedző, testnevelő vezetésével a 2013/14-es tanévben.

A

Fáy András Diáksport Egyesület célja, az alapító okiratnak megfelelően, hogy az iskola pedagógiai programjában rögzített egészségnevelési célkitűzések megvalósítását segítse. 
Ennek érdekében együttműködési megállapodásunk van a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskolával. A Diáksport Egyesület részére az iskola a tornatermét heti két
alkalommal a kézilabda szakosztály edzéseire rendelkezésre bocsájtja.Ezen felül biztosítja a különböző házibajnokságok, szabadidős kézilabda rendezvények szervezését. A tornaterem mérete
42 x 12,2 méter. Ez sajnos nem megfelelő kézilabda mérkőzés tartására, ezért hetente egy alkalommal a tao-s támogatás segítségével termet bérelünk a Miskolci Egyetem Körcsarnokában
(edzésre ill. mérkőzésre). 

A DSE elsődleges feladatának tekinti, hogy biztosítsa a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola minél több tanulójának a rendszeres testedzést, sportolást, azaz az
egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítását. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy a kézilabda sportág az egyik legalkalmasabb sportág a gyermekek mozgásfejlődésének biztosítására, a szabadidő tartalmas eltöltésére, az inaktív életmód
káros hatásainak oldására. 
Négy éve újból a diáksport egyesületünk meghatározó sportága lett a leány kézilabda. 
Népszerűségét mutatja, hogy 26 diák sportol rendszeresen a kézilabda szakosztályban. Annak érdekében, hogy minden korosztály a felkészültségének megfelelő versenyrendszerben tudjon
indulni és érjen el sikerélményt ezért V. korcsoportos(14-16 évesek), VI. korcsoportos(17-19 évesek) és amatőr(14-19 évesek) diákolimpiai versenyrendszerben vesznek részt a DSE
kézilabdázói. 
Az eredményességet mutatja, hogy a megyei iskolai pontversenyben a leány kézilabda szakosztályunk az elmúlt tanévben az első helyen végzett.
A kézilabda életet Solymosi Tamás testnevelő, kézilabda szakedző (TF), volt NB-I.-es játékvezető fogja össze.(A kolléga vállalja az edzői licens kiváltását a 2013. június 7-9-én megrendezett
edzői továbbképzésen Balatonfüreden.)Solymosi Tamás Kiváló nevelő edző, igazi pedagógus. Pozitív ösztönzéssel motivál, példát mutat, megköveteli a sportszerű játékot, magatartást edzésen
és mérkőzésen egyaránt. 
Heti három edzéssel készülnek a kézilabdás lányok ebben az évadban. Hetente egy alkalommal kapusedzést is tartunk. A felkészülés nagyon jól sikerült. Az amatőr kézilabda diákolimpián
városi és megyei bajnoki helyezés elérésével a csapatunk bejutott az Országos Amatőr Diákolimpiai Döntőbe Pécsre. Itt 16 csapat mérkőzött egymással. Négyes csoportmérkőzések után
bejutottunk a legjobb négy közé. Végül döntőt játszottak a lányok és az értékes II. helyen végeztek. Az országos döntő gólkirálynői címét Szűcs Adrienn játékosunk érdemelte ki 36 góllal.
A VI. korcsoportos leány csapatunk a megyei diákolimpiai bajnokságban a III. helyen végzett. Az V. korcsoportos csapatunk a megyei IV. helyezést érte el.
2013 Május 10-12-én lesz a Katolikus Iskolák Országos Kézilabda Kupa döntője, amire nagy erőbedobással készül a szakosztály.
Szeretnénk a megkezdett eredményes munkát folytatni a következő évben is és tovább fejleszteni a kézilabda szakosztály munkáját.

Nincs beruházás

A

beszerzési feladatokat, sportfelszerelések, sporteszközök vásárlását az első félévre csoportosítjuk, az utánpótlás nevelés szakmai és egyéb fejlesztési terveit az egész tanév során folyamatosan
szeretnénk megvalósítani.
Alap heti három edzés biztosítása 3X2 órában Solymosi Tamás kézilabda szakedző, testnevelő vezetésével a 2013/14-es tanévben.
A folyamatos versenyeztetés biztosítása érdekében benevezünk a Magyar Diáksport Szövetség V.korcsoportos,VI. korcsoportos és amatőr leány kézilabda diákolimpiai versenyrendszerébe.
2013. szeptember (Megjegyzés:a benevezett csapatokat a 7-es lapon a serdülő ill. ifjusági kategóriában tudjuk jelölni,az eredményindikátorokat a 14-es lapon az egyéb kategóriában jelöljük)
A foglalkoztatás bővítése érdekében benevezünk a Katolikus iskolák országos versenyrendszerébe, befizetjük a szükséges nevezési díjat- 2013. október .
Benevezünk a Megyei Kézilabda szövetség által meghirdetett Cunder Kupára 2013 őszén.
Megvásároljuk a sportszereket (labda, könyökvédő, mezek, kiegészítő eszközök ) 2013. októberében.
A kézilabdázók számának növelése érdekében a beiskolázott tanulók körében, illetve a sportági osztályokban kézilabda szakórákat tartunk 2013 őszén.
Az eredményes csapatépítés és felkészítés érdekében egy hetes edzőtábort szervezünk az országos bajnokság előtt 2014 tavaszán.
Az iskolák közötti kézilabda programok bővítése érdekében Fáy kézilabda bajnokságot szervezünk 4-6 Miskolc városi ill. megyei leány csapat részvételével 2014. április.
Népszerűsíteni fogjuk a leány kézilabdát iskolai házibajnokság szervezésével- 2013. ősz és 2014. tavasz.
A kézilabda népszerűsítése érdekében tanár diák mérkőzéseket szervezünk 2014. májusában.
A szakosztályi létszámot 30 főre tervezzük a jövő tanévben. Ez a jelenlegi létszámot 12 %-al növeli.
Az eredmények folyamatos közlésével kapcsolatot tartunk a helyi médiával és a megyei kézilabda szövetséggel (2013/14-es tanév).
A házibajnokságok, Fáy kupa szervezésébe bevonjuk a szülőket, a tantestület tagjait. 2013/2014-es tanév folyamatos 
Az eredményeket, eseményeket az iskola honlapján folyamatosan megjelentetjük.
A tanév végén a versenyen való szereplések értékelésére, a kiemelkedő tanulók jutalmazására nagy hangsúlyt fektetünk..
A felsőoktatásban továbbtanuló sportolókat az egyetemi sportélet felé irányítjuk.



A folyamatos versenyeztetés biztosítása érdekében benevezünk a Magyar Diáksport Szövetség V.korcsoportos,VI. korcsoportos és amatőr leány kézilabda diákolimpiai versenyrendszerébe.
2013. szeptember (Megjegyzés:a benevezett csapatokat a 7-es lapon a serdülő ill. ifjusági kategóriában tudjuk jelölni,az eredményindikátorokat a 14-es lapon az egyéb kategóriában jelöljük)
A foglalkoztatás bővítése érdekében benevezünk a Katolikus iskolák országos versenyrendszerébe, befizetjük a szükséges nevezési díjat- 2013. október .
Benevezünk a Megyei Kézilabda szövetség által meghirdetett Cunder Kupára 2013 őszén.
Megvásároljuk a sportszereket (labda, könyökvédő, mezek, kiegészítő eszközök ) 2013. októberében.
A kézilabdázók számának növelése érdekében a beiskolázott tanulók körében, illetve a sportági osztályokban kézilabda szakórákat tartunk 2013 őszén.
Az eredményes csapatépítés és felkészítés érdekében egy hetes edzőtábort szervezünk az országos bajnokság előtt 2014 tavaszán.
Az iskolák közötti kézilabda programok bővítése érdekében Fáy kézilabda bajnokságot szervezünk 4-6 Miskolc városi ill. megyei leány csapat részvételével 2014. április.
Népszerűsíteni fogjuk a leány kézilabdát iskolai házibajnokság szervezésével- 2013. ősz és 2014. tavasz.
A kézilabda népszerűsítése érdekében tanár diák mérkőzéseket szervezünk 2014. májusában.
A szakosztályi létszámot 30 főre tervezzük a jövő tanévben. Ez a jelenlegi létszámot 12 %-al növeli.
Az eredmények folyamatos közlésével kapcsolatot tartunk a helyi médiával és a megyei kézilabda szövetséggel (2013/14-es tanév).
A házibajnokságok, Fáy kupa szervezésébe bevonjuk a szülőket, a tantestület tagjait. 2013/2014-es tanév folyamatos 
Az eredményeket, eseményeket az iskola honlapján folyamatosan megjelentetjük.
A tanév végén a versenyen való szereplések értékelésére, a kiemelkedő tanulók jutalmazására nagy hangsúlyt fektetünk..
A felsőoktatásban továbbtanuló sportolókat az egyetemi sportélet felé irányítjuk.

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 női kézilabda fejlesztésének célja:
Minél több diák vegyen részt az iskolai életbe integrált kézilabda edzéseken és mérkőzésen, emelt szintű fizikai aktivitásban.
Legyen az egyik legnépszerűbb sportág a kézilabda az iskolában.
A diákok mindennapi életének legyen része a testmozgás, a sportolás, a kézilabdázás.
Egészséges életvitel megerősítése.
A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen a sportági osztály iskolai tantervében.
Káros szenvedélyek megelőzése, drogprevenció a kézilabda sportág segítségével.
Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (küzdőképesség, kudarctűrés, csapatszellem stb.)
A női kézilabda utánpótlás bázisának szélesítése.
A miskolci kézilabda egyesületi sport utánpótlás bázisának segítése.
A projekt várható hatása:
� A leány kézilabda sportág megerősödése iskolánkban.
� A magyar kézilabda női utánpótlásának erősítése Miskolc városban.
� Játéklehetőség, örömszerzés, érvényesülés biztosítása 15-19 éves női kézilabdázók számára.
� Intenzív délutáni sportélet, ezen belül kézilabda élet megvalósítása iskolánkban.

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

Az alábbi társadalmi hatásokat reméljük és várjuk a pozitív elbírálás után:
A sportág utánpótlás bázisának megerősödése.
Jelentősen csökken az egészségügyi problémákkal küzdő tanulók száma.
A sportoló diákok közösségben betöltött szerepe jelentősen erősödik.
Erősödnek a pozitív erkölcsi és szellemi tulajdonságai a sportoló diákoknak – kitartás, küzdőképesség,akaraterő, versenyszellem.
Emelkedik a szabadidőben sportoló diákok száma.
A sportolók pozitív mintát mutatnak a nem sportoló diáktársaik számára 
A sportszerű életmód modellje példa értékű lesz.
A sporteredmények után emelkedik a szülők és támogatók létszáma.
Növekszik az amatőr sportolni vágyók száma.
Az alábbi gazdasági hatásokat reméljük és várjuk: 
a támogatók körének bővülésével egyre több városi és városkörnyéki vállalkozó kapcsolódhat be a sportág vérkeringésébe, 
megfelelő eredmények után szorosabb együttműködés várható a városvezetők és a gazdasági szereplők között, amely jelentősebb bevételt eredményezhet;
a sportolók létszámának emelkedésével, a városi sportszerekkel foglalkozó üzletek forgalma jelentősen emelkedhet,
az infrastrukturális beruházással a pályabérlésekből befolyt összeg segíti a szakosztályi működést;
a kis-közép- és nagy vállalkozások együttműködési lehetősége erősödik,
a veszélyeztetett serdülő korosztály számára a leghatékonyabb drogprevenció a rendszeres sportolás megszerettetése.

A

női kézilabda fejlesztésének célja:
Minél több diák vegyen részt az iskolai életbe integrált kézilabda edzéseken és mérkőzésen, emelt szintű fizikai aktivitásban.
Legyen az egyik legnépszerűbb sportág a kézilabda az iskolában.
A diákok mindennapi életének legyen része a testmozgás, a sportolás, a kézilabdázás.
Egészséges életvitel megerősítése.
A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen a sportági osztály iskolai tantervében.
Káros szenvedélyek megelőzése, drogprevenció a kézilabda sportág segítségével.
Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (küzdőképesség, kudarctűrés, csapatszellem stb.)
A női kézilabda utánpótlás bázisának szélesítése.
A miskolci kézilabda egyesületi sport utánpótlás bázisának segítése.
A projekt várható hatása:
� A leány kézilabda sportág megerősödése iskolánkban.
� A magyar kézilabda női utánpótlásának erősítése Miskolc városban.
� Játéklehetőség, örömszerzés, érvényesülés biztosítása 15-19 éves női kézilabdázók számára.
� Intenzív délutáni sportélet, ezen belül kézilabda élet megvalósítása iskolánkban.

Az

alábbi társadalmi hatásokat reméljük és várjuk a pozitív elbírálás után:
A sportág utánpótlás bázisának megerősödése.
Jelentősen csökken az egészségügyi problémákkal küzdő tanulók száma.
A sportoló diákok közösségben betöltött szerepe jelentősen erősödik.
Erősödnek a pozitív erkölcsi és szellemi tulajdonságai a sportoló diákoknak – kitartás, küzdőképesség,akaraterő, versenyszellem.
Emelkedik a szabadidőben sportoló diákok száma.
A sportolók pozitív mintát mutatnak a nem sportoló diáktársaik számára 
A sportszerű életmód modellje példa értékű lesz.
A sporteredmények után emelkedik a szülők és támogatók létszáma.
Növekszik az amatőr sportolni vágyók száma.
Az alábbi gazdasági hatásokat reméljük és várjuk: 
a támogatók körének bővülésével egyre több városi és városkörnyéki vállalkozó kapcsolódhat be a sportág vérkeringésébe, 
megfelelő eredmények után szorosabb együttműködés várható a városvezetők és a gazdasági szereplők között, amely jelentősebb bevételt eredményezhet;
a sportolók létszámának emelkedésével, a városi sportszerekkel foglalkozó üzletek forgalma jelentősen emelkedhet,
az infrastrukturális beruházással a pályabérlésekből befolyt összeg segíti a szakosztályi működést;
a kis-közép- és nagy vállalkozások együttműködési lehetősége erősödik,
a veszélyeztetett serdülő korosztály számára a leghatékonyabb drogprevenció a rendszeres sportolás megszerettetése.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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0 0 0  Ft 0  Ft 0  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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0008/2013

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz /
megnevezés

Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.



0 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!)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 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

0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 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/SFPHP04-0008/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

Összegzés:

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

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.

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

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 2

0 0

2013/14-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0008/2013

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

U7 Nincs

U8 Nincs

U9 Nincs

U10 Nincs

U11 Nincs

U12 Nincs

U13 Nincs

U14 Nincs

Serdülő Országos

Ifjúsági Országos

Junior Nincs

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
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mez számozással 15 3 501 Ft 52 515  Ft

könyökvédő 10 1 362 Ft 13 620  Ft

labda 5 5 835 Ft 29 175  Ft

wax 4 3 112 Ft 12 448  Ft

kézilabda nadrág 15 3 501 Ft 52 515  Ft

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

Miskolci Egyetem Körcsarnok 3 890 Ft 5 10 50 194 500  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

1 10 23 341 Ft 4 668  Ft 280 090  Ft

4 668 280 090 

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2

Solymosi Tamás

Sportszakemberek adatainak részletezése

160 273  Ft

0  Ft

155 607 Ft

19 451 Ft

38 902 Ft

0 Ft

194 500  Ft

233 410 Ft

280 090  Ft

0 Ft

0 Ft

1 082 233 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

111 110 Ft 999 990 Ft 1 111 100 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

111 110 Ft 999 990 Ft 1 111 100 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0008/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 pár Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 doboz Sporteszköz

2013/14 db Sportfelszerelés

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség     

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 Solymosi Tamás Edző Nem EKHO

Összegzés:

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

2013/14 1959-06-25 B

Serdülő
Ifjúsági

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/SFPHP04-0008/2013

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



18 867 Ft 51 465 Ft

18 867 Ft

Közreműködői költségek

10 000 Ft

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

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

28 867 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

28 867 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0008/2013

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

Maximum
közrem.
díj

2013/14

A Fáy András Diáksport Egyesület támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program
előkészítésével a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program
megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási , jelentéstételi kötelezettség teljesítésével,
valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására a
törvényi szabályozás szerinti 2 %-ot kívánja elszámolni. Utánpótlás nevelés

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/SFPHP04-0008/2013

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: Miskolc  (helység), 2013  (év) 10  (hó) 02  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP04-0008/2013

Alulírott  Kondás Miklós, 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: Miskolc  (helység), 2013  (év) 10  (hó) 02  (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.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Miskolc  (helység), 2013  (év) 10  (hó) 02  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.
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(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
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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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V. kcs diákolimpia helyezés 3 1 -66.7  %

VI. kcs diákolimpia amatőr helyezés 2 1 -50.0  %

0.0  %

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 10 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

999 990 Ft 28 867 Ft 111 110 Ft 1 111 100 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

999 990 Ft 28 867 Ft 111 110 Ft 1 111 100 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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

999 990 Ft 28 867 Ft 111 110 Ft 1 111 100 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

999 990 Ft 28 867 Ft 111 110 Ft 1 111 100 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0008/2013

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

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:
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