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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: Cunder Kézisuli Egyesület
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 8 1 4 4 6 7 9 - 1 - 0 7

Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 - 5 8 1 9 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 0 0 0 Székesfehérvár(helység)

Széchenyi út (út, utca) 43 10/97(házszám)

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

Széchenyi út (út, utca) 43 10/97(házszám)

06306458795Telefon: 06306458795Fax:

http://www.cunder.net/Hivatalos honlap: m.csaba@citromail.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Molnár Csaba
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Alelnök

06306458795Mobiltelefonszám: m.csaba@citromail.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Erdei Krisztián

06309252113Mobiltelefonszám: erdei.krisz14@gmail.comE-mail cím:

Iskola Székesfehérvári Intézményi Kp. Székesfehérvári Intézményi Kp. 6

Vasvári Pál Ált. Isk. Székesfehérvári Intézményi Kp. Székesfehérvári Intézményi Kp. 1.5

Pusztaszabolcsi József A. Ált. Isk.Pusztaszabolcs Város Önk. Központ 7.5

Köfém Sportcsarnok Szfvár MJV Önkormányzata Handball Future Kft. 15

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2320/2014/MKSZ

Érkezett : ________________

521 Erima bajnokság

Nem jogosult

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

felkészülés

felkészülés

felkészülés

felkészülés

2010-01-01

2010-10-01

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

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

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



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 5.94 MFt 0 MFt

0.5 MFt 1.69 MFt 0 MFt

0.5  MFt 7.63  MFt 0  MFt

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.

0.3 MFt 1.1 MFt 0 MFt

0.35 MFt 0.6167 MFt 0 MFt

0 MFt 0.129 MFt 0 MFt

0.11 MFt 0 MFt 0 MFt

0.02 MFt 0 MFt 0 MFt

0.78  MFt 1.85  MFt 0  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 1.8467 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2320/2014/MKSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2320/2014/MKSZ

 2014/15-ös 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 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület 2014/2015-ös sportfejlesztési programjának tematikája, főbb irányvonalai és céljai a 2013/2014-es támogatási időszakban benyújtott
sportfejlesztési program alapjain nyugszik.

A 2013/2014-es támogatási időszakban éltünk először a társasági adókedvezmények sportcélra történő felhasználása adta lehetőségekkel. Jelen programmal a megkezdett munkát kívánjuk
folytatni, biztosítva a folyamatosságot és az egyenletes fejlődést.

A Cunder Kézisuli három és fél éve alakult azzal a céllal, hogy Székesfehérvár és környéke fiú kézilabda utánpótlásában betöltse az űrt, és minőségi szakmai munkával felépítsen egy olyan
klubot, amely néhány év alatt Székesfehérvár férfi kézilabdáját, a női kézilabda mellett, versenyképessé teheti a hazai élvonalban. Városunk sporthoz való hozzáállása közismerten egyedülálló,
ezért joggal bízhatunk a helyi közösség és önkormányzat támogatásában, szeretetében, anyagi szerepvállalásában egyaránt.

Az egyesületünkben megvalósuló komoly szakmai munka feltételrendszerét kívánjuk biztosítani jelen kérelemmel. A Cunder Kézisuli együttműködési megállapodást kötött az Alba Regia KSE-
vel, amelynek célja többek között a tehetséges fiatalok felkutatása, kiválasztása, valamint a szakmai és pedagógiai nevelésük rendszeres és folyamatos biztosítása, a gyermekek versenyzővé,
élsportolóvá válásának elősegítése.

Jelenleg négy korosztályban közel 80 igazolt sportolóval rendelkezünk, akiket az Erima-Bajnokságban versenyeztetünk.
Sportfejlesztési programunk fontos eleme tárgyi eszköz beruházás jogcímen belül két darab 9 személy szállítására alkalmas kisbusz beszerzése egyesületünk számára. A jelentős sportolói
létszám, valamint a racionális és fenntartható tervezés megköveteli, hogy egyesületünk rendelkezzen személyszállítási eszközökkel.

A busz beszerzés mellett programunk másik fő prioritása az utánpótlás-nevelés fejlesztése. Jelen sportfejlesztési program keretében élni kívánunk a jogszabályok adta lehetőségekkel és a
logisztikai költségeket kivéve, valamennyi aljogcím esetében fogalmazunk meg támogatási igényt.

Az igényelt tételek közül a sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai, a sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, valamint a bérleti díjak kifizetésének költségei jelentik a legnagyobb
kiadásokat az Egyesület számára.

Sporteszközök, sportfelszerelések (mezek, melegítők, táskák, labdák stb.) beszerzésével komoly anyagi terhet tudunk levenni a szülőkről, ezáltal is elősegítve a sportolók egyesületünkbe
irányítását.
Napjainkban a szülőknek komoly áldozatokat kell hozniuk azért, hogy gyermekeik egészségesen éljenek, sportoljanak. Lehetőségeinkhez és a jelen támogatási kérelem lehetőségeihez mérten
egyesületünk igyekszik ezeket a terheket átvállalni, csökkenteni.

A személyi kifizetések kapcsán 1 up szakmai igazgató, 4 edző és egy orvos bérezését kívánjuk megoldani a TAO támogatásokból. Munkatársaink anyagi megbecsülése fontos, hiszen így
hatványozottan elvárható tőlük a teljes elhivatottság. Szakmai felkészültségükhöz, a sportágban való elismertségükhöz nem férhet kétség.

Egyesületünk 2 sportlétesítményt használ rendszeresen edzésekhez, mérkőzésekhez (saját létesítménnyel nem rendelkezik): a Tóparti Gimnázium tornatermét, valamint a Köfém Sportcsarnokot.
A fenti sportlétesítmények bérleti díja az egyik legnagyobb tétel kiadásaink között, saját erőből kigazdálkodásuk jelenleg nehezen elképzelhető a sportolóink családjának hozzájárulása nélkül.
Ezért sikeres kérelem esetén ezen kiadás tekintetében is olcsóbbá tehető lenne a kézilabdázás a családok számára.

A fentieken túl a sérülések megelőzése és kezelése céljából egészségügyi eszközöket is kívánunk vásárolni. A 2014/2015-ös támogatási időszakban gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
kapcsán vitaminok, izotóniás italok vásárlásával sportolóink étrendjének megfelelő kiegészítésével növelni kívánjuk a felkészülés hatékonyságát. A vitaminok, étrend-kiegészítők beszerzésével
játékosainkat egészségtudatosabb táplálkozásra tudjuk ösztönözni, amellett, hogy várhatóan állóképességük, teljesítményük is javulni fog. 

A fentieken kívül a felkészítéshez, edzőtáborozáshoz és versenyeztetéshez kapcsolódó szállás és étkezés-, nevezési díjak költségei terhelik komolyabban büdzsénket. A személyszállítás is
jelentős tétel: azonban fontos megjegyezni, hogy a kérelemben szereplő összeg kalkulálásánál azzal számoltunk, hogy a kisbuszok beszerzésére irányuló kérelmünk pozitív elbírálásban
részesül. Kérelmünk tartalmaz ezen felül rendezéssel, felkészítési tételeket, valamint verseny- és játékengedélyek kiállításának költségeit.

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

Nem releváns.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület 2014/2015-ös sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt nem építési beruházásra
vonatkozó támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az egyesületi működési struktúrához.

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 Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület a 2014/2015-ós támogatási időszakban második alkalommal kívánja igénybe venni a TAO támogatási rendszer nyújtotta lehetőségeket.
Kérelmünk szorosan kapcsolódik az elmúlt támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programhoz. Fő irányvonalai változatlanok, ugyanakkor az egyes támogatási jogcímek, illetve
aljogcímek kalkulációja során figyelemmel voltunk a 2013/2014-es támogatási időszakban szerzett tapasztalatokra. Ezen túlmenően sportfejlesztési programunk elkészítésekor figyelemmel
voltunk a jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokra, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség irányelveire, a benchmark-rendszerre valamint a személyi kifizetések kapcsán kiadott
„fizetési-sapka” keretszámaira.

Célunk a hatékony működés, amelynek segítségével a lehető legkorábban valósulhat meg az egyesület meghatározó tényezővé válása a magyar kézilabda utánpótlásban. A lokális és az
egyesület közvetlen érdekein túl továbbra is céljaink között szerepel egy olyan feltételrendszer kialakítása és biztosítása, amely hosszú távon – összhangban a Magyar Kézilabda Szövetség
elképzeléseivel – hozzájárul a sportági piramis alapjainak szélesítéséhez, valamint a minőségi képzés megteremtéséhez, amelynek az egész hazai kézilabdázás a haszonélvezője lehet. Ehhez
a minőségi szakmai háttér biztosításán túl (amelynek része szakembereink anyagi megbecsülése is) növelni kívánjuk az egyesület tömegbázisát is.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a sportág népszerűsítését, tömegesítését Székesfehérvár városában az iskolások körében. A térségben több komoly kihívója is akad egyesületünknek más
sportágakból, nagy múltú, komoly hagyományokkal rendelkező egyesületek személyében. Ahhoz, hogy a székesfehérvári és környéki fiatalok számára versenyképes alternatívává válhasson a
Cunder Kézisuli, kiemelten szükséges egyesületünk támogatása. Sportolóink elé olyan szakmai és emberi példaképeket tudunk edzőink személyében állítani, akiknek hozzáállását,
elhivatottságát elsajátítva valódi sportemberekké válhatnak a fiatalok.

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

A Cunder Kézisuli sportfejlesztési programjában a fokozatosság elvét követve olyan fejlesztéseket, programelemeket kíván megvalósítani, amelyek hosszú távon is fenntarthatóak és
finanszírozhatóak. A 2014/2015-ös sportfejlesztési programunkban megfogalmazott céljaink reálisak, az Egyesület helyzetéhez (anyagi helyzet, bajnoki osztály) mérten kerültek meghatározásra.
A TAO támogatási forrásokra az Egyesület plusz forrásként tekint, igyekszünk az így elnyert forrásokat kiegészíteni és biztosítani a fenntartható működést.



A fentiekben leírtak eredményeképpen terveink szerint nőni fog a térségben a sportág népszerűsége, amely pozitív hatásokat fejthet ki mind a gazdasági, mind pedig a társadalmi színtéren. A
jelen kérelemben igényelt támogatási összeg alapja lehet szakmai munkánk új szintre emelésének, és ez, az egyesületünkben dolgozók szakértelmével együtt már rövidtávon is komoly
eredményességet fog mutatni.

A sportfejlesztési programunk azon részeinek köszönhetően, amelyek olcsóbbá teszik/tették a családok számára a sportág űzését, valamint azáltal, hogy jobb feltételeket tudunk biztosítani a
kötelékeinkben sportolók számára, a szülők is szívesebben hozzák hozzánk sportolni gyermekeiket,

Célunk, hogy a kézilabdázás által a fiatalokat egészségtudatos, sportos életmódra neveljük, közösségi szellemüket erősítsük. Szakembereink foglalkoztatásával, eszközbeszerzéseinkkel az
állami adóbevételek emelkednek. Egyúttal szakembereink anyagi elismertsége magasabb szintű lesz, ami szintén motiválja őket, amellett, hogy egyik legfontosabb motivációjuk az, hogy
elismerést szerezzenek családjuknak, egyesületüknek és városuknak. Együttműködési megállapodásunkkal a tehetséggondozás terén megosztásra kerültek a feladatok, illetve kialakult egy
költség hatékony konstrukció, amely sokkal eredményesebb mind a tömegesítésben, mind pedig a szakmai munkában.

Komoly kihívás elé állítja az Egyesületet, hogy Székesfehérvár csapatai több csapatsportban is hazánk élmezőnyébe tartoznak, így jelentős konkurenciával kell megküzdenünk de célunk, hogy a
város és a környék fiatal fiúi számára egy új alternatívával, a kézilabdával bővítsük a sportágak sorát. Célunk, hogy fellendüljön az érdeklődés a sportág iránt, és a térség vállalkozói felismerjék
a helyi sport reklámerejét, illetve a javuló eredményesség kedvezően hasson a megtérülési mutatókra. Programunk hatására nő a városi sport-infrastruktúra kihasználtsága is.

Ezen túlmenően kiemelt feladatunknak tekintjük a sportág népszerűsítését, tömegesítését Székesfehérvár városában az iskolások körében. Az egyesületünk által az Alba Regia KSE-vel kötött
együttműködési megállapodás, egy olyan háló kiépítését, egy olyan struktúra megvalósítását szolgálják, amelynek segítségével a tehetségek felkutatása, a tehetséggondozás sokkal
hatékonyabbá válhat, valamint felnőtt csapatunk fejlődésével mind vonzóbb alternatívát és lehetőséget kínálhat a legtehetségesebb játékosoknak.

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2320/2014/MKSZ

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz 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)

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.



2 13 000 000 Ft 26 000 000  Ft

26 000 000 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!)

7 967 313 Ft 18 590 396 Ft 26 557 709 Ft

7 967 313 Ft 18 590 396 Ft 26 557 709 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:

9

0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

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/SFPHP01-2320/2014/MKSZ

Évad Megnevezés                                                            Menny. egység Menny. Egységár          Összeg          Kategória

2014/15 db Személyszállítási eszközök

Összegzés:

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

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)

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

Kisbusz 9 fős



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

14 1

19 1

18 1

17 1

0 0

0 0

0 0

2014/15-ös bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2320/2014/MKSZ

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

U7 Nincs

U8 Nincs

U9 Nincs

U10 Nincs

U11 Országos

U12 Országos

U13 Országos

U14 Országos

Serdülő Nincs

Ifjúsági Nincs

Junior Nincs

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



12

50 12 700 Ft 635 000  Ft

50 10 000 Ft 500 000  Ft

50 50 800 Ft 2 540 000  Ft

50 6 350 Ft 317 500  Ft

50 29 000 Ft 1 450 000  Ft

10 17 000 Ft 170 000  Ft

10 17 000 Ft 170 000  Ft

25 17 000 Ft 425 000  Ft

30 7 000 Ft 210 000  Ft

10 12 700 Ft 127 000  Ft

40 10 000 Ft 400 000  Ft

80 1 500 Ft 120 000  Ft

20 19 000 Ft 380 000  Ft

25 3 000 Ft 75 000  Ft

25 2 500 Ft 62 500  Ft

25 3 000 Ft 75 000  Ft

10 30 000 Ft 300 000  Ft

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

Tóparti Gimnázium Tornaterme 6 000 Ft 30 10 300 1 800 000  Ft

Tóparti Gimnázium Tornaterme 6 000 Ft 30 10 300 1 800 000  Ft

Köfém Sportcsarnok 20 000 Ft 30 10 300 6 000 000  Ft

Köfém Sportcsarnok 20 000 Ft 30 10 300 6 000 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

4 12 400 000 Ft 80 000  Ft 5 760 000  Ft

4 10 150 000 Ft 30 000  Ft 1 800 000  Ft

4 10 100 000 Ft 20 000  Ft 1 200 000  Ft

4 10 175 000 Ft 35 000  Ft 2 100 000  Ft

4 10 75 000 Ft 21 000  Ft 960 000  Ft

4 10 75 000 Ft 15 000  Ft 900 000  Ft

201 000 12 720 000 

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2

Molnár Csaba

Sportszakemberek adatainak részletezése

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2320/2014/MKSZ

Évad
Megnevezés                                                            

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 pár Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Diagnosztikai eszközök

2014/15 db Diagnosztikai eszközök

2014/15 db Diagnosztikai eszközök

2014/15 db Diagnosztikai eszközök

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra
/ hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség     

2014/15 U11

2014/15 U12

2014/15 U13

2014/15 U14

Támogatási
időszak

Név                               Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15
Molnár Csaba

UP/szakmai igazgató Nem EKHO

2014/15
Erdei Krisztián

edző Nem EKHO

2014/15
Dolezsál Károly

edző Nem EKHO

2014/15
Hátsági Horváth 
Miklós sportorvos Nem EKHO

2014/15
Dreska Dániel

edző Igen Normál

2014/15
Dravecz Dávid

edző Igen EKHO

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz Fogl. kor.

2014/15 1974-12-03 nem releváns

U11
U12
U13
U14

kézilabda mez (meccs)

kézilabda nadrág (meccs)

kézilabda cipő

edzőpóló

bemelegítő jogging

kapusmez

kapusnadrág

labda

wax

gumiszalagok

törölköző

zokni

sporttáska nagy

bemelegítő krém

jégzselé spray

masszázskrém

teljesítménydiagnosztikai felmérés



Erdei Krisztián

Dolezsál Károly

Hátsági Horváth Miklós

Dreska Dániel

Dravecz Dávid

7 444 500  Ft

512 500  Ft

2 800 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

200 000 Ft

15 600 000  Ft

5 000 000 Ft

12 720 000  Ft

0 Ft

0 Ft

45 077 000 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

4 632 785 Ft 41 695 066 Ft 46 327 851 Ft

4 632 785 Ft 41 695 066 Ft 46 327 851 Ft

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

2014/15 1978-04-01 B

U14

2014/15 1966-12-17 C

U12

2014/15 1969-02-24 nem releváns

U11
U12
U13
U14

2014/15 1990-11-10 D

U13

2014/15 1991-01-11 D

U11

Jogcím 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

AJT program költségei

Összegzés:

összesen:

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

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/SFPHP01-2320/2014/MKSZ

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

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

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

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



371 805 Ft 371 807 Ft

833 900 Ft 833 901 Ft

1 205 705 Ft

Közreműködői költségek

602 855 Ft

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

0 Ft

557 709 Ft

1 250 851 Ft

0 Ft

0 Ft

1 808 560 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2320/2014/MKSZ

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

Maximum
közrem. díj

2014/15

A Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület közreműködői szerződést kötött a Mobi 
Europe Kft., mely gazdasági társaság a 2014/15-ös támogatási időszakban ellátja az egyesület 
által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével, 
összeállításával, a program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával 
kapcsolatos közreműködői feladatokat. Tárgyi jellegű

2014/15

A Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület közreműködői szerződést kötött a Mobi 
Europe Kft., mely gazdasági társaság a 2014/15-ös támogatási időszakban ellátja az egyesület 
által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével, 
összeállításával, a program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával 
kapcsolatos közreműködői feladatokat. Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:



Ügyiratszám : be/SFPHP01-2320/2014/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: Székesfehérvár  (helység), 2014  (év) 06  (hó) 03  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP01-2320/2014/MKSZ

Alulírott  Molnár Csaba, 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: Székesfehérvár  (helység), 2014  (év) 06  (hó) 03  (nap) 
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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)

(25 000 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: Székesfehérvár  (helység), 2014  (év) 06  (hó) 03  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.
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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 25 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

18 590 396 Ft 557 709 Ft 7 967 313 Ft 26 557 709 Ft

41 695 066 Ft 1 250 851 Ft 4 632 785 Ft 46 327 851 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

60 285 462 Ft 1 808 560 Ft 12 600 098 Ft 72 885 560 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

18 590 396 Ft 557 709 Ft 7 967 313 Ft 26 557 709 Ft

41 695 066 Ft 1 250 851 Ft 4 632 785 Ft 46 327 851 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

60 285 462 Ft 1 808 560 Ft 12 600 098 Ft 72 885 560 Ft

Projekt költségvetése összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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