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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Főnix Gold Futball Club Utánpótlásnevelő Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: Főnix Gold FC

2 Gazdálkodási formakód:

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Adószám: 1 8 5 0 0 9 3 8 - 1 - 0 7

Bankszámlaszám: 1 2 0 2 3 1 0 1 - 0 0 3 3 8 0 9 1 - 0 0 1 0 0 0 0 5

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

Gombócleső(út, utca) HRSZ 4054/1(házszám)

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

Gombóclese(út, utca) HRSZ 4054/1(házszám)

06203350551Telefon: 0622501515Fax:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Bolla László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

0620-335-0551Mobiltelefonszám: info@fonixgoldfc.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Bolla László

0620-335-0551Mobiltelefonszám: info@fonixgoldfc.huE-mail cím:

Ügyiratszám : T-2011/466

Érkezett : ________________
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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

6

0 eFt 0 eFt

11 549 eFt 25 500 eFt

11 080 eFt 21 500 eFt

473 eFt 4 000 eFt

2.1 A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb mutatói:

Megnevezés 2010. évi tényadatok (eFt) 2011. évi tervadatok (eFt)

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)

Összbevétel

Költségek, ráfordítások

ebből: személyi jellegű ráfordítások

Saját tőke

Mérleg szerinti eredmény

Mérlegfőösszeg

6. Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett.

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

 2011/12-es bajnoki évad  2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek
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Ismertesse a kérelemben érintett támogatási jogcímekre vonatkozó sportfejlesztési programját! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

Egyesületünk 2007. őszén alakult meg 2 fanatikus, a magyar foci és az utánpótlás-nevelés iránt elkötelezett szülő elhatározásának eredményeként. 
Elvünk, hogy a magyar labdarúgás jövőbeni sikereinek érdekében elengedhetetlen az utánpótlás-nevelés fejlesztése Magyarországon. Elképzelésünk szerint a tömegbázis
megteremtése, kiépítése lehet a hosszú távú céljaink megvalósításának alapja. Ehhez nem csak a majdani profi játékosok számának növelését kell elérnünk, de az amatőr
és csak kedvtelésből játszott foci lehetőségét is meg kell termtenünk. A mi esetünkben ez konkrétan az óvodákkal és iskolákkal kialakított jó kapcsolataink adta
lehetőségeink kihasználását jelenti. A kiválasztás mellett népszerüsítjük a sportot, az egészséges életmódot és legfőképpen természetesen a FOCIT!!!!!!
Célunk hogy komoly bázist hozzunk létre és szakmai munkánkkal a hazai utánpótlás- nevelés színvonalát emeljük. Ennek elérése csak szervezett sportszakmai munkával,
magas színvonalú utánpótlás-képzéssel, eredményes tehetségkutatással és egy komoly infrastruktúra megteremtésével lehetséges!!!! Ilyen infrastruktúra nélkül jó képzés
nem lehetséges és a magyar labdarúgás sem lesz újra kiemelkedő Európában! 
Megalakulásunkkal tehát segíteni szeretnénk a magyar labdarúgás fellendítését itthon és nemzetközi szinten is a helyüket megálló fiatal nemzedékek kinevelésével.
Munkánk:
A Főnix Gold Fc. 6 és 14 éves kor közötti gyermekek számára nyújt kiemelt szintű szakmai munkát és odafigyelést. A labdarúgáshoz valódi elhivatottságot érző
gyermekeknek, a „legjobbak a legjobbakkal” elv alapján, a mindenkori életkori sajátosságaiknak megfelelően biztosítjuk a töretlen fejlődést. 
Hitvallásunk:
Ne váltsd meg a világot, valósítsd meg önmagad! 
Ha megvalósítottad önmagad, megválthatod a világot!

Korosztályonként kizárólag kis létszámú csoportokban, maximum 12-16 gyermekkel foglalkozunk, hogy a megfelelő fejlődést és edzői odafigyelést garantálni tudjuk.
Egyesületünknél a tagsági díjak beszedése érdekében sem duzzasztjuk fel mesterségesen korosztályainkat, ezért van lehetőségünk arra, hogy az edzéseken a
személyenkénti sajátosságokat maximálisan figyelembe vegyük. 
A tömegesítés fontossága mellett működésünk közvetlen célja azonban nem egy tömegsportbázis kialakítása, ezért korosztályainkat szigorú válogatási rendszeren és orvosi
felméréseken alapuló kiválasztás szerint állítjuk össze. 

Fontos követelmény azonban csapatainknál a humán képzés minősége is. A sport mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tanulásra , mivel tisztában vagyunk azzal a ténnyel,
hogy nem minden ifjú tehetségből válik majd felnőtt profi labdarúgó, ezért 2009 szeptemberétől a Főnix Gold Fc. csapatainak a székesfehérvári Vörösmarty Általános Iskola
Vezetőségével kötött megállapo-dás alapján külön osztályok indítására van lehetősége. Az iskola tanárai kiemelt odafigyelést biztosítanak gyermekeink számára, mely
munka erdménye természetesen csemetéink tanulmányi sikerein is megmutatkozik!
Az iskolát ott kezdő csapataink tehát, a sport és a humán képzésből is egyaránt megfelelő mennyiségű és minőségű képzést kapnak.(http://www.vorosmartyaltisk-
szfvar.hu/ ) 

Játékosaink testi fejlődését, egészségi állapotát folyamatosan kontrol alatt tartjuk. 
Egyesületünk együttműködési megállapodást kötött a Sani Prevent Kft. mozgásszervi központjával akikkel közösen a gyermekek aktuális fizikai állapotát felmérjük,
dokumentáljuk és elemezzük, az esetleges eltéréseket korrigáljuk, szükség esetén szakorvosi ellátást javaslunk. A gyermekek felmérésére a Leonardo izomdinamikai
mérőeszközt használjuk. A mérési eredmények alapján odafigyelünk a gyermekek fejlődésére.
A mérések mellett, szakképzett segítőinkkel az egyes sérülések utáni rehabilitációra, az erő, a dinamika, a mozgáskordináció fejlesztésére Galileo teljes testvibrációs gépet
használunk. Együttműködésünk kézzelfogható és ellenőrizhető sikereket hoz. Programunk során fiataljaink körében bevezettük a sani prevent csontpor, a seatone sport
restart és a seatone sport endurance extra (a sportkórház által is ajánlott) táplálékkiegészítők rendszeres szedését. 
Munkánkak mérhető eredményei megmutatják, hogy játékosaink erőnléte, csontozata, egészségi állapota átlagon felüli a jelenleg hazánkban rendszeresen edző hasonló
korosztályoknál. 
Évente pedig egy alkalommal a nagyobb korosztályinkat a Dr. Petrekanics Máté által vezetett orvos csoport megvizsgálja és véleményezi. 
Az új támogatási rendszer segítségével 5 db Galileo gépet szeretnénk vásárolni egyesületünknek, melyek használatát az egyesület játékosai mellett megnyitnánk a
nagyközönség felé is és ennek a munkának a bevétele nagyban sgíthetné a Főnix jővőbeni működésének stabilitását.

Jelenlegi korosztályainkat 7 korcsoportban 1999-2005 közötti születésű gyermek alkotják. Szeptembertől a csoportok a 2006-os születésű gyermekek előkészítő (játszó)
csoportjával bővül. 
Szakmai munkánk alapjait a nemzetközileg is elismert AFC AJAX Amsterdam utánpótlás programját kiegészítve a Bot-Mezey -féle utánpótlás program adja. 
Valljuk, hogy ebben a korban a gyakorlatok 90 %-át csak és kizárólag labdával kell végezni!!!
A profi szakmai munkánk irányítását 6 fős UEFA licenszes edzői apparátusunk biztosítja.
4 fő szakedzőnk munkáját egy kapusedző és egy mozgáskordinációs edző segíti. 
UEFA „B” licence-es edzőink Jakab Elek Úr vezetésével rendszeres továbbképzésen, szakmai megbeszéléseken vesznek részt. 2012-ben pedig mindegyik szakedzőnknek
UEFA „A” minősítést kell megszereznie.
Az elmúlt években végzett munkánkra felfigyelve az Empoli Futball Akadémia szakmai együttműködést ajánlott egyesületünknek. 
Természetesen ezt nagy örömmel fogadtuk és a közelmúltban együttműködési megállapodást is kötöttünk Olaszország jelenleg egyik legeredményesebb elit képző
akadémiájával. 

Az együttműködés keretein belül edzőinknek és fiataljainknak lehetősége nyílik szakmai utak illetve edzőtáborozás keretein belül hasznos információk cseréjére és
tudásbázisuk növelésre.

Lehetőség nyílik számunkra, hogy pontos képet kaphassunk egy már régóta jól működő utánpótlás-nevelő akadémia munkájáról, tapasztalatairól.
A megszerzett információkkat pedig kiválóan tudjuk hasznosítani jövőbeni munkánk során.

Tornák, kupák, játéknapok szervezésea tehetségkutatás és a tömegesítés jegyében:

2007 óta már hagyománnyá vált a nálunk edző gyermekek szüleinek bevonásával minden évben 2 alkalommal megrendezésre kerülő Főnix Kupa. A rendezvénysorozatban,
ami 2011 decemberében már IX. alkalommal kerül megrendezésre, 6 korosztály (1999-2004) mintegy 1300 gyermeklabdarúgója vesz részt rendszeresen.

Minden évben karácsonykor és szilveszterkor anyák, apák és gyermekeik játszanak egymással önfeledten ahol a szülők az évek múlásával egyre közelebb és közelebb
kerülnek a labdarúgáshoz.
Egyesületünk megalakulása óta rendszeres kapcsolatot épített ki a helyi óvodákkal (évente 20-22), akiknek minden évben rendszeresen, külön-külön lehetőséget
biztosítunk csarnokunkban egy edzőink által felügyelt játékos sportnapok keretében a gondtalan és vidám szórakozásra.

Ezek alkalmával feltérképezzük a mindenkori nagycsoportos ovisok (kb.4-500 fiú és lány) aktuális fejlettségi és mozgáskordinációs szintjét, gyorsaságát és fizikai
felkészültségét. 
A felmérések után a szülők felé jelezzük észrevételeinket, tapasztalatainkat, akik javaslatunk és természetesen gyermekeik akarata szerint eldönthetik, hogy reményünk
szerint gyermeküket a labdarúgás felé irányítják-e!!

A tömegesítés elősegítése érdekében partneriskolánnkal együttműködve az iskolai tornaórák keretein belül egyesületünk edzői rendszeresen tartanak foglalkozásokat az
iskola diákjainak. Minden évben az iskolai testnevelőkkel közösen, bázisunkon házi, kis és nagypályás, valamint régiós iskolai bajnokságokat szeveztünk és szervezünk több
korosztályban a környező települések iskoláinak bevonásával, amely lehetőséget ad edzőink számára, hogy az ott élő ifjú tehetségek minnél előbb a szakma látókörébe
kerüljenek.

Egyesületünk infrastruktúrája két éve ad otthont a székesfehérvári általános iskolák részvételével az országos labdarúgó diákolimpia helyi selejtező mérkőzéseinek két
korosztályban. A sportág népszerűsítése, a tehetségkutatás és a munka nyáron sem fejeződik be egyesületünknél, mivel a nyári szünet ideje alatt a mindennapi edzések
mellett napközis táborokat is szervezünk, aminek keretein belül az edzőink tartanak foglalkozásokat. 

           



2011.09.15. 18:48Kérelem

3/14 oldalhttp://mlszkerelem.webpont.com/kerelem/print?w=1

Tehát a sikeresen felépített szakmai munka mellé nagyon fontos azonban egy komoly, jó minőségű pályákkal és megfelelő kiszolgálóegységekkel rendelkező bázis is. 
Büszkén állíthatjuk, hogy jelenleg hazánkban a Főnix az egyik legjobb háttérbázissal rendelkező egyesület, hiszen segítőink elhivatottságának köszönhetően Európában is
egyedülálló kétpályás fedett műfüves csarnok ad otthont a Főnix csapatainak mintegy 2800 m2-en.
Központunkban minden felszerelés és infrastruktúra adott egy komoly színvonalú szakmai munka elvégzéséhez. Természetesen egy ilyen infrastruktúra fenntartása,
folyamatos fejlesztése és működtetése nagyon nagy terhet ró egyesületünkre és a minket támogatónkra. Mivel azonban az egyesületünknél futbalozó gyermekek száma
évről évre nő további pályákra van szükség a munka elvégzéséhez. 

Terveink között szerepel egy műfüves kispálya építése közvetlenül a csarnokunk mellett, melyhez már az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását is sikerült megszereznünk.
Korosztályaink életkorának növekedésével pedig hamarosan elengedhetetlenné válik egy nagyméretű pálya bevonása rendszerünkbe, mivel az életkornak megfelelő
szakmai munka elvégzéséhez ez már elengedhetetlen feltétel. 

Az eddig elvégzett munka mellett következő legfontosabb lépésünk igazolt, versenyző labdarúgóinknak egy olyan továbblépisi lehetőség biztosítása, ahol továbbra is a
legjobb szakmai képzéssel készítik fel őket a jövőre, illetve biztosítanak nekik lehetőséget céljaik elérésében.

Az elmúlt 4 éves működésünk alatt elvégzett szakmai munka eredményeként egyesületünk európai mércével mérve is értékes trófeákat gyűjtött be ebben az évadban,
hiszen a 11 évesek bajnokok ligájának számító Cordial Cup –on csapatunk egész Európát magamögé utasítva hozta haza a győzelemért járó trófeát.

Sikerünkkel óriási dicsőséget szereztünk a magyar foci és utánpótlás-nevelés hírnevének is. 
Szintén ebben az évadban pedig U12-es csapatunk az első bajnoki évadját a dobogó legfelső fokán zárta.

További értékes eredményeink 2007-től napjainkig:

DECATHLON Utánpótlástorna /Székesfehérvár/2007. november U7 I. helyezés, U9 I. helyezés
Fürge-Nyuszi Kupa /Siófok/2008.február U7 I. helyezés, U9 I. helyezés
Duna-Mount kupa /Dunaújváros/2008. március U7 III. helyezés
LEGEA-PŰNKÖSDI KUPA /Budapest/2008. május 2000-es korsztály I. helyezés, 1999-es korosztály I. helyezés
SAMSUNG FOCIZOOM Országos Torna /Budapest, Albert stadion,2008. július 99-es korosztály I. helyezés
JAUERLING KUPA /AUSZTRIA, Maria Laach/2008. augusztus 99-es korosztály III. helyezés
MITRE Kupa /Budapest,2008. augusztus 2001-es korosztály I. helyezés,1998-as korosztály III. helyezés
LEGEA Kupa /Budapest/2008. Augusztus, 99-es korosztály I. helyezés
DUNA MOUNT Kupa Dunaújváros /2009-március 01/ 1998-as koosztály I. helyezés
DUNA MOUNT Kupa Dunaújváros /2009-március 01/ 2000-es koosztály I. helyezés
SOPRON /2009. Árilis/ 1998-as korosztály III: helyezés 
Csillagfény Kupa Zalaegerszeg /2009. június/ 2001-es korosztály III. helyezés
IV. FŐNIX Kupa /Székesfehrvár/ 1998-as korosztály I helyezés
IV.FŐNIX Kupa /Székesfehrvár/ 1999-es korosztály I helyezés
Zalaegerszeg, 2009. december, 1999-es korosztály I helyezés
Ritzing/Ausztria 2010. január 2000-es korosztály I. helyezés 
Ritzing/Ausztria 2010. január 1999-es korosztály I. helyezés 
Székesfehérvár, Videoton LKA Kupák 2010. Február 1999-es, 2001-es,2002-es korosztály I helyezés; 2000-es korosztály II. helyezés 
Főnix Kupa /2010. Március/ 1999 és 2000-es korosztály első helyezés
Ausztria/Graz 2010. Március 21. 1999-es korosztály I. helyezés
MARIANKA Kupa 2010.június Szlovákia, Bratislava I. helyezés 2000-es korosztály
SOMMER CUP 2010. augusztus Ausztria I. helyezés , 1999-es korosztály
ZTE Kupa, 2010. július, Zalaegerszeg, II. helyezés, 1999-es korosztály 
Dalnoki Jenő émléktorna 2010. augusztus, Budapest, I.helyezés 2000-es korosztály
2010. Szeptember CORDIAL CUP I. helyezés 2000-es korosztály
2010. Október OCTÓBER FEST Csepel Halászi 2001-es korosztály I. helyezések
Agriapipe kupa, Eger 2010. November 1998-as korosztályban II. helyezés az 1999-es korosztállyal
2010. december 13. BETZI CUP IV. hely 1999-es csapatttal
2011. január, IMI SZUSE kupa Esztergom I. helyezés az 1999-es csapattal az egy évvel idősebbek között
2011. június 2002-es korosztály Zalaegerszeg II. hely.
2011. június, Tirol, Cordial Cup I. hely 2000-es csapattal
2011. június Bajnoki Arany U12-es csapat
2011. június Göll Cup, Ausztria I hely 2000-es csapat

Az elmúlt évek hazai és külföldi tornákon való rendszeres megjelenésünk és sikereink miatt örömmel jelenthetjük ki, hogy csapatunk bekerült a hazai és nemzetközi
gyermeklabdarúgás vérkeringésébe is. 

Rendszeres meghívást kapunk Európa különböző országainak rangos nemzetközi tornáira, valamint mi is sikerrel hívunk meg komoly csapatokat a Főnixnél rendezett
tornáinkra! Ezeken az eseményeken való részvétel nem csak szakmailag, de mentálisan is erősíti játékosainkat, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy technikailag és
mentálisan is felkészült akadémiára érett játékosok kerülhessenek ki egyesületünktől! 

Ez azonban nagy anyagi terheket ró egyesületünkre, mert egy-egy torna távolságtól és létszámtól függően akár a milliós összeget is elérheti 
A költségek jelentős része a hazai és a külföldi versenyek esetében is az utazás, mely nagy mértékben csökkenthető lenne, ha sikerülne egyesületünknek legalább 4 db. 9
fős kisbuszt vásárolnia, amit majd saját üzemeltetésben használnánk. 

TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁS:

Egyesületünk a folyamatos fejlődés eredményeként egy új műfüves kisfocipályát kíván megépíteni a sportfinanszírozás segítségével.

Részletes kifejtését csatolt mellékleteinkben részletezzük.

UTÁNPÓTLÁS KÖLTSÉGEI:

- utánpótlás személyi jellegű ráfordításai:

Kovács Attila (edző) , UEFA B licensz, bére : 83.525 Ft / hó (brt. járulék)
Bozai Attila (edző) , UEFA B licensz, bére : 83.525 Ft / hó (brt. járulék)
Nagy Bálint (edző) , UEFA B licensz, bére : 83.525 Ft / hó (brt. járulék)
Szoboszlai Zsolt (szakmai vezető edző) : 308.400 Ft/hó (brt. Járulék)
Bolla László (UP technikai vezető) : 321.250 Ft/hó (brt. járulék)

1 évre összesen: 880.225 Ft / hó
Bérük (2011.09.14-től 2012.06.30-ig) : 8.362.137 Ft / hó

- utánpótlás eszköz beszerzései:

Labdák (több korosztály részére) : 450.000 Ft (150 db)
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Megkülönböztetők : 60.000 Ft (60 db)
Bólyák : 82.000 Ft (120 db)

Összesen: 592.000 Ft

- utánpótlás bérleti díja:

Bérleti szerződés alapján fizetendő bérleti díj a területünkért : 1.320.000 Ft/hó

1 évre : 15.840.000 Ft

Sportbaráti üdvözlettel:

Főnix Gold FC

8 10 9

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

7 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
A pozíciók indoklása a 16. oldalon történik.

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 összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése
                                                                  

Újonnan
létrehozott-e a
pozíció?

Fő Időtartam
(hónap) Alkalmazás

típusa

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó/fő)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó/fő)

Pozícióra jutó
ráfordítás
összesen(Ft)

Összegzés:

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

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

7. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára.

8. Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.

9. Az egyes sorokon jelölt támogatási időszak július 1. és következő év június 30. közötti időszakra számítva.

10. EKHO1 Főállású EKHO-s munkaviszony szerint adózó, EKHO2 Másodállású, nyugdíjas vagy EKHO-s megbízási szerződés, Általános munkaviszony szerint adózó vagy Megbízási szerződés szerint adózó a megbízott.
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Műfüves sportpálya 9 890 118 Ft

9 890 118 Ft

11 4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!)

2 967 035 Ft 6 923 083 Ft 9 890 118 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 967 035 Ft 6 923 083 Ft 9 890 118 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 2011. és 2014. közötti időszakban:

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

A beruházás összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Támogatási
időszak

Eszköz
jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                      

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Üzembe helyezés
tervezett időpontja

2011/12 TEB
Részletes indoklás lent.

Igen 2012-03-05

Összegzés:

összesen:

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

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Kérjük mutassa be, és indokolja a beruházás szükségességét:
Egyesületünk jelenleg 114 igazolt utánpótláskorú versenyzővel rendelkezik. 2 db fedett műfüves pályánk van. 

A pálya időbeosztása a megnövekedett létszám miatt annyira túlzsúfolt lett, hogy a kisebb korosztályok játszatása miatt indokolttá vált egy kisebb műfüves pálya létesítése a mostaniak mellé.

A kisebb korosztály játékosai délután 4-től, fél 7-ig játszhatnak, ez az időpont viszont teljesen telített a többi korcsoport miatt.

A gyerekek létszáma folyamatosan növekszik, már elértük azt a kritikus szintet, hogy több játékost nem tudunk leigazolni, nem tudnak játszani egyesületünknél.

Már az idei évben további 20 gyerek igazolását tervezzük, a pálya maximális kihasználtsággal 

11. Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt a 8. oldalon kell feltűntetni.
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114 38 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2011/12-es bajnoki évad 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Korosztály

Foglalkoz-
tatott
játékosok
száma
(Fő)

Verseny-
engedéllyel
rendelkező
játékosok
száma (Fő)

Bajnokság-
ban (MLSZ
által kiírt)
szereplő
csapatok
száma (Db)

Foglalkoz-
tatott
játékosok
száma
(Fő)

Verseny-
engedéllyel
rendelkező
játékosok
száma (Fő)

Bajnokság-
ban (MLSZ
által kiírt)
szereplő
csapatok
száma (Db)

Foglalkoz-
tatott
játékosok
száma
(Fő)

Verseny-
engedéllyel
rendelkező
játékosok
száma (Fő)

Bajnokság-
ban (MLSZ
által kiírt)
szereplő
csapatok
száma (Db)

Foglalkoz-
tatott
játékosok
száma
(Fő)

Verseny-
engedéllyel
rendelkező
játékosok
száma (Fő)

Bajnokság-
ban (MLSZ
által kiírt)
szereplő
csapatok
száma
(Db)

U13 és
alatta

U14-15

U16-17

U18-19

592 000 Ft

0 Ft

0 Ft

13 0 Ft

14 0 Ft

15 0 Ft

15 840 000 Ft

0 Ft

8 362 137 Ft

0 Ft

12 Egyes korosztályok 2011/12-es évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) (ha valamely jogcímre
nem pályázik, kérjük írjon 0-t!)

2 479 414 Ft 22 314 723 Ft 24 794 137 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 479 414 Ft 22 314 723 Ft 24 794 137 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2011-2014 közötti időszakra (Ft)

Jogcím 2011/12-es
bajnoki évad

2012/13-es bajnoki
évad

2013/14-es bajnoki
évad

2014/15-es bajnoki
évad

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

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

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni.

12. Amennyiben több évadra tervez, töltse ki a táblázatot minden évadra.

13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

14. A 9. oldalon kitöltöttekkel nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg.

15. Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén.
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0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

A 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 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

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban

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

2011/12 Á

2011/12 SZ

2012/13 Á

2012/13 SZ

2013/14 Á

2013/14 SZ

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:
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Tárgyi eszköz 69 000 Ft

Tárgyi eszköz 69 000 Ft

Tárgyi eszköz 69 000 Ft

Utánpótlás 223 000 Ft

Utánpótlás 223 000 Ft

Utánpótlás 223 000 Ft

876 000 Ft

Közreműködői költségek

876 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

876 000 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                                                                                                                        Kapcsolódó
jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

2011/12

I. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése

2011/12

II. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

2011/12

III. A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében
- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének
vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés

2011/12

I. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése

2011/12

II. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

2011/12

III. A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében
- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének
vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés

Összegzés:

Időszak Díjazás (Ft)

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

           



2011.09.15. 18:48Kérelem

9/14 oldalhttp://mlszkerelem.webpont.com/kerelem/print?w=1

6 7 16.7  %

1 2 100  %

0 1 0  %

4 5 25  %

0 0 0  %

65 000 Ft 90 000 Ft 38.5  %

1 1 0  %

1 1 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.)

114 139 21.9  %

0 0 0  %

0 0 0  %

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

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

Edzőtáborok száma db

Szakemberek átlagfizetése Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U13 és alatta Fő

U14-15 Fő

U16-17 Fő

U18-19 Fő

Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények
száma db

Egyéb indikátor:
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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. 

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási

igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen

kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt

módon igazolok. 

Kelt: Székesfehérvár  (helység), 2011  (év) 09  (hó) 14  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírott(Bolla(László(, 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 Kérelmező az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint –köztartozásmentes adózónak

minősül, és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,;
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 Kérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll

végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt,
6.       kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban,
7.       kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás hatálya alatt, és

a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet
b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti

valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által
szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy

c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység
ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási
intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a
sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy
a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.

8.       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;

9.       vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal szereplő természetes személyektől a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt beszerzem;

10.   kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben
beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyást végző-, illetve az ellenőrző szervezetet;

11.   amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben 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,

b) 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

                ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és

                bb) évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,

c) 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,

d) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok
ki és – figyelemmel a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4.§ (8)
pontjára - a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

12.   kötelezem magam (a Kérelmező szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását
követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar
Állam részére történő megfizetése terhével;

13.   amennyiben a fenti sportfejlesztési programban szereplő beruházás vagy felújítás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjainak megfelel, úgy vállalom hogy a jogszabályban meghatározott jelzálogjognak a
Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséges közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat
kiállításának költségét az ellenőrzést végző szervezet részére megfizetem.

14.   kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben
beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;

15.   vállalom, hogy a Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan naprakész analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja azok teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez.

16.   tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a 107/2011 (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Székesfehérvár  (helység), 2011  (év) 09  (hó) 14  (nap) 
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___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

 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).

 Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell
töltenem a Mellékletek menüpont megfelelő részéhez)

 Igazolás arról, hogy a kérelmező szervezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a bejelentés időpontjában –
köztartozásmentes adózónak minősül, vagy nyilatkozat arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 Hosszú távú ingatlan bérbeadási vagy ingatlan hasznosítási szerződés (ha szükséges).

 Sportingatlan(ok) tulajdoni lapja(i) (ha szükséges).

 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

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

 Amennyiben a támogatás építési beruházásra, vagy építési engedélyköteles felújításra irányul, úgy az elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának
hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedélyt vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a
bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles.

 A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot 2 példányban papíralapon is kérjük a szövetség részére postai úton beküldeni.

10 000 000 Ft. feletti tárgyi beruházás esetén feltöltendő dokumentumok:

 A beruházás finanszírozási terve és forrása.

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

 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága.

 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

Kelt: Székesfehérvár  (helység), 2011  (év) 09  (hó) 14  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 923 083 Ft 2 967 035 Ft 9 890 118 Ft

22 314 723 Ft 2 479 414 Ft 24 794 137 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

876 000 Ft 0 Ft 876 000 Ft

30 113 806 Ft 5 446 449 Ft 35 560 255 Ft

Projekt költségvetése a 2011/2012-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 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

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 4 évadra összesen

Jogcímek Támogatás Önrész Összesen

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Összesen

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Összesen

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Összesen

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Összesen

Személyi jellegű ráfordítások
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6 923 083 Ft 2 967 035 Ft 9 890 118 Ft

22 314 723 Ft 2 479 414 Ft 24 794 137 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

876 000 Ft 0 Ft 876 000 Ft

30 113 806 Ft 5 446 449 Ft 35 560 255 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Összegzés:

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

Tárgyi beruházások részletes indolkása

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 7 500 Ft

Évad Pozíció megnevezése      Indoklás

Évad Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2011/12 Műfüves sportpálya

Egyesületünk jelenleg 114 igazolt utánpótláskorú versenyzővel rendelkezik. 2 db fedett műfüves pályánk van. 

A pálya időbeosztása a megnövekedett létszám miatt annyira túlzsúfolt lett, hogy a kisebb korosztályok játszatása miatt indokolttá vált egy 
kisebb műfüves pálya létesítése a mostaniak mellé.

A kisebb korosztály játékosai délután 4-től, fél 7-ig játszhatnak, ez az időpont viszont teljesen telített a többi korcsoport miatt.

A gyerekek létszáma folyamatosan növekszik, már elértük azt a kritikus szintet, hogy több játékost nem tudunk leigazolni, nem tudnak játszani 
egyesületünknél.

Már az idei évben további 20 gyerek igazolását tervezzük, a pálya maximális kihasználtsággal 

           


