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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Hajdúnánás Sportklub

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Hajdúnánás Sportklub

Gazdálkodási formakód:

Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

Adószám:

1 9 1 2 8 0 4 9 -2 -0 9

Bankszámlaszám:

6 1 2 0 0 2 4 7 -1 0 0 1 9 2 3 6 -0 0 0 0 0 0 0 0
(helység) Hajdúnánás

4 0 8 0

(út, utca) Irányi

(házszám) 3.

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység) Hajdúnánás

4 0 8 0

(út, utca) Irányi

(házszám) 3.

Telefon: 06309451242

Fax: 36-52-507-688

Hivatalos honlap:

E-mail: benko.jeno@gmail.com

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Benkő Jenő

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06309451242

E-mail cím: benko.jeno@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Molnár András

Mobiltelefonszám: 305655441

E-mail cím: moli01@freemail.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Somorjai Sportcsarnok

Hajdúnánási Önkormányzat

Hajdúnánási Önkormányzat

14

Általános Iskola

Hajdúnánási Önkormányzat

Hajdúnánási Önkormányzat

8

Református Iskola

Hajdúnánási Önkormányzat.

Hajdúnánási Önkormányzat

6

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

1992-10-02

1992-10-02

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási
intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Hajdúnánás Góliát Bútor Futball Klub

Hajdúnánás

Hajdúnánás település sportkoncepciójában foglaltaknak megfelelő működés valamint a település

Hajdúnánás Robzol 2000 Kézilabda SE

Hajdúnánás

Hajdúnánás település sportkoncepciójában foglaltaknak megfelelő működés valamint a település

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.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2012

2013

2014

Önkormányzati támogatás

6.2 MFt

7 MFt

6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

4 MFt

70 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

29 MFt

200 MFt

Egyéb támogatás

1.5 MFt

0 MFt

2 MFt

Összegzés:

7.7 MFt

összesen:

40 MFt

278 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

6 MFt

9 MFt

15 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.5 MFt

0.6 MFt

0.8 MFt

Anyagköltség

2.9 MFt

3.2 MFt

4.5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

24.5 MFt

28 MFt

31 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1.5 MFt

1.7 MFt

2 MFt

Összegzés:

35.4 MFt

összesen:

42.5 MFt

53.3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2012

2 / 11

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

15.7 MFt

20 MFt

25 MFt

Működési költségek (rezsi)

28.3 MFt

35 MFt

45 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2014/15-ös bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,
egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Hajdúnánás Sport Klub női kézilabda csapatai Hajdúnánás város és környéke gazdag sportéletének fontos közösségteremtő szervezete, a sport kiemelkedő helyi bázisa. A felnőtt csapatunk az
NB I B-ben játszik, az elmúlt években mindig az első 5 között végeztek, értek már el harmadik helyezést.
A felnőtt csapatban kizárólag amatőr sportolók versenyeznek. A keret közel fele sajátnevelésű játékos, ami utal arra, az elmúlt időszakban komoly utánpótlás-nevelés alapjai raktuk le. A csapat jó
korösszetételűnek mondható, sok a fiatal játékos, komoly potenciál van a csapatban.
Mivel már az általános iskola első osztályától kezdve foglalkozunk a gyerekekkel, így minden évben feltöltődik az utánpótlás. Most működő csoportjaink stabil létszámmal mennek végig. Ez talán
annak is köszönhető, hogy a legkisebbek mellé olyan edzőket sikerült szerződtetnünk, akik megfelelő gondossággal, törődéssel foglalkoznak velük, megszerettetik a kicsikkel ezt a sportágat.
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk kisvárosunk oktatási intézményeivel, mivel edzőink egyben pedagógusok is, így a kapcsolattartás, információáramlás az iskolákkal tökéletesnek mondható.
Úgy gondoljuk, hogy az utánpótlásunk már felveszi a versenyt a felettünk szereplő nagy csapatokkal. Jelenleg a felnőtt csapatnál kell előre lépni, de úgy szeretnénk megtenni, hogy közben
lehetőségeinkhez mérten minél több saját nevelésű játékos szerepeljen a keretben. A környező településekről a tehetségesebb játékosokat már beiskolázzuk a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégiumba. Nemcsak a térségből igazolunk – van, aki Ózdról érkezett –, őket korosztályos versenyen találjuk meg.
Az elmúlt három év, a TAO program nagyon komolyan segítette munkánkat. A legnagyobb siker egyértelműen a gyerekek létszámának a növekedése. A TAO segítségével az alacsonyabb
korosztályokban is el tudtuk kezdeni a munkát.
Nőtt a képzés minőségének a színvonala is. Megtartottuk a jó edzőinket, új, képezett edzőket is szerződtettünk, és a kiszolgáló személyzet (gyúró, orvos) is segíti immár a munkánkat. Már a
legkisebbeknél külön kapusedző foglalkozik a poszton játszó sportolókkal, az atlétikai edző munkája vagy a felszerelések mind a TAO lehetőségek kihasználását jelzik. Növeltük a lejátszott
mérkőzés számát is, mindennek is köszönhető, hogy kiemelt bajnokságban is részt tudunk venni, így lehetőségük nyílott a gyerekeknek olyan csapatokkal játszani, amelyekkel eddig nem. Olyan
tornákon is részt tudtunk venni, amit eddig anyagi okok miatt nem tehettünk meg. Nyári edzőtábort is tudtunk szervezni.
Élni tudunk a lehetőségekkel, amelyek nagyban segítik elő a nánási kézilabda szakmai fejlődését. Az első eredmények megmutatkoznak abban is, hogy több korosztályos versenyen is első
helyezést értek el a lányok.
A továbblépéshez az edzők hatáskörét – főleg a junior és a felnőtt csapat esetén – fontos tisztázni, egyértelműsíteni, az átfedéseket meg kell szüntetni. Meg kell akadályoznunk, hogy bizonyos
edzőknél a gyerekek létszáma drasztikusan csökkenjen. jellemzően a 15-16 éves korosztálynál törik meg valami, juniorban már csak 11 fő van. Ettől borul az egész.
Egyesületünk utánpótlás-képzés rendszerének hátterét a város sportlétesítményei biztosítják. Központi csarnokunk a Somorjai László Városi Sportcsarnok. Pálya mérete 20x40 méter, burkolata
plasztik. Ülőhelyek száma 250 fő, állóhelyek száma 50 fő. Öltözők száma 5, egyenként 15m2 nagyságúak. VIP részleg nincs, kondicionáló terem van, melyben 4 elavult erősítő gép áll
rendelkezésre. Emellett egy játékvezetői és 2 tanári szoba található még. Kizárólag a fiatalabb korcsoportok edzéseire alkalmas a Református és Makláry Lajos Általános Iskola tornacsarnokai.
Továbblépésünk elengedhetetlen feltétele egy új sportcsarnok megépítése.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A hajdúnánási régióban kézilabdázók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a közreműködő iskolákban is a létesítmény-háttér
fejlesztése. A sportcsarnok pálya talaja ugyan kitűnő, ez már sajnos nem mondható el a hajlított lemezborítású épület korszerűtlen fűtéséről, ami télen 14 fok fölé nem tudja fűteni a csarnokot. A
szociális és kiszolgáló helyiségek állapota is kívánnivalókat hagy maga után, mindenképpen felújításra várnak. A csarnok kihasználtsága maximális, és edzésekre, az iskolai testnevelő órák miatt,
csak délután fél három után kerülhet sor.
A kisebb korosztályoknál heti 3 edzésre jut idő, serdülők külön edzenek, de a junior és az NB I/B-s csapatunk együtt edz, mert nincs külön edzésre terület – ez nagy hátrány csapataink számára. A
közoktatás átszervezésével a testnevelés órák megszervezése is bizonytalanná vált, jövőre nem tudjuk mi fog történni. Szükségszerű lenne még egy csarnok, elsősorban a minden napos
testnevelés miatt, másodsorban pedig a kézilabdaedzések miatt.
Ezért egyesületünk tavaly két éves megvalósítással pályázatot nyújtott be egy sportcsarnok megépítésére.
A sportcsarnokot közösen használják a hajdúnánási teremsportágak szervezetei, ami nagyban elősegíti a csarnok gazdaságos működését. Erről az érdekelt felek együttműködési megállapodást
kötöttek.
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges engedélyeket megadta.
Fontos azoknak az eszközöknek a beszerzése, amikkel megépülő csarnokot be tudjuk rendezni, a szertárakat, fel tudjuk tölteni.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Az idei utánpótlás-nevelési TAO forrásigényünk két meghatározó része a személyi juttatások és a sporteszközök és felszerelések költségei.
Molnár András munkaköre részben megváltozik a vezetőedzői pozíciója megtartása mellett az UP-nevelést is ő irányítja a jövőben. Bővülni fog a szakembergárdánk, ezt igényli a foglalkoztatott
gyermekek száma. Az edzők száma és bérezése a képzés minősége miatt fontos. Ha nem fizetjük meg az edzőinket, akkor nem tudnak csak a labdarúgásra koncentrálni, nem tudnak megfelelő
időráfordítással és figyelemmel foglalkozni fiataljainkkal, adott esetben más munkát vállalnak.
Jelentős tételt jelentenek a sporteszközök és felszerelések is. Hajdúnánás adottságai a strandkézilabda fejlesztését is lehetővé teszik a településen, amit bizonyít a tavalyi magyar bajnoki forduló
megtartása a helyi fürdő területén. 5 pályát építettünk és maga az esemény nagyon jó propagandája volt a szakágnak itt régióban, de az országos szövetség is elégedett volt vele. 2014 júliusában
ismét itt lesz a forduló.
Az utaztatást kívánjuk úgy megoldani, hogy a Debrecenben, Nyíregyházán tanuló játékosainkat haza tudjuk szállítani, ennek költségeit szeretnénk beépíteni. Óriási segítség a logisztikai probléma a
leküzdése, és a megoldást hosszútávra keressük.
Az előző évekkel összehasonlítva a személyszállítás és logisztika, rendezési, felkészítési, képzési költségek valamint a felkészítéssel, edzőtáboroztatással, versenyeztetéssel kapcsolatos szállás,
étkeztetési költségek is jelentős mértékben nőnek.
A következő időszak, 1-3 év fontos célja, hogy a tiszta korosztályokat fel tudjunk tölteni, évfolyamos szinten a serdülő korig. Ez azt jelenti, hogy 40-50 fővel több gyereket fogunk foglalkoztatni.
Hajdúnánás az NBI B-ben vezető csapata volt a keleti oldalon és Hajdú-Bihar megyében. Ezt a vezető szerepet szeretnénk megtartani, illetve visszaszerezni. Ehhez képzési rendszerünkbe
szeretnénk vonni olyan települések női kézilabdásait, ahol nincsenek meg ennek a hagyományai. Ezekkel az iskolákkal kialakított kölcsönösen előnyös kapcsolat révén akár 160 fő lehetne itt a
gyereklétszám. Egy akadémiajellegű képzéssel, ha meg tudjuk tartani a gyerekeket, akkor a felnőtt csapat ott lehet az első 3 helyek valamelyikén.
Céljaink megvalósításában a TAO komolyan tud segíteni. 140-150 fős gyerekállományhoz szükséges edzői létszámot biztosítani kell, amihez a jelenlegi létszámot majdnem hogy dupláznunk kell. A
rendszer kiépítéséhez háttér is kell: technikai vezetők, pénzügyi munkatárs, orvosi háttér, gyúró, illetve az eszközigények megszerzése, versenyeztetési költségek, terem és bérleti költségek, illetve
a felszerelések beszerzése.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Elértünk oda, hogy ma már 7-8 korosztályt versenyeztetünk a bajnokságokban, mert meggyőződésünk, kiépített utánpótlás háttér nélkül nem működhet egy női kézilabda klub. Úgy gondoljuk, hogy
az utánpótlásunk már felveszi a versenyt a felettünk szereplő nagy csapatokkal. Jelenleg a felnőtt csapatnál kell előre lépni, de úgy szeretnénk megtenni, hogy közben lehetőségeinkhez mérten
minél több saját nevelésű játékos szerepeljen a keretben.
Az elmúlt három év, a TAO program nagyon komolyan segítette munkánkat. Már a legkisebbeknél külön kapusedző foglalkozik a poszton játszó sportolókkal, az atlétikai edző munkája vagy a
felszerelések mind a TAO lehetőségek kihasználását jelzik. Élni tudunk a lehetőségekkel, amelyek nagyban segítik elő a nánási kézilabda szakmai fejlődését.
A TAO-nak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az utánpótlás csapatainknak megadhatjuk azt, amit korábban csak szülői segítséggel sikerült – volna, ha sikerült volna. Jelenleg a szakmailag
indokoltan kiválasztott tornákra, mérkőzésekre, meghívásokra minden probléma nélkül el tudunk jutni.
Eszközök tekintetében is óriási a különbség a TAO-t megelőző időszakhoz képest. Nagy lökést, motivációt jelentett az idejemúlt felszerelések lecserélése, az újak beszerzésével nagyobb kedvvel,
motiváltabban, örömmel végzik a feladatokat a fiatalok. A személyi állományra is nagy hatással volt a TAO program sikere, kiszámíthatón minden hónapban, időben megérkeznek a fizetések, ma a
szakmai munkára és a tornák szervezésére kell az edzőknek koncentrálni.
A befektetett munka és a TAO rendszer érdeme, hogy megnőtt a presztízsünk a környéken, a szülők, gyerekek, nemritkán a szakemberek körében, aki a környékbeli iskolákból hozzánk küldik a
tehetséges vagy annak vélt fiatalokat. Képesek vagyunk igazolni, erősíteni más csapatok utánpótlás korosztályaiból, mert a klubunknak jó híre van.
Víziónk szerint négy év múlva a Hajdúnánás Sportklub felnőtt női csapatát stabilan az NB I középmezőnyében látjuk. A csapatokban az eredményeket a saját nevelésű játékosok meghatározó
szerepével kívánjuk elérni. Elképzelésünk szerint a klubhoz tartozó játékosok zöme a nánási utánpótlás-nevelési rendszeréből kerül ki, többségük itt szerzi meg az első igazolását, köszönhetően a
kiépített megfigyelői rendszernek és regionálisan együttműködő iskoláknak. A gyerekek zömével a mostanihoz hasonlóan a szerződött közoktatási intézményekben foglalkozunk, a
legtehetségesebbeket sportosztályba szervezve.
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A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölése
A TAO támogatások időszakában „felépítjük” a rendszerünket, hogy a klub saját tevékenységeiből szerzett bevételekkel tudja fenntartani magát, megőrizni az elért eredményeket.
Úgy költekezünk, hogy hosszú évekre tudjuk lerakni az alapokat. Próbálunk előre menekülni, rendeztünk egy nemzetközi tornát, ahol megjelentek a helyi vállalkozók is. Célunk az vonzóvá tegyük a
csapatot és új támogatókat szerezhessünk. Úgy gondoljuk, nagy szükségünk van olyan emberek tudására, akik a későbbiekben képesek a klub működését függetleníteni a TAO támogatások
rendszerétől.
Úgy érezzük, hogy a csapatban, a városban, a játékosokban benne van az NB I-es szereplés lehetősége, a megfelelő alapokat leraktuk hozzá. A felnőtt csapat mögött megfelelő bázisú utánpótlás
áll, az utóbbi 10 évben 2-5. hely között végeztünk mindig a bajnokságban. Itt az idő, hogy megtegyük a nagy lépést előre. Az edzőknek és a játékosoknak kellenek a kihívások, a célok: mi hiszünk
benne, hogy elérkezett az az idő, amikor kimondhatjuk, hogy számunkra a cél az NB I.
A koncepciónk előre vetíti a feljutást: a gimnáziumba végzett játékosaink itt maradnak a környező főiskolákon, egyetemeken, próbáljuk őket megtartani a városnak és az egyesületnek. Ez a törekvés
mindenféleképpen jó. Úgy gondolkozunk, hogy 3 játékos érkezésével készen lehetünk az NB I-re.
A Hajdúnánás Sportklub a legkisebb gyermekektől a felnőtt versenysportig kívánja megteremteni a nánási kézilabda sikeres működését. A szövetségi célokat magunkévá téve, a környezeti
adottságaink figyelembevételével kívánjuk egyesületünk utánpótlás képzési rendszerének fejlesztésével megvalósítani.
A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet megoldatlansága hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépnünk komoly veszélybe kerülnek az elért eredmények.
A klubunk eltökélt szándéka, hogy továbbra is hazánk keleti régiójának kézilabda bázisa legyen, valamint, hogy népszerűbbé, szerethetőbbé tegye a kézilabdát. Hajdúnánás városmarketingjének
fontos elemét jelenti a kézilabdacsapatunk is. Erre építhet a város saját kommunikációjában.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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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)

Támogatási
időszak

6

Név

Szül. idő

Kategória

Licensz

Új?

Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

1972-04-27
8

12

800 000 Ft

160 000 Ft

11 520 000 Ft

nem releváns

8

12

250 000 Ft

67 500 Ft

3 810 000 Ft

nem releváns

8

12

250 000 Ft

67 500 Ft

3 810 000 Ft

nem releváns

8

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

60

1 600 000 Ft

355 000 Ft

23 460 000 Ft

2014-04-30

2014-04-30

2014-04-30

1992-10-05

Összegzés:

40
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

11 908 629 Ft

11 908 629 Ft

23 817 258 Ft

11 908 629 Ft

11 908 629 Ft

23 817 258 Ft

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.
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Ügyiratszám : be/SFPHP12-2037/2014/MKSZ
7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő
táblázatban kell kitölteni!)

Évad

Megnevezés

Menny. egység

Menny.

Egységár

Összeg

Kategória

Összegzés:

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 2014. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási 9
Tárgyi eszköz
Kategória beruházás/felújítás
időszak
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

4080
Hajdúnánás
Hunyadi u.
Hajdúnánási sportcsarnok építése
9.
II. ütem

Beruházás,
felújítás tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás tervezett
befejezése

Üzembe helyezés Tervezett
tervezett
beruházási,
időpontja
felújítási
érték (Ft)

2014-07-01

2015-06-30

2015-07-01

51. hrsz

U.f. E.k.

204 285 714 Ft

Összegzés:

204 285 714 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

62 600 321 Ft

146 067 415 Ft

208 667 736 Ft

62 600 321 Ft

146 067 415 Ft

208 667 736 Ft

Összegzés:
összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem
Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2014/15-ös bajnoki évad
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

20

1

U8

22

1

U9

0

0

U10

23

1

U11

0

0

U12

22

1

U13

0

0

U14

0

0

Serdülő

20

1

Ifjúsági

0

0

Junior

18

1

Bajnokság szintje (legmagasabb)

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

Ügyiratszám : be/SFPHP12-2037/2014/MKSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

kézilabda cipő

50

20 000 Ft

1 000 000 Ft

zokni

100

1 500 Ft

150 000 Ft

kabát

50

25 000 Ft

1 250 000 Ft

bemelegítő jogging

50

29 000 Ft

1 450 000 Ft

gálamelegítő

50

25 000 Ft

1 250 000 Ft

labda

100

10 000 Ft

1 000 000 Ft

kézilabda mez (meccs)

50

12 000 Ft

600 000 Ft

kézilabda nadrág (meccs)

50

10 000 Ft

500 000 Ft

sporttáska nagy

50

19 000 Ft

950 000 Ft

szabadidőpóló

50

9 000 Ft

450 000 Ft

kapu

4

100 000 Ft

400 000 Ft

kapuháló

4

40 000 Ft

160 000 Ft

Tape BSN 25 cm

76

950 Ft

72 200 Ft

Tape BSN 4 cm

76

1 200 Ft

91 200 Ft

Tape BSN 5 cm

76

1 500 Ft

114 000 Ft

Arnika Zselé

16

4 500 Ft

72 000 Ft

Intensive hűtő zselé

20

4 500 Ft

90 000 Ft

Fagyasztó spray

29

1 600 Ft

46 400 Ft

hűtő spray

23

2 500 Ft

57 500 Ft

sebbevonó

47

3 000 Ft

141 000 Ft

masszázs olaj

25

3 400 Ft

85 000 Ft

masszázskrém

25

3 200 Ft

80 000 Ft

tapevágó olló

1

5 700 Ft

5 700 Ft

orrtampon

3

3 800 Ft

11 400 Ft

sebösszehúzó tapasz

58

480 Ft

27 840 Ft

lemosó spray

53

3 800 Ft

201 400 Ft

ugrókötél

36

4 000 Ft

144 000 Ft

jégzselé spray

17

2 500 Ft

42 500 Ft

Kategória
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labdazsák

1

12 700 Ft

12 700 Ft

kötésragasztó

20

4 200 Ft

84 000 Ft

sport bólya

4

13 500 Ft

54 000 Ft

stopperóra

2

15 000 Ft

30 000 Ft

tape ragasztó spray

12

3 800 Ft

45 600 Ft

wax

40

9 000 Ft

360 000 Ft

labdapumpa

4

3 000 Ft

12 000 Ft

Beiersdorf Tape 4 cm

25

1 600 Ft

40 000 Ft

jégtömlő

4

4 200 Ft

16 800 Ft

poly medirip közepes tartókötés

35

2 300 Ft

80 500 Ft

bemelegítő krém

20

4 500 Ft

90 000 Ft

sport fluid

20

2 800 Ft

56 000 Ft

tapadó kötés

25

2 700 Ft

67 500 Ft

kapusnadrág

12

17 000 Ft

204 000 Ft

kapusmez

12

17 000 Ft

204 000 Ft

ló krém

15

7 000 Ft

105 000 Ft

pulzusmérő óra

5

110 000 Ft

550 000 Ft

bemelegítő spray

15

3 000 Ft

45 000 Ft

ragtapasz

15

1 500 Ft

22 500 Ft

massage ágy

2

160 000 Ft

320 000 Ft

medicinlabda

80

10 000 Ft

800 000 Ft

bordásfal

20

32 000 Ft

640 000 Ft

ugró zsámoly

20

6 000 Ft

120 000 Ft

ugrókötél

60

4 000 Ft

240 000 Ft

TRX

20

55 000 Ft

1 100 000 Ft

koordinációs létra

10

15 000 Ft

150 000 Ft

súlyzó

40

4 000 Ft

160 000 Ft

gumiszalagok

120

8 000 Ft

960 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

Korosztály Ingatlan
megnevezése

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

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség

Református Iskola

2 500 Ft

12

11

132

330 000 Ft

Református Iskola

2 500 Ft

12

11

132

330 000 Ft

Polgári út Intézmény

6 400 Ft

16

11

176

1 126 400 Ft

Polgári út Intézmény

6 400 Ft

16

11

176

1 126 400 Ft

Somorjai Sportcsarnok

7 700 Ft

30

11

330

2 541 000 Ft

Somorjai Sportcsarnok

7 700 Ft

30

11

330

2 541 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Támogatási
időszak

Név

Kategória

Új?

Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

8

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

8

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

4

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

4

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

4

12

175 000 Ft

47 250 Ft

2 667 000 Ft

Összegzés:
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217 250

14 907 000

Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad

Név

Szül. Idő

Nagy Attila

2

Licensz

Fogl. kor.

1977-09-05
Serdülő

Tarné Hadai Beáta

1974-05-13
Serdülő

Szabó Attila

1979-05-07
Serdülő

Szabó László

1961-01-20
Serdülő

Csicsószki Dóra

2014-08-11

nem releváns

Serdülő
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

14 350 700 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

2 661 040 Ft

Személyszállítási költségek

10 000 000 Ft

Nevezési költségek

300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

3 750 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

300 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

7 994 800 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

7 726 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

14 907 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:

61 989 540 Ft

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

6 370 970 Ft

57 338 731 Ft

63 709 701 Ft

6 370 970 Ft

57 338 731 Ft

63 709 701 Ft

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.)

Ügyiratszám : be/SFPHP12-2037/2014/MKSZ
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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 Tanácsadói
(Ft)
szolgálta- tások
(Ft)

Képzésben
Összesen
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

0 Ft

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft
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0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP12-2037/2014/MKSZ
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

238 172 Ft

238 172 Ft

1 146 774 Ft

1 146 774 Ft

2 921 348 Ft

2 921 348 Ft

Összegzés:

4 306 294 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2014/15

2 153 148 Ft

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

2014/15-ös bajnoki évad

357 258 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

4 382 022 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

1 720 161 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:
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Ügyiratszám : be/SFPHP12-2037/2014/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: Hajdúnánás

(helység), 2014

(év) 12

(hó) 04

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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