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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Postás Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: PSE
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 9 8 0 6 8 6 6 - 2 - 4 2

Bankszámlaszám: 1 1 9 9 1 1 0 2 - 0 2 1 0 0 3 2 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 1 4 9 Budapest(helység)

Róna utca(út, utca) 86-100(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 1 4 9 Budapest(helység)

Róna utca(út, utca) 86-100(házszám)

0613835722Telefon: 0613835722Fax:

www.postassport.huHivatalos honlap: titkarsag@postassport.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Rostás Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

06303786892Mobiltelefonszám: rostasgabor@postassport.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Rostás Gábor

06303786892Mobiltelefonszám: rostasgabor@postassport.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítm ények adatai:

Liszt Ferenc Általános Iskola Önkormányzat Önkormányzat 4

Scheiber Sándor Iskola Mazsihisz Mazsihisz 2

Kolozsvár utcai Iskola Önkormányzat Önkormányzat 1

egressy Szakközépiskola Önkormányzat Önkormányzat 2

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmez ő szervezet milyen kapcsolatban/együttm űködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-c sapatsport területén m űködő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási
intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2218/2014/MKSZ

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

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

1990-05-01

1990-05-01

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.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEM UTATÁSA

2.1 A kérelmez ő 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év terva datainak f őbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

10 MFt 10 MFt 10 MFt

24 MFt 20 MFt 0 MFt

9 MFt 8 MFt 0 MFt

43  MFt 38  MFt 10  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

46 MFt 45 MFt 45 MFt

10 MFt 10 MFt 10 MFt

63 MFt 65 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

119  MFt 120  MFt 55  MFt

Egyéb tájékoztató jelleg ű adatok

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2218/2014/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)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2218/2014/MKSZ

 2014/15-ös bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmez ő szervezet kérelemmel érintett támogatási id őszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban  az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,
egymást követ ő támogatási id őszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot tá mogatási id őszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesz tési program tartalmazza a 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pont jában 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

Az 1990-ben alapított Postás Sport Egyesület Kézilabda Szakosztályának szakmai és eszközellátottságának fejlődését jelentős mértékben meghatározták a korábbi sikeres támogatási időszakok
Sportfejlesztési programjai, melyeknek köszönhetően nem csak számokban mérhető eredményeket ért el Egyesületünk. A játékosaink létszámának növekedésével párhuzamosan kijelenthetjük,
hogy lépéseket tettünk a sportág népszerűsítésért, valamint a szakosztály sikerei hozzájárultak az Egyesület eredményességének, hírnevének öregbítéséhez.

A 2014/2015-ös évadban is a korábbi időszakokhoz igazodva szeretnénk a folyamatosság elvét követni fejlesztési programunkban.

Sportfejlesztési programunk eredményeképpen az elmúlt időszakokhoz képest sportolóink létszámát többszörösére sikerült emelnünk. 2011-ben 24 kézilabdázó gyermekkel dolgoztunk, mára ez
megközelíti a 150 főt. A bajnokságban szereplő csapataink száma pedig eléri a 14-et. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy korábbi teveinknek megfelelően egy olyan bázist sikerült kiépítenünk, mely
mára lehetőséget biztosít sikeres felnőtt csapatok kinevelésére.

A 2013/2014-es támogatási időszakban csapatainkat szélesebb körben tudtuk versenyeztetni, hiszen a pluszforrások lehetővé tették, hogy csapataink egyre több kupán, tornán indulhassanak.
A támogatási rendszer által nagymértékben csökkentek a szülők terhei is, a sportfelszerelések, az edzőtáborozás biztosításával. Ezzel is elmélyítve az Egyesületünkre jellemző jó viszonyt a
szülőkkel, mindeközben nagy hangsúlyt fektetve a sport közösségi funkciójának kialakítására és ápolására.

Általános célkitűzéseink között továbbra is az utánpótlás – nevelés áll a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében. A középpontjában egy olyan tömegbázis kiépítése a cél, amely megfelelő
alapanyagot szolgáltat a szakosztály felnőtt csapatainak mind a férfi, mind a női szakágban. Sikereink között könyvelhető el, hogy a 2012/2013, valamint 2013/2014-es bajnoki idényben
Egyesületünk felnőtt női NB II-ben indulhatott.
A sportfejlesztési programunk a korábbi évekhez hasonlóan a 2014/2015-es támogatási időszakban is a korosztályos csapatok felkészítését/versenyeztetését kívánjuk megkönnyíteni a TAO források
felhasználásával, mely elengedhetetlen a szakág fejlődéséhez. Nem utolsó sorban kézilabdázóinak költségei csökkentek, azáltal, hogy a támogatások biztosítása megkönnyíti, kényelmesebbé, s
megfizethetővé teszi a kézilabdázás mindennapjait. A programok megvalósulásával egy stabil, kiszámítható, professzionális keretet lehet biztosítani, ami elengedhetetlen feltétele a Postás Sport
Egyesület hosszú távú működésének; sportolóinak fejlődéséhez.

A megnövekedett sportolói létszám egyértelműen maga után vonzza a szakember állomány bővítését is, mely nem csupán a sportolók fejlődésében, hanem a sportág népszerűsítésében is
meghatározó szerepet vállal, hogy több iskolában, óvodában is bemutató órákat tartanak, így hozva közelebb a kézilabdázás örömét és kihívásait a gyerekekhez. A 2014/2015-ös sportfejlesztési
programunk során ennek megfelelően újabb kettő D licensszel rendelkező ezdővel kívánjuk bővíteni sportszakember bázisunkat.

A Postás Sport Egyesület korábbi évekhez hasonlóan jelenleg is oktatási intézményektől (Liszt Ferenc Általános Iskola, a Scheiber Sándor Általános Iskola, a Kolozsvári utcai Általános Iskola,
Egressy Károly Szakközép Iskola) bérelt termek, csarnokok biztosításával teszi lehetővé havi 84 órában a megfelelő felkészülést és versenyeztetést. A bérlemények finanszírozásához nagymértékű
segítséget nyújtottak az előző időszaki támogatások, melyek a jövőbeni folytonosság fenntartásának nélkülözhetetlen elemei.

A folyamatos gyermeklétszám növekedés újabb kihívásokat állított az Egyesület elé. A sportszakmai igényeket szem előtt tartva kellett a rendelkezésre álló létesítményadottságokat racionálisan,
költség-hatékonyan kihasználni. A korosztályos megbontások, s már említett létszámnövekedés végett már 8 sportlétesítmény bérlése vált szükségessé.

A korábbi támogatási időszakoknak köszönhetően az Egyesületet mára egyfajta anyagi stabilizáció jellemzi.

Tárgyi eszköz beruházás jogcímen beszerzett 9 fős kisbusz nagymértékben hozzájárult az Egyesület utazási költségeinek racionalizálásához. Markánsan csökkentek a személyszállítás költségei az,
mivel a versenyekre nem kell minden esetben buszt bérelni.
A költségek csökkentése mellett nem utolsó sorban kiszámíthatóbbá és kényelmesebbé váltak csapataink utazásai
Elsődlegesen az utánpótlás-nevelés kapja a főhangsúlyt a korábbi támogatási időszakokhoz hasonlóan a 2014/2015-ös időszakban is. Az utánpótlás korú játékosok számának növekvő tendenciája
megalapozza a saját nevelésű felnőtt csapatok létrehozását is. Ennek elengedhetetlen feltétele egy kiváló szakmai háttér, melynek biztosításához az elmúlt időszaki TAO támogatások segítették az
Egyesületet. Többek között ennek a terhére számoltuk el az utánpótláskorú játékosainkkal foglalkozó szakemberek munkabérét, melyet a jövőben is hasonlóképpen szeretnénk megvalósítani.

A 2013/2014-es időszakban a TAO támogatás eredményességét hivatott igazolni, hogy a megnövekedett sportolói létszámhoz megfelelő mennyiségű szakembert tudott Egyesületünk biztosítani. A
támogatás nyújtotta anyagi források stabilizálása a kiszámíthatóságon túl biztosítja a szakmai munka bővülését. A sportszakembereknek biztosított edzői bérek növekedése, mely a korábbi
időszakhoz képest 20 %-kal nőtt plusz motiváló erőként jelenik meg az Egyesület életében. A sportszakemberek szakmai munkájuk révén egy igazi közösséget formálnak az Egyesület keretein
belül, mellyel hozzájárulnak az eddig elért sikereinkhez. A megfelelő mennyiségű és minőségű szakaemberek alkalmazását indokolja, hogy Egyesületünk egyre magasabb számú igazolt játékost
edz, valamint az az elképzelés, mely mára megvalósítási stádiumba ért mérhető sikerekkel, miszerint az óvodákban ismertetjük meg a gyerekekkel a kézilabdázást, labdás-ügyesség fejlesztés
címen.

A 2013/20104-es támogatási időszakban a TAO támogatás terhére vásárolt sporteszközök, sportfelszerelések (labda, trikók, pumpa, táska, sportbólya, wax, mezek stb.) mind - mind hozzájárultak az
elavult eszközállományunk „felfrissítéséhez”, a szakmai sikerek eléréséhez. A sporteszközök korszerűsítése, nem csak a felkészülések eredményességét, az edzői munka hatékonyságát segítette
elő, hanem csökkentette a családok kiadásait is.
A diagnosztikai felmérések, eszközök alapvető beszerzései is a professzionális felkészülés, versenyeztetés alapjait tették lehetővé. Hangsúlyozva azt, hogy nem csak a felnőtt, de már az utánpótlás
korú játékosok esetében is fontos, egy olyan környezet és feltétel megteremtése, ahol maximálisan koordinálva és ellenőrizve vannak a játékosok egészségi állapotai. Nagy hangsúlyt fektetve a
sérülések elkerülésére. Ezekhez járultak hozzá a TAO támogatásból vásárolt gyógyszerek, vitaminok, izotóniás italok, ragtapaszok egyéb gyógyászati segédeszközök.
Az évről évre megrendezésre kerülő edzőtáborok nem csak a versenyekre való felkészülést teszik eredményesebbé, de a csapat egységét is elmélyítik, valamint az edzőmérkőzések
jótékonyhatásai köztudottan jelentősebbek fiatal korban, mint a felnőtt korosztályban. A versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés költségei aljogcímen pályázott forrásokból finanszíroztuk,
ezzel is nagymértékben csökkentve a kézilabdázás szülőkre háruló költségeit.
Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is nevezési díjak, illetve rendezési költségek tekintetében fogalmazzuk meg támogatási igényünket, a megnövekedett gyermek,- mérkőzés szám miatt.
Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy egyes csapatainkat továbbra is szeretnénk regionális és országos lebonyolítású kupákra, tornákra nevezi.

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

nem releváns

Projekt id őtartalma és tevékenységének ütemterve

A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az egyesületi működési
struktúrához.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiá hoz való viszonyának részletezése, valamint a koráb ban beadott sportfejlesztési program és a jelen spo rtfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A Postás Sport Egyesület sportfejlesztési programja cél- és eszközrendszerében teljes mértékben összhangban van a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával, így
az abban megfogalmazottak megvalósulásához jelentős mértékben hozzájárul. A 2014/2015-ös sportfejlesztési programunk elkészítésekor figyelemmel voltunk a jogszabályi környezetben
bekövetkezett változásokra, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség által kiadott benchmark által mutatott irányelvekre.
A jövő eredményes utánpótlásának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése jelen sportfejlesztési program esetében is a központi motívum. Az ehhez vezető úton az első
lépéseket már megtette az Egyesület, amelyet megfelelően alátámasztanak azok az adatok, amelyek a korábbi évek versenyengedéllyel rendelkező sportolói létszámok illetve az egyes korosztályos
bajnokságokban szereplő csapatok száma mutatja. Jelen sportfejlesztési program a tömegbázis növelésen túl, a folyamatos fejlődés elvét követve középtávon lehetőséget teremt majd a Postás
Sport Egyesület számára felnőtt csapatok versenyeztetésére is, amely nem csak az egyesület sportágpalettájának szélesítését eredményezi, hanem a kézilabda sportág bázisának növekedését is.
A 2014/2015-ös támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési program folytatásaként tekintünk a 2013/2014-es támogatási időszakban benyújtandó jelen kérelemre, amely az előző év
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tapasztalatait felhasználva az egyesület működésének azon szegmensei esetében kívánja igénybe venni a társasági adókedvezmények nyújtotta plusz forrásokat, amelyek elengedhetetlenül
szükségesek ahhoz, hogy forráskoncentrációval, fejlesztéssel megfelelően tudják szolgálni az Egyesület céljait. Folytatni kívánjuk eszközállományunk fejlesztését, illetve a megkezdett szakmai
munka profeszionalizálását.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és  gazdasági hatásai (különös tekintettel azok id őbeni realizálódására), a várt el őnyök és a figyelembe veend ő kockázatok
megjelölése

A Postás Sport Egyesület más sportágban elért sikerei és nagy múltja garanciát jelentenek a kézilabda sportág fejlesztése érdekében kitűzött céljainak megvalósításához is. Egy működő
struktúrában indult útjára az elmúlt években a kézilabda sportág fejlesztése az Egyesület keretein belül. A fenntarthatóság és a racionális tervezés kettős célrendszere mutatkozik meg a
2014/2015-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programunkban korábbi évekhez hasonlóan. A megfogalmazott támogatási igények egyrészt az Egyesület napi működésében
jelentenek plusz forrásokat, másrész csak és kizárólag olyan fejlesztéseket, beszerzéseket valósít meg a Postás Sport Egyesület, amelyek hosszú távon is képesek olyan eredményeket produkálni
vagy előidézni, amelyek segítségével költségmegtakarítás valósulhat meg. A csapatainkkal szembeni elvárások növekedésével folyamatosan új munkahelyek teremtésére nyílik majd lehetőségünk,
amely pozitív hatásokat eredményez a gazdaságban, valamint összhangban áll a kormányzat munkahelyteremtést ösztönző politikájával is.
Képzett szakamai hátterünkkel nem csupán a sportszeretetére ösztönzi a gyermekeket, hanem a sport általi neveléssel személyiség-fejlődésükre is pozitív hatást gyakorolhatnak, mely által pozitív
társadalmi hatások válnak érezhetővé.
Az Egyesületet növendékeink nem csupán sportolási lehetőség színterének, hanem egyfajta szocializációs közegnek tekinthetik.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 Személyi jelleg ű ráfordítások (több támogatási id őszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogat ási id őszakonként töltend ő ki)
(A járulékok kiszámításáért felel ősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok,  amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetend ő járulékokat, válassza az egyéb
kategóriát az adózás módjából)

6

4 12 190 000 Ft 54 150 Ft 2 929 800  Ft

4 12 190 000  Ft 54 150  Ft 2 929 800  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014.  és 2015. közötti id őszakban

1 487 206 Ft 1 487 206 Ft 2 974 412 Ft

1 487 206 Ft 1 487 206 Ft 2 974 412 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2218/2014/MKSZ

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

1970-02-01
nem releváns

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (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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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési b eruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújí tás kérelmet a következ ő

táblázatban kell kitölteni!)

0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irány uló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az épí tési beruházással, felújítással járó, sportcélú ing atlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke szá mított alakulása a 2014. és 2015. közötti id őszakban:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruház ás, felújítás

9

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft )

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2218/2014/MKSZ

Évad Megnevezés                                                            Menny. egység Menny. Egységár          Összeg          Kategória

Összegzés:

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

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)

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további cs atolandó 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

           

Pályázat http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

5 / 11 2014.09.16. 14:02



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (f ő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fe l 0-val a mez őt!

2014/15-ös bajnoki évad

14 2

15 2

16 2

25 2

22 2

21 2

0 0

0 0

16 1

0 0

20 1

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2218/2014/MKSZ

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

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

Serdülő

Ifjúsági

Junior

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

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sport felszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök ré szletezése

12

80 4 556 Ft 364 480  Ft

80 3 587 Ft 286 960  Ft

80 18 223 Ft 1 457 840  Ft

110 538 Ft 59 180  Ft

50 10 403 Ft 520 150  Ft

15 6 098 Ft 91 470  Ft

15 6 098 Ft 91 470  Ft

90 2 278 Ft 205 020  Ft

40 3 587 Ft 143 480  Ft

20 21 523 Ft 430 460  Ft

15 6 816 Ft 102 240  Ft

30 2 583 Ft 77 490  Ft

40 7 712 Ft 308 480  Ft

20 1 865 Ft 37 300  Ft

10 4 556 Ft 45 560  Ft

10 2 511 Ft 25 110  Ft

1 25 110 Ft 25 110  Ft

1 22 779 Ft 22 779  Ft

2 5 381 Ft 10 762  Ft

3 4 556 Ft 13 668  Ft

1 5 381 Ft 5 381  Ft

30 1 614 Ft 48 420  Ft

30 574 Ft 17 220  Ft

30 1 076 Ft 32 280  Ft

50 341 Ft 17 050  Ft

50 538 Ft 26 900  Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2218/2014/MKSZ

Évad
Megnevezés                                                            

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

           

kézilabda mez (meccs)

kézilabda nadrág (meccs)

kézilabda cipő

zokni

bemelegítő jogging

kapusmez

kapusnadrág

edzőpóló

törölköző

kabát

sporttáska nagy

papucs

labda

wax

gumiszalagok

medicinlabda

TRX

kapuháló

Ketlebell

súlyzókészlet

koordinációs létra

bemelegítő krém

Fagyasztó spray

masszázskrém

Tape BSN 25 cm

Tape BSN 5 cm
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2 2 045 Ft 4 090  Ft

100 10 762 Ft 1 076 200  Ft

400 538 Ft 215 200  Ft

200 897 Ft 179 400  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részle tezése

Kolozsvár U.-i Ált. Isk. 2 870 Ft 18 10 180 516 600  Ft

Kolozsvár U.-i Ált. Isk. 2 870 Ft 17 10 170 487 900  Ft

Scheiber Sándor Gimn. és Ált. Isk. 2 870 Ft 3 10 30 86 100  Ft

Scheiber Sándor Gimn. és Ált. Isk. 2 870 Ft 5 10 50 143 500  Ft

Scheiber Sándor Gimn. és Ált. Isk. 2 870 Ft 4 10 40 114 800  Ft

Scheiber Sándor Gimn. és Ált. Isk. 2 870 Ft 4 10 40 114 800  Ft

Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 1 794 Ft 2 10 20 35 880  Ft

Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 1 794 Ft 2 10 20 35 880  Ft

Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 1 794 Ft 2 10 20 35 880  Ft

Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 1 794 Ft 2 10 20 35 880  Ft

Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 1 256 Ft 13 10 130 163 280  Ft

Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 1 256 Ft 14 10 140 175 840  Ft

Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 1 256 Ft 15 10 150 188 400  Ft

Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 1 256 Ft 22 10 220 276 320  Ft

BGF 1 794 Ft 24 6 144 258 336  Ft

Piac 2 870 Ft 8 6 48 137 760  Ft

Egressy G. Két Tan. Nyelvű Szakközépisk. 2 690 Ft 3 10 30 80 700  Ft

Egressy G. Két Tan. Nyelvű Szakközépisk. 2 690 Ft 3 10 30 80 700  Ft

Egressy G. Két Tan. Nyelvű Szakközépisk. 2 690 Ft 2 10 20 53 800  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek k öltségeinek részletezése

8 11 68 157 Ft 17 482 Ft 942 029  Ft

4 11 35 872 Ft 9 201 Ft 495 803  Ft

8 12 179 360 Ft 51 117 Ft 2 765 724  Ft

8 12 68 157 Ft 19 425 Ft 1 050 984  Ft

4 12 53 808 Ft 10 762  Ft 774 840  Ft

107 987 6 029 380 

Sportszakemberek adatainak részletezése

2

Teszák Alexandra

Németh Mariann

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

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

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség     

Támogatási
időszak

Név
                              

Kategória Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz Fogl. kor.

1985-11-15

U9

Junior

1986-04-14
U11

tapevágó olló

teljesítménydiagnosztikai felmérés

Vitaminok

Izotóniás italok
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Rostás Gábor

Kertai Rita

Szőke Katalin

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljo gcímei

4 324 390  Ft

1 616 760  Ft

1 255 517 Ft

538 079 Ft

717 438 Ft

0 Ft

3 022 356  Ft

2 152 315 Ft

6 029 380  Ft

358 719 Ft

0 Ft

20 014 954 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2 014. és 2015. közötti id őszakra (Ft)

2 057 035 Ft 18 513 317 Ft 20 570 352 Ft

2 057 035 Ft 18 513 317 Ft 20 570 352 Ft

1959-08-28 nem releváns
U11

1978-09-22 nem releváns
U11

1974-04-28 nem releváns
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)

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.)

14 A kérelmez ő által szervezett képzések költségei

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2218/2014/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:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 201 4. és 2015. közötti id őszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (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
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Közrem űködői költségek

29 740 Ft 29 744 Ft

370 265 Ft 370 266 Ft

400 005 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet mód osítása alapján a sportpolitikáért felel ős minisztérium ellen őrző szervezet részére kötelez ően fordítandó összeg:

200 005 Ft

Tervezett közrem űködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelez ő díjjal növelt érték)

44 612 Ft

0 Ft

555 398 Ft

0 Ft

0 Ft

600 010 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP08-2218/2014/MKSZ

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

Maximum közrem. díj

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:
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Ügyiratszám : be/SFPHP08-2218/2014/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: Budapest  (helység), 2014  (év) 09  (hó) 16  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszer ű aláírása

P.H.
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