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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Pásztói Kézilabda Club

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

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 8 6 3 2 9 9 6 - 1 - 1 2

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 3 0 6 0 Pásztó(helység)

Nagymező(út, utca) 36.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 3 0 6 0 Pásztó(helység)

Nagymező(út, utca) 36.(házszám)

06-70-3794801Telefon: 32-460795Fax:

www.dkinizsi-use.hupont.huHivatalos honlap: ms@pasztonet.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Mészáros Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: egyesületi elnök

06-70-3794801Mobiltelefonszám: ms@pasztonet.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Szabó Zsolt

-70-3680746Mobiltelefonszám: ms@pasztonet.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Pásztói Ált.Isk.tornaterme Pásztó Város Önkormányzata KIK Pásztói Tankerület 6

PÁI aszfaltos kézilabda pályája Pásztó Város Önkormányzata KIK Pásztói Tankerület 4

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0167/2013

Érkezett : ________________

521  Megye 

Nem jogosult 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

Létesítmény 
neve                              

Létesítmény 
tulajdonosa                              

Létesítmény 
üzemeltetője                              

Átlagos heti használat 
(óra)

Használat célja

felkészülés 

felkészülés és versenyeztetés 

2006-05-09

2006-05-09

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. 

1. oldal, összesen: 10 oldalPályázat

2013.11.25.http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

0.1 MFt 0.13 MFt 0.1 MFt

0.118 MFt 0.035 MFt 0.03 MFt

0.73 MFt 1 MFt 1 MFt

0 MFt 1.391 MFt 1.4 MFt

0.488 MFt 0.158 MFt 0.15 MFt

1.44  MFt 2.71  MFt 2.68  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 0 MFt 1.391 MFt

0.226 MFt 0.63 MFt 0.6 MFt

0.247 MFt 0 MFt 0.1 MFt

0.584 MFt 0.75 MFt 0.8 MFt

0.089 MFt 0.12 MFt 0.4 MFt

1.15  MFt 1.5  MFt 3.29  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

0 MFt 1.1 MFt 2.63 MFt

0 MFt 0.95 MFt 1 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0167/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)

2. oldal, összesen: 10 oldalPályázat

2013.11.25.http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0167/2013

  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

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

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az egyesületünk, ill. ennek elődje Pásztó város sportéletében a 60-as évek közepétől meghatározó szerepet töltött be. A következő évtizedben látványos fejlődésnek indult a sportág, amely megyei, 
és magasabb bajnoki osztályú eredményekben is megmutatkozott. A mai sportegyesület elődei 1974-től számos szép sikereket értek el megyebajnokságokban, valamint nemzeti bajnokság 
harmadik vonalában. A válogatott Sándor István mellett több első és másodosztályú játékost adott és ad ma is a sportágnak. A Pásztói Kézilabda Club mai formájában 1996 óta működik, építkezve 
a helyi általános iskola és gimnázium gyerekanyagára. Az egyesület működési helye a helyi Pásztói Általános Iskola, ahol kisméretű tornacsarnok, és egy szabvány méretű aszfaltos pálya biztosít 
felkészülési és versenyzési lehetőséget az egyesület sportolóinak.Jelenleg egy férfi és egy női szakosztály működik az egyesületben, akik a Heves Megyei Bajnokság felnőtt korcsoportjában 
versenyeznek. A 2012/2013-as bajnoki évben a Nógrád Megyei Kézilabda Szövetség ifjúsági bajnokságot írt ki, amelyen mindkét szakosztállyal képviseltette magát egyesületünk. A lányok az öt 
csapatos mezőnyben harmadik, a fiúk az ugyancsak öt csapat közül a második helyen végeztek. Az egyesület játékos állománya több mint 90%-ban utánpótlás korú. Ez köszönhető annak,hogy a 
városban nagy a munkanélküliség, a munkával rendelkező felnőttek zöme ingázik. Így nagyon kevés az a felnőtt korú játékos, aki szabadidejét feláldozva vállalja az edzések és mérkőzések terhét. 
A középiskolából kimaradók többsége is egy távoli felsőoktatási intézményben tanul tovább. Ezért egyesületünk legfőbb célja, hogy az általános iskolából kimaradó,a zömében középiskolás 
sportolókat megfelelő felkészítéssel, versenyeztetéssel kézilabdás közösségünkbe integrálja. Sportfejlesztési programunkkal biztosítani szeretnénk sportmunkánk megfelelő szintű hátterét; 
felkészült edzőket, edzések számának minőségének növelését,fedett létesítmény használatának bővítését, minél több mérkőzésen való megmérettetést (felnőtt Heves megyei bajnokság,Nógrád 
megyei ifibajnokság, felkészülési tornák, edzőmérkőzések), sporteszközeink korszerűsítését, megújítását, a versenyekre való utazás kulturált, biztonságos megszervezését.

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

Sportfejlesztési programunk ingatlan beruházást nem tartalmaz.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Sportfejlesztési programunk 2013 augusztus 15-től 2014 Június 15-ig tart. Ezen belül a két csapatunk szakmai munkája 2013 augusztusában kezdődik az edzések megszervezésével, a 
versenyidőszakra való felkészüléssel, ami 2014 június közepén fejeződik be. Erre az időszakra esik az edzők bérjellegű kiadásai ami a következőket takar: mind a lány, mind a fiú csapat heti két 
alkalommal 1.5 órás edzéssel készül a mérkőzésekre. Edzőink szakmai tevékenységüket havi 24 órában végzik, ami heti bontásban a következő tevékenységekből áll: 2x 1.5 óra edzés vezetése, 
2x 0.5 óra szervezési, felkészülési, adminisztrációs feladatok ellátása, 2 óra mérkőzéssel kapcsolatos szervezési feladatok, utazás, mérkőzésen edzői tevékenység, adminisztrációs feladatok). 
Ugyancsak erre az időszakra esik az eszközbeszerzés, a versenyekre való utazás költségei és a létesítmények bérleti díja.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program 
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Sportfejlesztési programunk legfontosabb elemei:
1. Minél több fiatal bekapcsolása egyesületünk sportéletébe.
2. Sportmunkánk és közösségi munkánk példaértékűvé váljon a társadalmi környezetünkben.
3. Az egyesületben sportolók motiváltságának folyamatos fenntartása: színvonalas edzői 
munka,versenyeztetés.
4. A korszerű munkához szükséges létesítmény és eszközök biztosítása.

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

Az előzőekben felvázolt sportfejlesztési programunkat saját erőből nem lennénk képesek megvalósítani.
Edzőink térítés nélkül végeznék felkészítő munkájukat. Kevesen vállalkoznak ilyen áldozatos munkára. Sportlétesítményeket csak töredék időben tudnánk bérelni. A mérkőzésekre az utazást szülők 
segítségével autókkal szerveznénk.Ez minden utazás során egy bizonytalansági tényező lenne, nem beszélve a felelősség vállalás részéről. Eszközeink, sportfelszereléseink elavultak maradnának, 
évekbe tellene amíg jelentősebb fejlesztéseket tudnánk végrehajtani. 
Egyesületünk vezetése lelkes, igyekszik minden problémát megoldani. Ezt a pozitív hozzáállást közvetíti a tagság és helyi sporttársadalom felé. Munkánkat saját programok, rendezvények 
szervezésével (Jótékonysági bál, Zsigmond Nap stb.)szervezésével erősítjük, melyet városunk vezetése erkölcsileg és szakmailag is elismer. Szakembereink munkáját többször is Sportdíjjal 
ismerték el. Az egyesület működése a szűkös gazdasági környezet ellenére stabil.
Azt azonban be kell látnunk, a sportfejlesztési program támogatása nélkül az egyesület sportmunkája bizonytalanná, kiszámíthatatlanná, alacsonyabb színvonalúvá válna. Az utánpótlás nevelés 
terén pedig, a céljainkról és a már elért eredményeinkről le kellene mondanunk.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 

3. oldal, összesen: 10 oldalPályázat

2013.11.25.http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2



5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)

(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb 
kategóriát az adózás módjából)

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0167/2013

Támogatási 
időszak

Név Szül. 
idő

Kategória Licensz / 
megnevezés

Új? Adózás 
módja

Bruttó juttatás 
(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok 
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás 
összesen (Ft) 

Összegzés:

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

2013/14 

2014/15 

Összegzés:

összesen:

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

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

4. oldal, összesen: 10 oldalPályázat

2013.11.25.http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2



7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő 
táblázatban kell kitölteni!)

0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló 
tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

9

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 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/SFPHP01-0167/2013

Támogatási 
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka, 
célja

Hosszabb 
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási 
érték (Ft)            

Összegzés:

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

2013/14 

2014/15 

Összegzés:

összesen:

Támogatási 
időszak Kategória

Tárgyi eszköz 
beruházás/felújítás 
megnevezése                    

Beruházás 
helyszíne                            

Helyrajzi 
szám             

Beruházás, 
felújítás 
tervezett 
kezdete

Beruházás, 
felújítás tervezett 
befejezése

Üzembe 
helyezés 
tervezett 
időpontja

Tervezett beruházási, 
felújítási 
érték (Ft)            

U.f. E.k.

Összegzés:

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

2013/14 

2014/15 

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):

· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); 

· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; 

· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; 

· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 

5. oldal, összesen: 10 oldalPályázat

2013.11.25.http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

14 0

15 2

10 0

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0167/2013

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

U7 Nincs 

U8 Nincs 

U9 Nincs 

U10 Nincs 

U11 Nincs 

U12 Nincs 

U13 Nincs 

U14 Nincs 

Serdülő Nincs 

Ifjúsági Megyei 

Junior Nincs 

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

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

12

melegítő garnitúra 16 20 000 Ft 320 000  Ft

mez garnitúra 28 12 000 Ft 336 000  Ft

kapus mez garnitúra 4 15 000 Ft 60 000  Ft

mezek melegítők feliratozása 48 2 000 Ft 96 000  Ft

sporttáska 16 10 000 Ft 160 000  Ft

zokni 32 1 200 Ft 38 400  Ft

labdatartó zsák 2 6 000 Ft 12 000  Ft

Eü doboz fagyasztóval 1 10 000 Ft 10 000  Ft

wax 10 4 500 Ft 45 000  Ft

kézilabda 30 5 000 Ft 150 000  Ft

kézilabda cipő 16 20 000 Ft 320 000  Ft

gumikötél 10 3 000 Ft 30 000  Ft

medicinlabda 2 kg. 10 5 000 Ft 50 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

tornaterem-szabadtéri aszfaltos sportpálya 1 200 Ft 40 10 400 480 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2 10 30 000 Ft 6 000  Ft 360 000  Ft

2 10 30 000 Ft 6 000  Ft 360 000  Ft

12 000 720 000 

Sportszakemberek adatainak részletezése

2

Szabó Zsolt

Sípos Péter

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0167/2013

Évad
Megnevezés                                        

Mennyiségi 
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14  db  Sportfelszerelés 

2013/14  db  Sportfelszerelés 

2013/14  db  Sportfelszerelés 

2013/14  db  Sportfelszerelés 

2013/14  db  Sportfelszerelés 

2013/14  pár  Sportfelszerelés 

2013/14  db  Sportfelszerelés 

2013/14  szett  Gyógyszerek, vitaminok 

2013/14  db  Sporteszköz 

2013/14  db  Sporteszköz 

2013/14  pár  Sportfelszerelés 

2013/14  db  Sporteszköz 

2013/14  db  Sporteszköz 

Évad Korosztály Ingatlan 
megnevezése                                                            

Bérleti díj 
(Ft/óra)

Igénybevétel (óra / 
hó)

Hónapok száma az 
évadban (hónap)

Igénybevett órák 
száma / évad

Éves költség     

2013/14  Ifjúsági 

Támogatási 
időszak

Név Kategória Új? Adózás 
módja

Napi munka 
óra

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

Évadra jutó ráfordítás 
összesen (Ft)                         

2013/14 





Szabó Zsolt

Edző  Nem  EKHO 

2013/14 





Sípos Péter

Edző  Nem  EKHO 

Összegzés:

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

2013/14  1964-02-22 C 

Serdülő
Ifjúsági
Junior

2013/14  1960-12-12 D 
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

1 617 400  Ft

10 000  Ft

200 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

480 000  Ft

0 Ft

720 000  Ft

0 Ft

0 Ft

3 027 400 Ft 0 Ft

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

311 039 Ft 2 799 354 Ft 3 110 393 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

311 039 Ft 2 799 354 Ft 3 110 393 Ft

Serdülő
Ifjúsági
Junior

Jogcím 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

AJT program költségei

Összegzés:

összesen:

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

2013/14 

2014/15 

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0167/2013

Évad Képzés címe          Képzés 
típusa

Oktatók várható 
személyi költségei 
(Ft)           

Oktatók várható 
utazási és szállás 
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők 
várható utazási és 
szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó 
költségek 
(Ft)            

Amortizá- ció 
(Ft)

Tanácsadói 
szolgálta- tások 
(Ft)

Képzésben 
résztvevők 
személyes költségei 
(Ft)

Összesen     

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban

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

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

2013/14  Á 

2013/14  SZ 

2014/15  Á 

2014/15  SZ 

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül 
kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők 

személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után 
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Közreműködői költségek

55 000 Ft 56 005 Ft

55 000 Ft

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

27 994 Ft

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

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

82 994 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

82 994 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0167/2013

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

Maximum közrem. 
díj

2013/14 





A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban 

- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk 

összegyűjtése, 

- kérelem összeállítása, menedzselése. 

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 

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. Utánpótlás nevelés 

Összegzés:

2013/14

Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:
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Ügyiratszám : be/SFPHP01-0167/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 

támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni 

szíveskedjenek. 

Kelt: Pásztó  (helység), 2013  (év) 11  (hó) 25  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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