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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

Herkules Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet teljes neve:

HDSE

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

1 8 6 3 7 7 9 5 -1 -1 2

Adószám:

(helység) Pásztó

3 0 6 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(út, utca) Nagymező

(házszám) 36

A levelezési cím eltér a székhely címétől
(helység) Pásztó

3 0 6 0

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca) Nagymező

(házszám) 36

Telefon: 32460795

Fax:
E-mail:

Hivatalos honlap:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Sípos Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Egyesületi elnök

Mobiltelefonszám: 704591457

E-mail cím:

32460795
dozsaisk@aktivi.hu

dozsaisk@aktivi.hu

Szabó Zsolt

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám: 703680746

E-mail cím:

dozsaisk@aktivi.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Pásztói Általános Iskola

Pásztó Város Önkormányzata

KIK Pásztói Tankerület

70

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

2000-12-22

2001-01-03

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

0

0

0

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

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

0.01 MFt

0.06 MFt

0.05 MFt

Állami támogatás

0.081 MFt

0.147 MFt

0.2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.299 MFt

2.584 MFt

2.6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0.943 MFt

1.142 MFt

2.68 MFt

Egyéb támogatás

1.991 MFt

0.05 MFt

0.1 MFt

Összegzés:

3.32 MFt

összesen:

3.98 MFt

5.63 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

1.623 MFt

2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.678 MFt

0.06 MFt

0.06 MFt

Anyagköltség

0.05 MFt

0 MFt

0.01 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1.787 MFt

2.262 MFt

2.3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0.045 MFt

0.432 MFt

0.5 MFt

Összegzés:

2.56 MFt

összesen:

4.38 MFt

4.87 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2011

2 / 10

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

2.5 MFt

2.69 MFt

3.27 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.06 MFt

0.06 MFt

0.06 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es 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 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Herkules Diáksport Egyesület 2001 óta működik a Pásztói Általános Iskolában.Már a megalakulásakor a kézilabda sportág a az egyesület legnépszerűbb szakága. Ez köszönhető a testnevelők
elkötelezettségének, a viszonylagosan jó tárgyi feltételeknek, a városban működő kézilabda klub motiváló erejének. Az egyesület kizárólag a működésének helyet adó általános iskola
gyerekanyagára épít. Az iskola és az egyesület között együttműködési megállapodás szabályozza a két fél vállalásait. Ennek köszönhetően tudja az egyesület térítés mentesen használni a
kézilabda edzésekre, versenyekre az iskola 33x18 m-es kisméretű tornacsarnokát és szabvány méretű aszfaltos kézilabda pályáját. A helyet adó iskola gyerekanyagával jelenleg négy csoportban (
4-6 osztályos fiú, lány csoport, 7-8 osztályos fiú, lány csoport ) foglalkoznak edzőink , igyekeznek számukra minél több versenylehetőséget nyújtani. A 2012/2013-a versenyidőszakban 9 csapattal
versenyeznek sportolóink az ERIMA gyermekbajnokságban. A következő versenyidőszakban a 8-9 éves korosztályt is igyekszünk bevonni programunkba és hasonló csapatszámban szeretnénk
részt venni ebben a versenyrendszerben. A diákolimpiai versenyeken minden korcsoportban, mindkét nemben megmérkőznek sportolóink a megye korosztályos csapataival.Ezen felül minden
korcsoportban tornát szervezünk, illetve mások által szervezett versenyeken veszünk részt. A gyakorlás és a folyamatos motiváció fenntartása érdekében igyekszünk minél több edzőmérkőzést
szervezni. Célunk az, hogy az előzőekben felvázolt programot, szükségszerű változásokkal kiegészítve, a továbbiakban is végre tudjuk hajtani, egyre színvonalasabb körülmények között.
Az egyik fontos változás a szakmai munkánkban a szándékaink szerint, hogy az alsó tagozatos korosztályt is bevonjuk a képzésbe. A helyet adó iskolában történő szervezeti átalakulás ezt a
célunkat segíteni fogja. További feladatunk az edzőink méltányos bérezése, ezzel fenntartva a motiváltságukat, és a sportághoz való kötődésüket.( Nagy a "kereslet" a testnevelők iránt más
sportágak részéről is. )
Továbbra is autóbuszokkal szeretnénk a versenyekre az utazásokat szervezni, amely megnyugtató és biztonságos mind a szervezők mind a szülők számára egyaránt. Folytatni szeretnénk
sporteszközeink felújítását, hiányzó eszközök beszerzését. A sportág tömegesítése érdekében folytatni szeretnénk a házibajnokságok szervezését és helyi tornák rendezését.
A program részletes költségvetése:
1. Személyi jellegű kiadások:
Sportcsoportok bérjellegű kiadásai:3 csop.x 10 hó x 22.500ft.= 675.000 ft.(2013.09.01.-2014.06.30. időszak)
2 csop.x 10 hó x 30.000ft.= 600.000 ft.(2013.09.01.-2014.06.30. időszak)
2. Személyszállítás költségei = 400.000 ft.( 2013.09.01.- 2014.06.30. időszak)
3. Sporteszköz beszerzés: = 816.000 ft.((2013.09.01.- 2014.06.30.időszak)
vax 500 gr. 8000 ft.x 5 db. = 40.000 ft.
tömöttlabda 1kg 10dbx5000ft. = 50.000 ft.
gumikötél 20db.x1500ft. = 30.000 ft.
kézilabda 30db.x5000ft. =150.000 ft.
szivacskézilabda 20db.x1800ft. = 36.000 ft.
Szivacs kapu 1 pár = 32.000 ft.
jelzőtrikó 2 szett( 20 db. ) = 18.000 ft.
asztali eredményjelző 1 db. = 10.000 ft.
sportmez 2 garn. 30 db.x 8000ft.=240.000 ft.
szabadidő melegítő 4db.x25000ft.=100.000 ft.
kézilabda cipő 4db.x 25000ft. =100.000 ft.
stopperóra 2db.x 5.000 ft. = 10.000 ft.
összesen =816.000 ft.
4. Helyi versenyek szervezése ( érem, kupa, oklevél) = 150.000 ft.( 2013.09.01.-2014.06.30.időszak)
ÖSSZES KIADÁS =2.641.000 ft.
Sportegyesületünk a sportfejlesztési program megvalósításához a sportlétesítményeket térítés mentesen kapja.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Sportfejlesztési programunkban ingatlan beruházás nem szerepel.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Sportprogramunk 2013 szeptemberében kezdődik el, az iskolakezdéssel párhuzamosan. Korosztályos csapataink heti három edzéssel kezdik el a felkészülést a versenyidőszakra, amely 2014
június végéig tart. Ebben a ciklusban történik a bérjellegű kiadások felhasználása az edzők részére, akik csapatonként havi 20 órában végzik sportmunkájukat a következő módon = 12x1 óra
edzések vezetése,12 x 0.5 óra felkészülés az edzésekre,adminisztrációs feladatok ellátása, ügyelet a foglalkozások előtt és után, átlagosan 2 óra a versenyeken való részvételre. Ugyancsak a fent
említett időszakban teljesítjük a személyszállítást a versenyekre, érmek, kupák beszerzését a hazai versenyekre és az eszközfejlesztés megvalósítását.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A sportfejlesztési programunk a következő pontokon kapcsolódik a szakszövetségi stratégiához és a már korábban beadott sportfejlesztési programhoz:
1. A sportágat népszerűsítő programok szervezése (helyi tornák, házibajnokságok, szervezett mérkőzéslátogatások )
2. Az edzéseket látogatók létszámát stabilizálni, ahol lehet növelni szükséges.
3. Alsó tagozatos gyerekek bevonása a programba.
4. Bővíteni a sportágban dolgozók körét.
5. A sportló gyerekek számát megtartó és növelő körülmények biztosítása; színvonalas edzéskörülmények, felkészült,motivált edzők,korszerű eszközök,folyamatos versenyeztetés,újszerű
programok szervezése.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölése
A sportfejlesztési programunk a támogatási rendszer megjelenésével népszerűbb,vonzóbb lett a gyerekek és szüleik körében.Növelni tudtuk a szakemberek számát,amit tovább szeretnénk növelni
egy fővel a következő versenyidőszakban.
Egyesületünk kézilabda sportprogramját fenntarthatónak tartjuk, de van számos nehézség és veszély.
A fenntarthatóságot segítő tényezők:
-A sportlétesítményeket, a helyet adó iskola, ingyen biztosítja.
-Nagy létszámú gyerekanyag áll az egyesületünk mögött.
-Az egyesületben dolgozó edzők motiváltak.
-Jó partnerként segíti munkánkat a városban működő kézilabda klub.
Veszély és kockázat a munkánkban:
-A sportlétesítmény ahol dolgozunk kisméretű,nem szabványos.
-A sportlétesítmény túlterhelt,nem bővíthető az edzésidő.
-Más sportágak is igényt tartanak a gyerek anyagra,edzőinkre,teremidőre.
-Továbbra is kevés az utánpótlás csapat a földrajzi környezetünkben.
-A megyei kézilabda szövetség támogató,szervező lehetőségei szerények.
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 /
megnevezés

Új? Adózás
módja

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

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

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 2013. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási
időszak

9

Tárgyi eszköz
Kategória beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
Üzembe
felújítás tervezett helyezés
befejezése
tervezett
időpontja

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés:

0 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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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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
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

U8

0

0

U9

15

0

U10

17

1

U11

24

2

U12

25

2

U13

13

2

U14

10

2

Serdülő

0

0

Ifjúsági

0

0

Junior

0

0

Bajnokság szintje (legmagasabb)

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0136/2013
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

vax

5

8 000 Ft

40 000 Ft

tömöttlabda

10

5 000 Ft

50 000 Ft

gumikötél

20

1 500 Ft

30 000 Ft

kézilabda

30

5 000 Ft

150 000 Ft

szivacs kézilabda

20

1 800 Ft

36 000 Ft

szivacs kézilabda kapu

1

32 000 Ft

32 000 Ft

jelzőtrikó készlet

2

9 000 Ft

18 000 Ft

asztali eredményjelző

1

10 000 Ft

10 000 Ft

sportmez

30

8 000 Ft

240 000 Ft

kézilabda cipő

4

25 000 Ft

100 000 Ft

szabadidő melegítő

4

25 000 Ft

100 000 Ft

stopperóra

2

5 000 Ft

10 000 Ft

Kategória

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

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
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)

1

10

18 750 Ft

3 750 Ft

225 000 Ft

1

10

18 750 Ft

3 750 Ft

225 000 Ft

1

10

25 000 Ft

5 000 Ft

300 000 Ft

1

10

25 000 Ft

5 000 Ft

300 000 Ft

1

10

18 750 Ft

3 750 Ft

225 000 Ft

21 250

1 275 000

Összegzés:
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Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad

Név

Szül. Idő

Sípos Péter

2

Licensz / megnevezés

Fogl. kor.

1960-12-12
U13

Sípos Péter

1960-12-12

Szabó Zsolt

1964-02-22

Szabó Zsolt

1964-02-22

Sípos Péter

1960-12-12

U10
U13

U9

U13
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

816 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

400 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

150 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 275 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:

2 641 000 Ft

összesen:

0 Ft

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

271 342 Ft

2 442 079 Ft

2 713 421 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

271 342 Ft

2 442 079 Ft

2 713 421 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/SFPHP01-0136/2013
14

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 2013. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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0 Ft

0 Ft

0 Ft

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/SFPHP01-0136/2013
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

48 000 Ft

63 342 Ft

Összegzés:

48 000 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

24 421 Ft

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

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

72 421 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

72 421 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés:
összesen:
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Ügyiratszám : be/SFPHP01-0136/2013

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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