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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Gyulai Termál Futball Club Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyulai Termál FC
2 Gazdálkodási formakód:

3 Tagsági azonosítószám 2234

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa:

Adószám: 1 9 0 6 1 2 9 2 - 2 - 0 4

Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 2 7 - 2 0 0 2 4 4 1 3 -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 5 7 0 0 Gyula(helység)

Ajtóssy Albert utca(út, utca) 2/10.(házszám)

3666463870Telefon: Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 5 7 0 0 Gyula(helység)

Ajtóssy Albert utca(út, utca) 2/10.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Galbács Mihály

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

36306480179Mobiltelefonszám: galbacsm@gyula.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Galbács Mihály

36306480179Mobiltelefonszám: galbacsm@gyula.huE-mail cím:

Sportszervezet alapításának időpontja:  

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/SFPMOD01-0214/2012

Érkezett : ________________

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

2000-04-27

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. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

15.3 MFt 16.3 MFt 13.5 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

3.91 MFt 3.527 MFt 4.9 MFt

0 MFt 0 MFt 95.361 MFt

29.063 MFt 34.385 MFt 33.083 MFt

48.27  MFt 54.21  MFt 146.84  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0.465 MFt 0.388 MFt 36.528 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.904 MFt 0.295 MFt 16.176 MFt

46.442 MFt 53.066 MFt 93.54 MFt

0.459 MFt 0.461 MFt 0.6 MFt

48.27  MFt 54.21  MFt 146.84  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

32.778 MFt 34.105 MFt 48 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

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

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

2.1. Szervezeti struktúra:
A gyulai utánpótlás nevelés több évtizede meghatározó szerepet tölt be Békés Megye labdarúgó sportéletben. Munkánkat rövid, közép és hosszú távú célok meghatározása
mellett végezzük, pontos feladatleírásokkal és határidőkkel. Feladataink között szerepel egy olyan előremutató és követhető szakmai koncepció felépítése, amely a jelenlegi
modern képzésben elengedhetetlen. Fontosnak tartjuk, hogy minden korosztályhoz megtaláljuk a legmegfelelőbb szakembereket, akik mind pedagógiailag, mind
szakmailag megfelelnek a magas szintű elvárásoknak. A minőségi szakmai munkához elengedhetetlen a gyermekbarát létesítményi környezet és a korszerű sporteszköz
ellátottság. Idén került sor a szervezeti struktúra átalakítására, melynek során az Egyesületen belülre került az utánpótlás-nevelés, így sokkal hatékonyabban lehet elérni
kitűzött szakmai céljainkat. A felnőtt és az utánpótlás korosztály finanszírozásban, anyagi, stb. feltételeiben az átlátható működéshez szükséges mértékben elkülönül,
mégis biztosított az együttműködés komplex megléte.

Az elmúlt években, egyesületünk minden korosztálya részt vett a NUSI (Nemzeti Utánpótlás és Sportszolgáltató Intézmény), az MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség) és az
MGYLSZ (Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség) által kiírt különböző versenyprogramokban.

Programunk célja elsősorban a tömegesítés, ezen belül a tehetséges fiatalok kiválasztása és profi játékosokká nevelése. Fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlás nevelést a
szülők anyagi helyzetétől függetleníteni tudjuk.

Alapelvünk

Egészséges életmód kialakítása és a rendszeres mozgás biztosítása. A képzés és nevelés egységének megteremtése mellett egyéniségek kinevelése, a futball legátfogóbb
megtanítása.
Sportfejlesztési koncepciónk alapelve, hogy az elnyert támogatás segítségével a sportági felkészítést és a versenyeztetést a legmagasabb színvonalon, annak fenntartása
mellett valósítsuk meg. A különböző korosztályok képzési programját a képzésben résztvevők összehangolt munkájával, egységes szakmai koncepció alapján valósítsuk
meg. Koncepciónkban a hangsúlyt az utánpótlás korosztályok erősítésére helyezzük. Célunk, hogy fiataljaink a sportágat akár versenyszerűen és életvitelszerűen űzhessék.

Képzési folyamat

Kisjáték-Egyéni képzés-Játékrendszeri ismeretek-Mentális képzés

Utánpótlás nevelésünk felépítése

6-7 évesek
Célja: A játék megszerettetése, játéköröm, játékkedv kialakítása

 4:4 elleni játék

8-9 évesek
Célja: Labdás technikai készség fejlesztése, játékhelyzetek gyakorlása

 5:5 elleni játék

10-11 évesek
Célja: Technikai elemek minél magasabb szintre emelése

 7:7 elleni játék (kettős rombusz felállási forma)
12-13 évesek
Célja: 11:11 elleni játék elsajátítása; csapat-csapatrészek-feladatkörök elsajátítása

 4-3-3 felállási forma

14-15 évesek
Célja: játékhelyzetekből à megfelelő megoldás, döntések kialakítása

 3-4-3 felállási forma

16-17 évesek
Célja: A játéktudás érvényesítése a mérkőzéseken.

 4-4-2 felállási forma

18-19 évesek
Célja: Maximális eredmény elérése bajnoki és tétmérkőzésen az elsajátított játékrendszerek felhasználásával.

 4-4-2 felállási forma

A szakmai programunkat már óvodás korban elkezdjük. Nagyon fontos az óvodákkal való szoros kapcsolat kiépítése annak érdekében, hogy a gyerekeknek a foglalkozások
a saját óvodai környezetükben legyenek megtartva, mert könnyebben fogadják be az újdonságokat és így a szülők helyzete is sokkal egyszerűbb. Az iskolás labdarúgók
képzése már meghatározott helyszíneken (tornatermek, sportpálya, sportcsarnok) korcsoportok szerint, a legtöbb esetben két egymást követő korcsoport összevonásával
történik.
Jelenleg 9 szakképzett edzővel rendelkezünk. 2 fő „A” licence-es, 3 fő „B” licence-es, 4 fő „D” licence-es képesítéssel rendelkezik.

A használt sportingatlanok tulajdonosa Gyula Város Önkormányzata, de különféle szervezetek használatában, kezelésében állnak ezek az ingatlanok. A Városi Sportcsarnok
a Gyulasport Nonprofit Kft. kezelésében, a használt további tornatermek a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény, Illetve a GYAKI tagintézményei kezelésében, a
sporttelep, s így a labdarúgó-pályák és kiszolgáló létesítményeik pedig a Gyulasport Nonprofit Kft. kezelésében vannak. Az utóbbi kezeli az egyébként teljesen
elhasználódott, de így is nagyon fontos, a napi munkához elengedhetetlen műfüves pályát is.
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Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A felújítani tervezett ingatlanok teremtik meg, illetve biztosítják az utánpótlás-nevelés hátterét, hiszen az öltözési, tisztálkodási lehetőségek biztosítása nélkül sem az
edzések, sem a mérkőzések minimális higiénikai, humán és szociális alapfeltételeiről sem beszélhetünk. Az öltözés, a csereruházat tárolása, megőrzése, a tisztálkodás és
visszaöltözés fázisai elengedhetetlenné teszik az említett helyiségek, helyiségcsoportok felújítását, közművekkel, megfelelő épületgépészeti felszerelésekkel történő
ellátását. A nagyszámú utánpótlás játékos még így, a több használt ingatlan együttes, összehangolt rendbehozatala esetén is komoly szervezőmunkát, logisztikai
egyeztetést biztosítva is csak nehezen helyezhető el a szakmailag elvárható, illetve a hatóságilag elvárt szinten, minőségben. Az öltözés mellett az "edzőinek" nevezett
ingatlanegység az utánpótlás-edzők öltözését, elhelyezését, alap adminisztrációs tevékenységének helyszínét is biztosítja. Az ingatlan-felújítási beruházás célja a megfelelő
edzésfeltételek megteremtése, hosszú távú biztosítása. A felújítások műszakilag elvárható szintjét tartalmazza: a szükséges előkészítő munkák (kiásás, régi szerelvények
leszerelése, eltávolítása,stb.) mellett a felújítás előkészítő tevékenységeit (vezetékelés, falkiképzés, stb.), valamint a készreszerelés fázisait (szerelvényezés, festés és
mázolás, stb.) is magában foglalja. A megvalósulás ütemezése a célszerűség és a szükségszerűség kettős követelményrendszerének folytonos optimalizálását igényli: az
egymásra épülő munkafázisok logikus rendszerében, az utólag hozzáférhető források miatti többletterhek minimalizálásával, az egyes ingatlanok, ingatlancsoportok
célszerűen néhol párhuzamos, néhol egymástól időben is különválasztott megvalósításával kerül sor. A záró időpontok a kérelemben külön adathelyen rögzített ütemezéssel
kerültek, kerülnek megállapításra.

Összegezve: elsőként a létszám növekedése miatt szükségessé vált öltöző-kapacitás bővítést, illetve a megfelelő szintre való feljavítást, felújítást tervezzük elvégezni, majd
a fizikai erőnlét megteremtését elősegítő feltételek megteremtése a cél (konditerem, kondigépek, labdarúgó erőfejlesztő eszközök, stb.), melyekkel párhuzamosan a pályák
színvonalának emelése is megtörténik (műfüves, füves pályák).

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A projekt időtartama a 2012/13-as bajnoki évaddal megegyező, de oly módon, hogy a fizikai megvalósítást nem igénylő előkészítés már a jelen tervezést követően
megkezdődjön. Az irányított edzői, szülői és játékos-megbeszéléseken megkezdjük a projekt sikerességéhez szükséges szemléletbeli fejlesztést, a kitűzött szakmai célok
elfogadtatását, saját, személyes célokká befogadtatását. A közösségi együttműködések megalapozása, a szervezési tennivalók ütemezése, is ezen időszak fontos szellemi
tevékenysége. Az új rendszer bevezetésével megkezdődik az eszközök, felszerelések kiválasztása, beszerzése, használatba állítása, az új edzésmunka, az ingatlan-felújítás.
Mindezekkel párhuzamosan sor kerül a képzésekre, illetve az azokat követő vizsgákra, a szerződések megkötésére, s a végrehajtott fejlesztésnek megfelelően létrejön,
megtörténik a projekt által megalapozott fejlődés. Időközben befejeződik az ingatlanok felújítása, s így a projekt hatásai, illetve ennek társadalmi visszhangja ráirányítja a
közfigyelmet Egyesületünkre, az utánpótlás-nevelés, -képzés sikereire, melyek együttesen sok új gyermeket, fiatalt vonzanak hozzánk, akikből a tehetséges, képességes
játékosok jelentős aránya mellett a program tömegbázis hatása is érvényesül, a sok új játékengedéllyel rendelkező utánpótlás játékos miatt teljesülnek az elvárt és a vállalt
indikátorok is.

Az edzők számának szükségszerű növekedéséhez kapcsolódik képzettségük folyamatos fejlesztése is, mely leginkább a magasabb liszenszek megszerzésében, illetve a
közös és az egyéni képzés folyamatosságában öltenek testet. Célunk erőnléti edző bevonása, illetve sportorvosi, gyúrói igények is szerepelnek az előrelépés terveiben.

A gyermeklétszám növelése során kiemelt figyelmet fordítunk a fiatalabb korosztályok erőteljesebb bevonására, valamint a lányok megszólítására is. Ezek mellett a hiányzó
U-korosztályok önálló létrehozását is szem előtt tartjuk, különösen a felnőtt csapat sikeres szereplése esetén. Hisszük, hogy a közösség-formálás, a közösséghez tartozás
érzésének erősítése is segíti szakmai és pedagógiai tevékenységünket egyaránt.

Több toborzó rendezvénnyel, családi napppal, edzőtáborral is hatékonyabbá szeretnénk tenni létszám emelését, a szülők erősebb kötődését.

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 teljes mértékben illeszkedik a szakszövetségi stratégiához. Legfontosabb törekvésként a tömegsport jelleg erősítését tűztük ki. Ennek
érdekében már a legfiatalabbakkal megszerettetjük a focit, így belőlük a sportot, a mozgást élete természetes részének tekintő felnőttek nevelhetők. Ugyanezen okból
törekszünk a lányok, asszonyok bevonására is. Az utánpótlás-nevelés szélesítése, fejlesztése szintén alapvető érdekünk, hiszen ez Egyesületünk jövőjének záloga. A
szakszövetségi stratégia szellemiségét teljesen magunkévá téve valljuk, hogy céljainkat csak a törekvéseink rendszerben kezelésével, illetve a szükséges lépések
szisztematikus, egymást erősítő megtételével érhetjük el. Ennek érdekében kiemelten kezeljük az edzői/nevelői munka szervezettségének fejlesztését, a tehetségkutatás
és utánpótlás képzés középpontba állítását. Hisszük és valljuk, hogy elengedhetetlen a megfelelő - a hatékony munkát lehetővé tevő – infrastruktúra megteremtése,
biztosítása és fenntartása. Tudjuk, hogy mindez szükségessé teszi az átlátható, takarékos és költséghatékony gazdálkodást, a rendelkezésre álló források optimális
felhasználását. Reméljük, s a rendelkezésre álló eszközeinkkel ösztönözzük a nézőszám folyamatos emelkedését, ösztönözzük az idősebb generációk szabadidős labdarúgó-
tevékenységét, a „foci csak a foci öröméért” programok elterjedését. Edzőinket folyamatosan képezve, a szülők szemléletét fáradhatatlanul formálva, fejlesztve, a
fenntarthatóságot kialakítva elérhetjük helyi céljainkat, mellyel elősegítjük a szakszövetségi stratégia megvalósítását is. Meggyőződéssel valljuk, hogy a labdarúgás az
egyik legjobb eszköz arra, hogy a társadalom számára szórakozást, örömet szerezhessen a sport, s hogy az MLSZ stratégiájának következetes végig-vitele a
tömegsport-hatás mellett a magyar elit labdarúgás újjászületéséhez is elvezet.

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

A lehetséges társadalmi és gazdasági hatások esetében szükséges rögzíteni, hogy pozitív hatásokról van szó. A társadalmi hatásoknál elsőként a fiatalok esetében elérhető
nevelő, motiváló, számukra értelmes célokat biztosító hatásokat kell kiemelni. A sportolás, mint egészségmegőrző, egészségjavító tevékenység alternatívát kínál a káros
szenvedélyekkel szemben, kimozdítja a számítógép előtt időző generációt. Elősegíti a pozitív értékek köré szerveződő közösségek létrejöttét, megerősíti a már meglévő
közösségeket. Elősegíti a felnövő generációkból, illetve az edzőkből kialakuló követendő példák, példaképek létrejöttét, ezáltal egy sokkal erősebb érzelmi, értelmi kötődésű
utánpótlás-nevelési rendszer kialakulását. A sportfejlesztési program egyben elősegíti az óvodai és a kisiskolai nevelés minőségének emelését, fegyelmezettségre,
sportosságra nevelő hatásai könnyebbé teszik ezen intézmények pedagógiai munkáját is.
Gazdasági hatásai szintén pozitívak, s többnyire a társadalmi hatásokra vezethetők vissza. Az egészségesebb életmódra nevelés csökkenti a társadalom későbbi orvosi
kiadás-igényét, mérsékli a szenvedélybetegekre, rehabilitációjukra fordítandó források mértékét. Pozitív anyagi, gazdasági hatás jelentkezik az utánpótlás-nevelés
feltételeinek terén, mely egy önmagát gerjesztő folyamatként több érdeklődőt, majd több támogatást, majd magasabb szintű munkát eredményez, mely ismét több
jelentkezőt, több támogatást, több feltétel jelentős javulását eredményezi.
A jobb utánpótlás jobb felnőtt csapatot, így színvonalasabb szórakozást, több játékos-értékesítési és jegyár-bevételt generál, s ez egy önmagát hosszú távon eltartani
képes labdarúgó-klub alapjait is megteremti.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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5 Személyi jellegű ráfordítások
(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

Vezetőedző 40 12 190 775 Ft 43 615  Ft 2 812 680  Ft

Kapusedző 10 12 61 510 Ft 12 302  Ft 885 744  Ft

Technikai vezető 40 12 93 589 Ft 24 178  Ft 1 413 204  Ft

Csapatorvos 10 12 61 510 Ft 12 302  Ft 885 744  Ft

Intéző 40 12 93 589 Ft 24 178  Ft 1 413 204  Ft

Gyúró 10 12 61 510 Ft 12 302  Ft 885 744  Ft

Szertáros 40 12 93 589 Ft 24 178  Ft 1 413 204  Ft

190 84 656 072  Ft 153 055  Ft 9 709 524  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

4 928 320 Ft 4 928 320 Ft 9 856 640 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 928 320 Ft 4 928 320 Ft 9 856 640 Ft

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

Technikai vezető

Csapatorvos

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Képesítés Végzettség Adózás
módja

Heti
munka
óra

Kif.
hó   

Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
                    

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)
                        

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció megnevezése      Indoklás

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 beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

9 10

Lelátó alatti öltözők felújítása 70 % 21 205 523 Ft

Különálló épületben lévő öltözők felújítás 70 % 10 945 965 Ft

Edzői épület felújítása 70 % 3 619 751 Ft

Electrolux T4250 ipari hőlégszárító 70 % 1 187 500 Ft

36 958 739 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 2012. és 2015. közötti időszakban:

11 325 456 Ft 26 426 064 Ft 37 751 521 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

11 325 456 Ft 26 426 064 Ft 37 751 521 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

Támogatási
időszak

Eszköz
jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás T.i.     

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

Üzembe helyezés
tervezett
időpontja          

U.f.

2012-12-31

2013-03-31

2013-04-30

2012-10-15

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:
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Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

3 1 2

Füves pálya K1

5700
Gyula 
Zrínyi tér 
2. 4165/1 100 x 57 70 5 400 Ft 11

Füves pálya K2

5700
Gyula 
Zrínyi tér 
2. 4165/1 96 x 58 70 5 400 Ft 11

Füves pálya center

5700
Gyula 
Zrínyi tér 
2. 4166 110x65 16 5 400 Ft 8

Műfüves pálya

5700
Gyula 
Zrínyi tér 
2. 4166 45 x 35 24 3 000 Ft 8

Gyulai Sportcsarnok

5700
Gyula
Ajtóssy út 
2-10. 4694 2731 48 4 500 Ft 4

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme

I.v. Bérleti díj
Ft/óra

I.v. h. M.j.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok

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. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz
felújítás

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

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=show...

7 / 17 2013.08.13. 13:46



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

100 0 4

25 0 1

25 0 1

26 0 1

25 0 1

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező
gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő
csapatok száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U13 alatt
(Bozsik)  

U13-14

U15

U16-17

U18-19

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

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

12

Mérkőzés felszerelések mez nadrág s 140 15 378 Ft 2 152 920  Ft

Egységes melegítő póló trikó 200 8 611 Ft 1 722 200  Ft

Labdák 200 3 076 Ft 615 200  Ft

Labdatartó háló 10 db-os 24 1 230 Ft 29 520  Ft

Megkülönböztető mez 12 18 453 Ft 221 436  Ft

38 cm-es bólya 240 923 Ft 221 520  Ft

Tányérbólya készlet 12 4 921 Ft 59 052  Ft

Leszúrható taktikai rúdkészlet 5 15 378 Ft 76 890  Ft

Kúp létra készlet 5 6 151 Ft 30 755  Ft

Ügyességi létra koordinációs rács 5 9 227 Ft 46 135  Ft

Minikapu szett 8 4 921 Ft 39 368  Ft

2 x 1 m-es kapu 2 21 529 Ft 43 058  Ft

100 x 60 cm-es kapu 4 12 302 Ft 49 208  Ft

7 x 2 m-es hordozható kapu 6 153 775 Ft 922 650  Ft

5 x 2 m-es hordozható kapu 4 76 888 Ft 307 552  Ft

3 x 2 m-es kézilabda kapu 4 61 510 Ft 246 040  Ft

Háló minikapuhoz 8 3 691 Ft 29 528  Ft

Háló 2 x 1 m-es kapuhoz 8 4 613 Ft 36 904  Ft

Háló 100 x 60 cm-es kapuhoz 8 2 460 Ft 19 680  Ft

Háló 7 x 2 m-es kapuhoz 3 24 604 Ft 73 812  Ft

Háló 5 x 2 m-es kapuhoz 4 12 302 Ft 49 208  Ft

Háló 3 x 2 m-es kapuhoz 4 9 227 Ft 36 908  Ft

Hordozható sorfal bábu 10 12 302 Ft 123 020  Ft

Hordozható sorfal kocsi 3 27 680 Ft 83 040  Ft

Letűzhető flexibilis bábu 10 12 302 Ft 123 020  Ft

Hordozható számítógép 2 73 197 Ft 146 394  Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

Évad
Megnevezés                                        

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

HU-505 8 12 98 416 Ft 19 683  Ft 1 417 188  Ft

HU-246 6 12 67 661 Ft 13 532  Ft 974 316  Ft

2922 8 12 73 812 Ft 14 762  Ft 1 062 888  Ft

1782 6 12 49 208 Ft 9 842  Ft 708 600  Ft

0869 8 12 73 812 Ft 14 762  Ft 1 062 888  Ft

5961 8 12 73 812 Ft 14 762  Ft 1 062 888  Ft

5939 6 12 55 359 Ft 11 072  Ft 797 172  Ft

vizsgaeredmény 6 12 61 510 Ft 12 302  Ft 885 744  Ft

1831 6 12 61 510 Ft 12 302  Ft 885 744  Ft

40 11 96 665 Ft 24 793  Ft 1 336 038  Ft

8 6 61 510 Ft 12 302  Ft 442 872  Ft

T1-tervezett 8 12 55 359 Ft 11 072  Ft 797 172  Ft

T2-tervezett 6 10 49 208 Ft 9 842  Ft 590 500  Ft

T3-tervezett 6 10 49 208 Ft 9 842  Ft 590 500  Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

8 26

6 20

8 25

6 20

8 25

8 25

6 20

6 20

6 20

8 13

6 14

6 13

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Városi tornacsarnok 48 2 768 Ft 4 531 456  Ft

Műfüves pálya 24 1 845 Ft 8 354 240  Ft

Füves pályák edzésre 140 3 322 Ft 11 5 115 880  Ft

Füves pályák mérkőzésre 12 4 121 Ft 8 395 616  Ft

Füves pályák edzésre U-13 alatt 16 3 322 Ft 8 425 216  Ft

Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén
oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti
heti óraszám

Adózás
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel (óra
/ hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség Kategória
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

7 505 018  Ft

0  Ft

1 845 301 Ft

92 265 Ft

338 305 Ft

6 822 408  Ft

307 550 Ft

12 614 510  Ft

0 Ft

29 525 357 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft)

3 034 423 Ft 27 309 804 Ft 30 344 227 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 034 423 Ft 27 309 804 Ft 30 344 227 Ft

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

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

Összegzés:

összesen:

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

Összegzés:

összesen:

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

13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.
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14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

0 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. 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

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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Közreműködői költségek

97 833 Ft

528 521 Ft

545 772 Ft

1 172 126 Ft

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

586 642 Ft

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

147 116 Ft 0 Ft 0 Ft

792 782 Ft 0 Ft 0 Ft

818 870 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 758 768 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

Évad Közreműködő által végzett feladat
leírása                                                                                                                        

Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Összegzés:

2012/13

Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:
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Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

14 19 35.7  %

2 db A és 3 db B 5 8 60  %

0 0 0  %

1 5 400  %

1 579 57 800  %

0  %

0  %

0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

100 140 40  %

25 25 0  %

25 25 0  %

26 26 0  %

25 25 0  %

összes utánpótlás 201 240 19.4  %

0  %

0  %

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő

Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév
%-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U13 alatt (Bozsik) Fő

U13-14 Fő

U15 Fő

U16-17 Fő

U18-19 Fő

Egyéb indikátor:
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

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: Gyula  (helység), 2013  (év) 08  (hó) 13  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

Alulírott Galbács Mihály, mint a Kérelmező képviselője,
1.    kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2.    tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3.    kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4.     kijelentem,  hogy  a  Kérelmező  az  államháztartás  alrendszereiből  juttatott  és  már  lezárt  támogatásokkal  megfelelő  módon  elszámolt,  a  támogatásokra  vonatkozó
szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5.    kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6.    hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az
adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7.    hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8.     kijelentem,  hogy  a  Kérelmező  megfelel  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  15.  §-ában  megfogalmazott
követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9.    tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a Jóváhagyást végző szervezet
és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10.  hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenőrző Szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére
szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

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

12.  amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a)     a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett

ingatlan  sportcélú,  elsődlegesen  piaci  alapon  történő  hasznosítását  (jogszabályban  meghatározott  kivétellel)  fenntartom,  valamint  benyújtom  a  sportcélú  ingatlan

tulajdonosának előzetes írásbeli  hozzájárulását  arról,  hogy erre  az időtartamra a  Magyar  Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba  az igénybe vett  adókedvezmény

mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b)    az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a

támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c)    a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport

események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben

ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d)     bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron

bérelem vagy más jogcímen használom,

e)    a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően

hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-

nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f)          jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás

eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13.   vállalom,  hogy  a  támogatás  felhasználásáról  olyan  analitikus  nyilvántartást  vezetek,  amely  biztosítja  a  támogatások  teljes  elkülönítését,  és  hozzájárul  a  támogatás
rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez.

14.   tudomásul  veszem,  hogy  a  támogatás  elszámolása  során  csak  bizonylattal  dokumentált  kiadások  számolhatóak  el,  a  támogatás  felhasználása  során  keletkezett
bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Gyula  (helység), 2013  (év) 08  (hó) 13  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól).

 Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás
esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban)

(17 500 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

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

 A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot nyomtatás után 1 példányban papíralapon is kérjük beadni.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Gyula  (helység), 2013  (év) 08  (hó) 13  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 0 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 10 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

4 928 320 Ft 147 116 Ft 4 928 320 Ft 9 856 640 Ft

26 426 064 Ft 792 782 Ft 11 325 456 Ft 37 751 520 Ft

27 309 804 Ft 818 870 Ft 3 034 423 Ft 30 344 227 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

58 664 188 Ft 1 758 768 Ft 19 288 199 Ft 77 952 387 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

4 928 320 Ft 147 116 Ft 4 928 320 Ft 9 856 640 Ft

26 426 064 Ft 792 782 Ft 11 325 456 Ft 37 751 520 Ft

27 309 804 Ft 818 870 Ft 3 034 423 Ft 30 344 227 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

58 664 188 Ft 1 758 768 Ft 19 288 199 Ft 77 952 387 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0214/2012

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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