Ügyiratszám : be/SFPHP02-3194/2014/MKOSZ
1

Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÉS VASUTAS SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve:

CVSE

2

Gazdálkodási formakód:

521

3

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport
Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr
Hivatásos
Közhasznú
sportszervezet sportszervezet alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

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

Adószám:

1 9 8 9 3 1 8 7 - 2 - 1 8

Bankszámlaszám:

1 1 7 4 7 0 4 4 - 2 0 0 0 9 0 7 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

9 5 0 0

(helység)
(házszám)

Kolozsvár u.

Celldömölk
2.

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

9 5 0 0

(helység)
(házszám)

Kolozsvár u.

Telefon: 06302672780

Celldömölk
2.

Fax: 95420378

Hivatalos honlap:

E-mail: cvse@cellkabel.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

BALÁZS BÉLA

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ELNÖK

Mobiltelefonszám: 06302672780

E-mail cím: cvse@cellkabel.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Dummel Otto

Mobiltelefonszám: 06203444902

E-mail cím: dummel.otto@celldomolk.hu

Szervezet ált al rendszeresen használt sport lét esít mények adat ai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Városi Sportcsarnok Celldömölk
Celldömölk Város Önkormányzata Városgondnokság Celldömölk
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felkészülés és versenyeztetés

Celldömölki Városi Általános Iskola
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Városgondnokság Celldömölk

2

felkészülés

Szent Benedek Katolikus Általános
Szent Iskola
Benedek Katolikus Általános Szent
Iskola Benedek Katolikus Általános Iskola
2

felkészülés

felkészülés
Celldömölki Berzsenyi DánielKlebersberg
Gimnázium és
Intézményfenntartó
Szakképző Iskola Központ
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
6
és Szakképző Iskola
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

1900-11-11

1900-11-11

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, az öt lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Részben jogosult

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. Ame nnyibe n a ké re lme z ő diák s po rte gye s üle t fe ladatait e llátó s po rts z e rve z e t é s ne m ve s z ré s z t vagy s z e rz e tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s z aks z ö ve ts é g által kiírt ve rs e nyre nds z e r
valame lyik bajno ki o s z tályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro s z tályban, akko r a ké re le mhe z c s ato lni s z üks é ge s a Magyar D iáks po rt S z ö ve ts é g (MD S Z) nyilatko z atát arró l, ho gy a diák
s po rte gye s üle t az MD S Z vagy a Magyar Egye te mi-Fő is ko lai S po rts z ö ve ts é g (MEFS ) által s z e rve z e tt ve rs e nye ke n ré s z t ve s z , vagy arra indulás i jo go t s z e rz e tt. Ame nnyibe n a ké re lme z ő fe ls ő o ktatás i
s po rtban műkö dő s po rts z e rve z e t, é s ne m ve s z ré s z t vagy s z e rz e tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s z aks z ö ve ts é g által kiírt ve rs e nyre nds z e r valame lyik bajno ki o s z tályában valame ly fe lnő tt vagy
utánpó tlás ko ro s z tályban, akko r a ké re le mhe z c s ato lni s z üks é ge s a Magyar Egye te mi-Fő is ko lai S po rts z ö ve ts é g nyilatko z atát arró l, ho gy a ké re lme z ő s po rts z e rve z e t ré s z t ve s z a fő is ko lai-e gye te mi
ve rs e nyre nds z e rbe n, vagy arra indulás i jo go t s z e rz e tt.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .
Bevétel

2012

2013

2014

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0.5 MFt

0.5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

0 MFt

összesen:

1 MFt

2 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0.3 MFt

0.3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0.2 MFt

0.2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

0 MFt

összesen:

1 MFt

1 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok
2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás
költségei

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Versenyeztetés

Ismert esse a kérelmező szervezet kérelemmel érint et t t ámogat ási időszakra vonat kozó sport f ejleszt ési programját (abban az eset ben, ha a
kérelmet hosszabb, de legf eljebb 3, egymást követ ő t ámogat ási időszakra nyújt ják be, a sport f ejleszt ési programot t ámogat ási időszakokra
lebont va kell ismert et ni!). A sport f ejleszt ési program t art almazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pont jában
meghat ározot t t ervet is (az egyes t ámogat ási jogcímekre külön kell kit ölt eni).
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A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2014 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása
Az alapítvány: A jelenlegi kosárlabda élet kialakulása szorosan összefügg a Kemenesaljai Egészséges Életmódért Alapítvány munkájával. Az alapítvány története 1985
szeptemberében kezdődött egy baráti társaságból alakult hobbi kosárlabdacsapattal. A játékosok létszáma rövid idő alatt 20 főre emelkedett, akik ezután már heti
rendszerességgel találkoztak. Az évek folyamán cserélődtek a csapattársak, így a mai kosárlabda élvonalában sportoló, helyi származású játékosok is megordultak
nálunk. Csapatunk nevezett különböző környékbeli amatőr kosárlabda kupákra, bajnokságokra, valamint 11 éve mi is rendszeresen szervezünk kosárlabda
rendezvényeket a helyi önkormányzat és cégek, vállalkozások támogatásával. Hála e sportág egyre növekvő népszerűségének, a rendezvényeken 5-6 helyi és egyre
több környékbeli (Szombathely, Sárvár, Mosonmagyaróvár, Répcelak, Bük, Győr, Tapolca) csapat is indul. Pár éve a nagy érdeklődésre való tekintettel már női
mérkőzéseket is bonyolítunk. 2004 augusztusában váratlanul elhunyt csapattársunk emlékének adózva neveztük el a minden évben megrendezésre kerülő tornát
"Hérincs Zsolt Emlékkupának", mely a 2006-os évtől vándorkupa lett. Továbbá ebben az évben úgy döntöttünk, hogy hivatalos formát adunk tevékenységünknek. Így
alapítványunk megalakulásának ideje 2006. április 24. Célunk, hogy egészséges életmódra neveljük a ﬁatalságot, segítséget nyújtsunk a sportolásban, a helyi
kosáréletben, játékos sportvetélkedőket szervezzünk.
KEMKO Celldömölk: A kosaras találkozókat egyre több ﬁatal látogatta, ezért 2007-ben megfogalmazódott Zámbó Ferenc alapítványi elnök fejében, hogy hozzanak létre
egy kosársulit. Az edző Csói Gábor lett, aki pont ekkor folytatta testnevelői, edzői tanulmányait. Az így verbuválódott ﬁatalokkal 3 év edzés után elindultak a
Szombathely városi-városkörnyéki férﬁ kosárlabda bajnokságban. Az indulással egy időben a csapat kivált az alapítványból, de egymást kölcsönösen segítve folytatták
a munkát. A 18 csapatos bajnokságban kétszer 11. helyezést értek el, legutóbb pedig az előkelő 3. helyet szerezték meg. Jelenleg a 13 csapatból a rájátszást jelentő 5.
helyen állnak.
CVSE KSZ: 2013-ban a CVSE szakosztálya lettünk, ami anyagi helyzetünket is javította. Ennek következtében emelni tudtuk az utánpótlás munka színvonalát és ez a
felnőtt játékosokról is levett némi terhet.
Utánpótlás: Már a kezdetekben, 2007-ben fontos hangsúlyt kaptak a ﬁatalok. Általános- és középiskolások is pattogtathatták a labdát. Számos kupán és barátságos
mérkőzésen mérhették fel tudásukat, melynek köszönhetően egyre nőtt a létszámuk. A szűk anyagi keretek miatt nehéz volt a továbblépés, de 2012 szeptemberétől
az országos „Dobd a kosárba” programnak és a Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE-nek köszönhetően még szervezettebbé vált az utánpótlásképzésünk. Ennek is
köszönhetően, 2013-ban U16-os csapatunk először indult a Regionális Kadett bajnokság nyugati csoportjában. U12-es korcsoportunk is működik, létszámok 15 fő körül
mozog.
Létszám: U12: 15 fő (heti 2 edzés)
U16: 20 fő (heti 4 edzés)
Felnőttek: 15 fő (heti 2 közös és x egyéni edzések)
Női vegyes csapat: 10 fő (heti 1 edzés)
Eredményeink: (2010-13)
• X. Hérincs Zsolt Emlékverseny I. hely (2014)
• IX. Szüreti Kosárlabda Kupa Celldömölk I. hely (2013)
• Szombathely (Vas megye) bajnokság alsóház III. hely (2012/2013)
• IX. Hérincs Zsolt Emlékverseny I. hely (2013)
• TKT Kosárlabda Kupa (általános iskolai), Táplánszentkereszt I. hely (2012)
• Szombathely (Vas megye) bajnokság alsóház III. hely (2011/2012), összesített 11. hely
• VIII. Hérincs Zsolt Emlékverseny IV. hely (2012)
• Tinódi Kosárlabda Kupa, Sárvár, III. hely (2012)
• KÜKI-Team Kupa, Táplánszentkereszt, I. hely (2012)
• VII. Szüreti Kupa, Celldömölk, III. hely (2011)
• HIP-HOP FEST II. Celldömölk, I. hely (2011)
• B33 - Egyszerűen kosarazz! középiskolások tornájának Vas megyei helyszínén elért I. hely (2011)
• HIP-HOP FEST I. Celldömölk, I. hely (2011)
• Szombathely (Vas megye) bajnokság alsóház III. hely (2010/2011), összesített 11. hely
• X. Sárvári Sportnap Kosárlabda Kupa I. hely (2011)
• VII. Hérincs Zsolt Emlékverseny III. hely (2011)
• Táplán Kupa I. hely (2010)
• K4 Középiskolai Kupa I. hely (2010)
• Szombathely (Vas megye) bajnokság alsóház III. hely (2010/2011)
Létesítményi feltételek:
Celldömölk Városi Sportcsarnok – Szabvány méretű tornacsarnok, kettő elavult, betolható fémvázas palánkkal, közepes minőségű parketta borítással, 100 fős
karzattal.
Celldömölk Városi Általános Iskola – A szabványosnál kisebb méretű tornaterem, kettő ﬁx műanyag palánkkal, felújított műanyag borítással, lelátó nélkül.
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola - A szabványosnál kisebb méretű tornaterem, kettő ﬁx műanyag palánkkal, régi felújításra váró parketta
borítással, lelátó nélkül.
Szent Benedek Általános Iskola - A szabványosnál kisebb méretű tornaterem, kettő ﬁx plexi palánkkal, jó minőségű műanyag borítással, lelátó nélkül.
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola konditerme – Egy elavult kombinált kondigép, több kiegészítő eszköz (2 db TRX, egykezes és kétkezes
súlyzók, gumikötelek, KTK, ﬁttlabdák)
Az alapítvány: A jelenlegi kosárlabda élet kialakulása szorosan összefügg a Kemenesaljai Egészséges Életmódért Alapítvány munkájával. Az alapítvány története 1985
szeptemberében kezdődött egy baráti társaságból alakult hobbi kosárlabdacsapattal. A játékosok létszáma rövid idő alatt 20 főre emelkedett, akik ezután már heti
rendszerességgel találkoztak. Az évek folyamán cserélődtek a csapattársak, így a mai kosárlabda élvonalában sportoló, helyi származású játékosok is megordultak
nálunk. Csapatunk nevezett különböző környékbeli amatőr kosárlabda kupákra, bajnokságokra, valamint 11 éve mi is rendszeresen szervezünk kosárlabda
rendezvényeket a helyi önkormányzat és cégek, vállalkozások támogatásával. Hála e sportág egyre növekvő népszerűségének, a rendezvényeken 5-6 helyi és egyre
több környékbeli (Szombathely, Sárvár, Mosonmagyaróvár, Répcelak, Bük, Győr, Tapolca) csapat is indul. Pár éve a nagy érdeklődésre való tekintettel már női
mérkőzéseket is bonyolítunk. 2004 augusztusában váratlanul elhunyt csapattársunk emlékének adózva neveztük el a minden évben megrendezésre kerülő tornát
"Hérincs Zsolt Emlékkupának", mely a 2006-os évtől vándorkupa lett. Továbbá ebben az évben úgy döntöttünk, hogy hivatalos formát adunk tevékenységünknek. Így
alapítványunk megalakulásának ideje 2006. április 24. Célunk, hogy egészséges életmódra neveljük a ﬁatalságot, segítséget nyújtsunk a sportolásban, a helyi
kosáréletben, játékos sportvetélkedőket szervezzünk.
KEMKO Celldömölk: A kosaras találkozókat egyre több ﬁatal látogatta, ezért 2007-ben megfogalmazódott Zámbó Ferenc alapítványi elnök fejében, hogy hozzanak létre
egy kosársulit. Az edző Csói Gábor lett, aki pont ekkor folytatta testnevelői, edzői tanulmányait. Az így verbuválódott ﬁatalokkal 3 év edzés után elindultak a
Szombathely városi-városkörnyéki férﬁ kosárlabda bajnokságban. Az indulással egy időben a csapat kivált az alapítványból, de egymást kölcsönösen segítve folytatták
a munkát. A 18 csapatos bajnokságban kétszer 11. helyezést értek el, legutóbb pedig az előkelő 3. helyet szerezték meg. Jelenleg a 13 csapatból a rájátszást jelentő 5.
helyen állnak.
CVSE KSZ: 2013-ban a CVSE szakosztálya lettünk, ami anyagi helyzetünket is javította. Ennek következtében emelni tudtuk az utánpótlás munka színvonalát és ez a
felnőtt játékosokról is levett némi terhet.
Utánpótlás: Már a kezdetekben, 2007-ben fontos hangsúlyt kaptak a ﬁatalok. Általános- és középiskolások is pattogtathatták a labdát. Számos kupán és barátságos
mérkőzésen mérhették fel tudásukat, melynek köszönhetően egyre nőtt a létszámuk. A szűk anyagi keretek miatt nehéz volt a továbblépés, de 2012 szeptemberétől
az országos „Dobd a kosárba” programnak és a Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE-nek köszönhetően még szervezettebbé vált az utánpótlásképzésünk. Ennek is
köszönhetően, 2013-ban U16-os csapatunk először indult a Regionális Kadett bajnokság nyugati csoportjában. U12-es korcsoportunk is működik, létszámok 15 fő körül
mozog.
Létszám: U12: 15 fő (heti 2 edzés)
U16: 20 fő (heti 4 edzés)
Felnőttek: 15 fő (heti 2 közös és x egyéni edzések)
Női vegyes csapat: 10 fő (heti 1 edzés)
Eredményeink: (2010-13)
• X. Hérincs Zsolt Emlékverseny I. hely (2014)

• X. Hérincs Zsolt Emlékverseny I. hely (2014)
• IX. Szüreti Kosárlabda Kupa Celldömölk I. hely (2013)
• Szombathely (Vas megye) bajnokság alsóház III. hely (2012/2013)
• IX. Hérincs Zsolt Emlékverseny I. hely (2013)
• TKT Kosárlabda Kupa (általános iskolai), Táplánszentkereszt I. hely (2012)
• Szombathely (Vas megye) bajnokság alsóház III. hely (2011/2012), összesített 11. hely
• VIII. Hérincs Zsolt Emlékverseny IV. hely (2012)
• Tinódi Kosárlabda Kupa, Sárvár, III. hely (2012)
• KÜKI-Team Kupa, Táplánszentkereszt, I. hely (2012)
• VII. Szüreti Kupa, Celldömölk, III. hely (2011)
• HIP-HOP FEST II. Celldömölk, I. hely (2011)
• B33 - Egyszerűen kosarazz! középiskolások tornájának Vas megyei helyszínén elért I. hely (2011)
• HIP-HOP FEST I. Celldömölk, I. hely (2011)
• Szombathely (Vas megye) bajnokság alsóház III. hely (2010/2011), összesített 11. hely
• X. Sárvári Sportnap Kosárlabda Kupa I. hely (2011)
• VII. Hérincs Zsolt Emlékverseny III. hely (2011)
• Táplán Kupa I. hely (2010)
• K4 Középiskolai Kupa I. hely (2010)
• Szombathely (Vas megye) bajnokság alsóház III. hely (2010/2011)
Létesítményi feltételek:
Celldömölk Városi Sportcsarnok – Szabvány méretű tornacsarnok, kettő elavult, betolható fémvázas palánkkal, közepes minőségű parketta borítással, 100 fős
karzattal.
Celldömölk Városi Általános Iskola – A szabványosnál kisebb méretű tornaterem, kettő ﬁx műanyag palánkkal, felújított műanyag borítással, lelátó nélkül.
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola - A szabványosnál kisebb méretű tornaterem, kettő ﬁx műanyag palánkkal, régi felújításra váró parketta
borítással, lelátó nélkül.
Szent Benedek Általános Iskola - A szabványosnál kisebb méretű tornaterem, kettő ﬁx plexi palánkkal, jó minőségű műanyag borítással, lelátó nélkül.
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola konditerme – Egy elavult kombinált kondigép, több kiegészítő eszköz (2 db TRX, egykezes és kétkezes
súlyzók, gumikötelek, KTK, ﬁttlabdák)
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése

A

2014-15 évadban nem tervezünk ingatlan beruházást.
Viszont a 2013/2014 illetve áthúzódóan a 2014/2015 támogatási időszakra a kosárlabda szakosztály támogatást nyert, a támogatás jogcíme:utóﬁnanszírozással
megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás, felújítás. Sportcsarnok építése. A 2013/2014 időszakra vonatkozóan a támogatás mértéke a határozat szerint: Támogatás
összesen:345.013.247 Ft. A 2014/2015 időszakra áthúzódó, de 2013/2014-es időszakban igényelt támogatás mértéke a beadott pályázat szerint:30.425.258 Ft. A két
időszakra (2013/2014 illetve 2014/2015) összesen igényelt támogatási összeg 375.438.505 Ft.
A 2014-15 évadban nem tervezünk ingatlan beruházást.
Viszont a 2013/2014 illetve áthúzódóan a 2014/2015 támogatási időszakra a kosárlabda szakosztály támogatást nyert, a támogatás jogcíme:utóﬁnanszírozással
megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás, felújítás. Sportcsarnok építése. A 2013/2014 időszakra vonatkozóan a támogatás mértéke a határozat szerint: Támogatás
összesen:345.013.247 Ft. A 2014/2015 időszakra áthúzódó, de 2013/2014-es időszakban igényelt támogatás mértéke a beadott pályázat szerint:30.425.258 Ft. A két
időszakra (2013/2014 illetve 2014/2015) összesen igényelt támogatási összeg 375.438.505 Ft.
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve

A

2014-15 évadban nem tervezünk ingatlan beruházást.
Viszont a 2013/2014 illetve áthúzódóan a 2014/2015 támogatási időszakra a kosárlabda szakosztály támogatást nyert, a támogatás jogcíme:utóﬁnanszírozással
megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás, felújítás.Sportcsarnok építése. A 2013/2014 időszakra vonatkozóan a támogatás mértéke a határozat szerint: Támogatás
összesen:345.013.247 Ft. A 2014/2015 időszakra áthúzódó, de 2013/2014-es időszakban igényelt támogatás mértéke a beadott pályázat szerint:30.425.258 Ft. A két
időszakra (2013/2014 illetve 2014/2015) összesen igényelt támogatási összeg 375.438.505 Ft.
A 2014-15 évadban nem tervezünk ingatlan beruházást.
Viszont a 2013/2014 illetve áthúzódóan a 2014/2015 támogatási időszakra a kosárlabda szakosztály támogatást nyert, a támogatás jogcíme:utóﬁnanszírozással
megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás, felújítás.Sportcsarnok építése. A 2013/2014 időszakra vonatkozóan a támogatás mértéke a határozat szerint: Támogatás
összesen:345.013.247 Ft. A 2014/2015 időszakra áthúzódó, de 2013/2014-es időszakban igényelt támogatás mértéke a beadott pályázat szerint:30.425.258 Ft. A két
időszakra (2013/2014 illetve 2014/2015) összesen igényelt támogatási összeg 375.438.505 Ft.
A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)

A

CVSE kosárlabda szakosztályának nagy lendületet adhat a 2013-14-es pályázati támogatásból épülő kosárlabda csarnok, ami a lentebb részletezett célok
megvalósításában az első mérföldkő, reményeink szerint egy hosszabb és sikeres út első lépése.
Szervezetünk elsődleges célja, hogy az újonnan épülő csarnok megteljen gyerekekkel, utánpótlás játékosaink létszámát nagymértékben megnövelje és az U12-es
csapatot is bajnokságban indítsa. Ezzel nem csak a versenysportot kívánjuk erősíteni, hanem a térség ﬁataljainak egészségesebb, sportosabb életét is szeretnénk
elősegíteni. Aki nem válik felnőtt igazolt játékossá, több lehetősége lesz a sportág környékén maradni, hiszen edzőkre, bírókra, a médiában dolgozókra és szurkolókra
is szüksége lesz az egyesületünknek. A Celldömölk vonzáskörzetében élő, de a sportágat csak hobbiként űző játékosoknak is biztosítunk heti egy játéknapot, amin
kortól és nemtől függetlenül bárki részt vehet. Ez a létszám közel 15 főre tehető és növekedés tapasztalható. A további létszámemelkedés esetén városi amatőr
bajnokság indítható, ami nagy előrelépés lenne a tömegbázis növekedése szempontjából, hiszen sok szülő vesz részt ezeken a napokon, jó példát állítanának a ﬁatalok
elé, így tovább adnák a játék szeretetét gyermekeiknek.
Visszajelzéseink alapján, jó úton haladunk, hiszen U16-os és felnőtt csapatunk is egyre jobban szerepel a versenyeken. A jelenlegi felnőtt keret tagjai is a helyi ﬁatalok
közül kerültek ki. Közülük ketten már NB1-B-s csapatokban és egyetemi bajnokságban is megfordultak, ill. jelenleg is játszanak. Ők is nálunk tanulták meg a kosárlabda
alapjait, pedig a mostanihoz képest akkor még gyermekcipőben járt az utánpótlásképzés.
A tömegesítés fő célcsoportja a 11-14 éves korosztály. A tehetséggondozás területén a célunk, hogy a tehetségesebb játékosokat a Szombathelyi Ifjú Sólymok
Sportegyesület felé irányítsuk. Itt lehetőség lesz az oldalági 14-15 évesek beiskolázására és a sportág magasabb szintre emelésére. Edzésfeltételeink javításával,
tárgyi eszközeink bővítésével e magasabb célok elérése is lehetővé fog válni. Szükségünk lenne könnyen fel- és leszerelhető palánkokra a legﬁatalabbak edzéseire. Az
U16-os - és a felnőtt korosztály számára minőségi labdák beszerzését tervezzük, ill. a sérülések megelőzésére és rehabilitáció céljából propiocepciós és egyéb
kondicionáló eszközökre lenne szükségünk. Ezek elhelyezését az 2013-14-es pályázatban elnyert csarnokban tervezzük a későbbiek folyamán.
Figyelmet fordítunk a gyerekek számára fontos ünnepekre (karácsony, húsvét), ilyenkor rendkívüli „edzést” tartunk a szülők és egyéb rokonok bevonásával.
Rajzversenyeket írunk ki a város alsós gyermekeinek. Több esetben részt vettünk a szombathelyi rendezésű ünnepi jamboreen. Tavaly nyáron sikerült a közeli sárvári
fürdőben és kalandparkban egy kétnapos csapatépítő kirándulást szervezni. Az idei nyártól rendszeresen szeretnénk nyári 1 hetes edzőtáborokat biztosítani.
A fentebb leírt célok megvalósulása magával vonja a szakmai stáb bővítését és továbbképzését. Jelenleg egy szakedzővel dolgozik egyesületünk, de két játékosunk is
testnevelési egyetemre jár (NYME) és párhuzamosan végzi a kosárlabda edzői tanfolyamot. Papírjaik megszerzése után komoly szerepet kapnak a helyi sportéletben,
de már most is bekapcsolódnak az utánpótlásképzésbe. A szakosztály edzője szoros kapcsolatban van a Szombathelyi Ifjú Sólymok Sportegyesülettel, rendszeresen
jár a továbbképzéseikre és az országos rendezvényekre. Játékosaink közül egy fő elvégezte a bírói szakvizsgát is.
Céljaink eléréséhez, a sportolói és szakmai létszám növelése mellett, újabb sikeres pályázatokra és szponzori szerződésekre van szükség. Nemrégiben a
NémoSporttal indult egy kölcsönös együttműködésen alapuló munka. Ez a vállalkozás sportrendezvények szervezésével foglalkozik, ami szorosan kapcsolódik a mi
tevékenységünkhöz. Az idén rendezett kosárkupánkon a gyermek mérkőzés mellett ugrálóvárral és mini palánkokkal népszerűsítették a kosárlabda sportot a ﬁatalok
körében. A támogatás összege a rendezvények számával arányos lesz. Éves szinten rendszeresen 4 kosárkupát szervezünk a Kemenesaljai Egészséges Életmódért
Alapítvánnyal karöltve. Ezek a következők: Hérincs Zsolt emlékverseny – 2 napos torna, távolabbi városok részvételével-10 alkalommal rendeztük meg. Szüreti
kosárlabda kupa – 1 napos torna, környékbeli csapatokkal -9 alkalommal rendeztük meg. K4 ﬁú középiskolás kupa – 1 napos torna-5 alkalommal rendeztük meg. K4 lány
középiskolás torna – 4 alkalommal rendeztük meg, legutóbb 2012-ben egyetemi csapatok bevonásával. 2013-ban érdeklődés hiányában elmaradt.
Középtávú céljaink között szerepel az edzésfeltételek javítása, az egyesületben dolgozók anyagi elismerésének javítása. A bevételünket a támogatásokon kívül
tagdíjjal szeretnénk kiegészíteni. Ennek mértékét a lehetőségekhez mérten a legkevesebbre szeretnénk megállapítani, hogy így a szegényebb anyagi körülmények
között élő gyerekeknek is vonzó legyen az egyesületünk.
Hosszú távú terveink között szerepel a felnőtt csapatot NB II-es bajnokságba nevezni. Mindezt az utánpótlás csapatok fejlesztésével, felmenő rendszerben szeretnénk
megvalósítani. A jelenlegi felnőtt csapat edzésein már négy kadett korosztályú játékos is részt vehet. Ha ezt az edzésmunkát végigvisszük az U12-es csapatnál is, a
felsőbb osztályba kerülés könnyen elérhető álom lesz.
A CVSE kosárlabda szakosztályának nagy lendületet adhat a 2013-14-es pályázati támogatásból épülő kosárlabda csarnok, ami a lentebb részletezett célok
megvalósításában az első mérföldkő, reményeink szerint egy hosszabb és sikeres út első lépése.
Szervezetünk elsődleges célja, hogy az újonnan épülő csarnok megteljen gyerekekkel, utánpótlás játékosaink létszámát nagymértékben megnövelje és az U12-es
csapatot is bajnokságban indítsa. Ezzel nem csak a versenysportot kívánjuk erősíteni, hanem a térség ﬁataljainak egészségesebb, sportosabb életét is szeretnénk
elősegíteni. Aki nem válik felnőtt igazolt játékossá, több lehetősége lesz a sportág környékén maradni, hiszen edzőkre, bírókra, a médiában dolgozókra és szurkolókra
is szüksége lesz az egyesületünknek. A Celldömölk vonzáskörzetében élő, de a sportágat csak hobbiként űző játékosoknak is biztosítunk heti egy játéknapot, amin
kortól és nemtől függetlenül bárki részt vehet. Ez a létszám közel 15 főre tehető és növekedés tapasztalható. A további létszámemelkedés esetén városi amatőr
bajnokság indítható, ami nagy előrelépés lenne a tömegbázis növekedése szempontjából, hiszen sok szülő vesz részt ezeken a napokon, jó példát állítanának a ﬁatalok
elé, így tovább adnák a játék szeretetét gyermekeiknek.
Visszajelzéseink alapján, jó úton haladunk, hiszen U16-os és felnőtt csapatunk is egyre jobban szerepel a versenyeken. A jelenlegi felnőtt keret tagjai is a helyi ﬁatalok
közül kerültek ki. Közülük ketten már NB1-B-s csapatokban és egyetemi bajnokságban is megfordultak, ill. jelenleg is játszanak. Ők is nálunk tanulták meg a kosárlabda
alapjait, pedig a mostanihoz képest akkor még gyermekcipőben járt az utánpótlásképzés.
A tömegesítés fő célcsoportja a 11-14 éves korosztály. A tehetséggondozás területén a célunk, hogy a tehetségesebb játékosokat a Szombathelyi Ifjú Sólymok
Sportegyesület felé irányítsuk. Itt lehetőség lesz az oldalági 14-15 évesek beiskolázására és a sportág magasabb szintre emelésére. Edzésfeltételeink javításával,
tárgyi eszközeink bővítésével e magasabb célok elérése is lehetővé fog válni. Szükségünk lenne könnyen fel- és leszerelhető palánkokra a legﬁatalabbak edzéseire. Az

U16-os - és a felnőtt korosztály számára minőségi labdák beszerzését tervezzük, ill. a sérülések megelőzésére és rehabilitáció céljából propiocepciós és egyéb
kondicionáló eszközökre lenne szükségünk. Ezek elhelyezését az 2013-14-es pályázatban elnyert csarnokban tervezzük a későbbiek folyamán.
Figyelmet fordítunk a gyerekek számára fontos ünnepekre (karácsony, húsvét), ilyenkor rendkívüli „edzést” tartunk a szülők és egyéb rokonok bevonásával.
Rajzversenyeket írunk ki a város alsós gyermekeinek. Több esetben részt vettünk a szombathelyi rendezésű ünnepi jamboreen. Tavaly nyáron sikerült a közeli sárvári
fürdőben és kalandparkban egy kétnapos csapatépítő kirándulást szervezni. Az idei nyártól rendszeresen szeretnénk nyári 1 hetes edzőtáborokat biztosítani.
A fentebb leírt célok megvalósulása magával vonja a szakmai stáb bővítését és továbbképzését. Jelenleg egy szakedzővel dolgozik egyesületünk, de két játékosunk is
testnevelési egyetemre jár (NYME) és párhuzamosan végzi a kosárlabda edzői tanfolyamot. Papírjaik megszerzése után komoly szerepet kapnak a helyi sportéletben,
de már most is bekapcsolódnak az utánpótlásképzésbe. A szakosztály edzője szoros kapcsolatban van a Szombathelyi Ifjú Sólymok Sportegyesülettel, rendszeresen
jár a továbbképzéseikre és az országos rendezvényekre. Játékosaink közül egy fő elvégezte a bírói szakvizsgát is.
Céljaink eléréséhez, a sportolói és szakmai létszám növelése mellett, újabb sikeres pályázatokra és szponzori szerződésekre van szükség. Nemrégiben a
NémoSporttal indult egy kölcsönös együttműködésen alapuló munka. Ez a vállalkozás sportrendezvények szervezésével foglalkozik, ami szorosan kapcsolódik a mi
tevékenységünkhöz. Az idén rendezett kosárkupánkon a gyermek mérkőzés mellett ugrálóvárral és mini palánkokkal népszerűsítették a kosárlabda sportot a ﬁatalok
körében. A támogatás összege a rendezvények számával arányos lesz. Éves szinten rendszeresen 4 kosárkupát szervezünk a Kemenesaljai Egészséges Életmódért
Alapítvánnyal karöltve. Ezek a következők: Hérincs Zsolt emlékverseny – 2 napos torna, távolabbi városok részvételével-10 alkalommal rendeztük meg. Szüreti
kosárlabda kupa – 1 napos torna, környékbeli csapatokkal -9 alkalommal rendeztük meg. K4 ﬁú középiskolás kupa – 1 napos torna-5 alkalommal rendeztük meg. K4 lány
középiskolás torna – 4 alkalommal rendeztük meg, legutóbb 2012-ben egyetemi csapatok bevonásával. 2013-ban érdeklődés hiányában elmaradt.
Középtávú céljaink között szerepel az edzésfeltételek javítása, az egyesületben dolgozók anyagi elismerésének javítása. A bevételünket a támogatásokon kívül
tagdíjjal szeretnénk kiegészíteni. Ennek mértékét a lehetőségekhez mérten a legkevesebbre szeretnénk megállapítani, hogy így a szegényebb anyagi körülmények
között élő gyerekeknek is vonzó legyen az egyesületünk.
Hosszú távú terveink között szerepel a felnőtt csapatot NB II-es bajnokságba nevezni. Mindezt az utánpótlás csapatok fejlesztésével, felmenő rendszerben szeretnénk
megvalósítani. A jelenlegi felnőtt csapat edzésein már négy kadett korosztályú játékos is részt vehet. Ha ezt az edzésmunkát végigvisszük az U12-es csapatnál is, a
felsőbb osztályba kerülés könnyen elérhető álom lesz.
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok megjelölése
Amennyiben sportfejlesztési programunk támogatást kap és terveink megvalósulnak, a városban és térségében jelentős előnyök jelentkeznek, mint társadalmi, mint
gazdasági téren.
Társadalmi hatás: Celldömölk a kisvárosok általános demográﬁai problémájával küzd. A gyermekek létszáma évről évre csökken az általános iskolákban. A
középiskolások nagy része más várost választ tanulmányaik folytatására és a végzős egyetemisták nagy hányada sem tér vissza szülővárosába. Ebben nagy segítség
lehet a sport, hiszen az itt hosszú évek alatt összekovácsolódott barátságok, a csapat összetartó ereje sok szállal köti a játékosokat a városhoz. A ﬁatalok egyre
romló egészségügyi mutatói és az Y generáció egyre mozgáshiányosabb életmódja nagy szükséget mutat a helyi kosársport fejlődésére. A városi szabadtéri
sportpályák évek óta üresek, de a kosárlabda utánpótlás fejlődésével egyre több ﬁatal pattogtatja itt is a labdát. A kosárlabda azért is kiváló eszköz erre, mert
alacsony létszámban is élvezetesen játszható és gyakorolható, szemben a többi látványsportághoz képest. A ﬁatalok közösségekbe gyűjtésével a drog prevencióban
is nagy szerepet játszik egyesületünk. Nagyon fontos, hogy a CVSE a társadalom minden generációját igyekszik megmozgatni, az óvodástól a nyugdíjasig, ami egy
öngeneráló folyamat a tömegesítés tekintetében. A sportág magasabb szintre emelése a város lakosságának szórakozási lehetőségeit is nagyban növeli, amire egy
kisvárosban nagyon is szükség van.
Gazdasági hatás: Az új sportcsarnok építésével és a városban található Vulkánfürdő szállodával való kibővítésével nagymértékben fellendülhet a kosárlabdához
köthető sportturizmus. Az így keletkező idegenforgalmi bevételek növelik a város bevételét. Ezáltal a helyi gazdasági erők szívesebben bekapcsolódnak a
szponzorációba. A ﬁatalok ezen keresztül több példaképpel találkozhatnak és elköteleződhetnek a sportág iránt.
A fent említett társadalmi és gazdasági előnyök rövidtávon aktualizálódnak, így a többi adódó lehetőséget mielőbb ki kell használnunk és a céljainkat a legrövidebb
időn belül meg kell valósítanunk.
Amennyiben sportfejlesztési programunk támogatást kap és terveink megvalósulnak, a városban és térségében jelentős előnyök jelentkeznek, mint társadalmi, mint
gazdasági téren.
Társadalmi hatás: Celldömölk a kisvárosok általános demográﬁai problémájával küzd. A gyermekek létszáma évről évre csökken az általános iskolákban. A
középiskolások nagy része más várost választ tanulmányaik folytatására és a végzős egyetemisták nagy hányada sem tér vissza szülővárosába. Ebben nagy segítség
lehet a sport, hiszen az itt hosszú évek alatt összekovácsolódott barátságok, a csapat összetartó ereje sok szállal köti a játékosokat a városhoz. A ﬁatalok egyre
romló egészségügyi mutatói és az Y generáció egyre mozgáshiányosabb életmódja nagy szükséget mutat a helyi kosársport fejlődésére. A városi szabadtéri
sportpályák évek óta üresek, de a kosárlabda utánpótlás fejlődésével egyre több ﬁatal pattogtatja itt is a labdát. A kosárlabda azért is kiváló eszköz erre, mert
alacsony létszámban is élvezetesen játszható és gyakorolható, szemben a többi látványsportághoz képest. A ﬁatalok közösségekbe gyűjtésével a drog prevencióban
is nagy szerepet játszik egyesületünk. Nagyon fontos, hogy a CVSE a társadalom minden generációját igyekszik megmozgatni, az óvodástól a nyugdíjasig, ami egy
öngeneráló folyamat a tömegesítés tekintetében. A sportág magasabb szintre emelése a város lakosságának szórakozási lehetőségeit is nagyban növeli, amire egy
kisvárosban nagyon is szükség van.
Gazdasági hatás: Az új sportcsarnok építésével és a városban található Vulkánfürdő szállodával való kibővítésével nagymértékben fellendülhet a kosárlabdához
köthető sportturizmus. Az így keletkező idegenforgalmi bevételek növelik a város bevételét. Ezáltal a helyi gazdasági erők szívesebben bekapcsolódnak a
szponzorációba. A ﬁatalok ezen keresztül több példaképpel találkozhatnak és elköteleződhetnek a sportág iránt.
A fent említett társadalmi és gazdasági előnyök rövidtávon aktualizálódnak, így a többi adódó lehetőséget mielőbb ki kell használnunk és a céljainkat a legrövidebb
időn belül meg kell valósítanunk.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
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Személyi jellegű ráf ordít ások (t öbb t ámogat ási időszakra vonat kozó t ámogat ás igénylése eset én t ámogat ási időszakonként t ölt endő ki)
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Támogatott pozíció(k) megnevezése Új?

Végzettség

Adózás módja

Havi
Kif.
munka hó
óra

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15

szakosztályvezető

Nem

Középfokú

Megbízási

16

1

32 000 Ft

7 776 Ft

39 776 Ft

2014/15

edző

Nem

Középfokú

Megbízási

48

12

96 000 Ft

23 328 Ft

1 431 936 Ft

31 104 Ft

1 471 712 Ft

Összegzés:

64

13

128 000 Ft

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2014. és 2015. közöt t i időszakban
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

747 062 Ft

747 062 Ft

1 494 124 Ft

747 062 Ft

747 062 Ft

1 494 124 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet a követ kező t áblázat ban kell kit ölt eni!)
Támogatási
időszak

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás
indoka, célja

2014/15

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)

Egyéb

Öltöző berendezés

Új kosárlabda csarnok
öltözők berendezése

Nem

4 679 580 Ft

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés

Sporttechnológia

Új kosárlabda csarnok
sporttechnológia

Nem

14 506 560 Ft

2014/15

Egyéb

Mobil lelátó

Új kosárlabda csarnok
mobil lelátó

Nem

4 769 280 Ft

Összegzés:

23 955 420 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014. és 2015. közöt t i
időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

7 340 782 Ft

17 128 492 Ft

24 469 274 Ft

7 340 782 Ft

17 128 492 Ft

24 469 274 Ft

Összegzés:
összesen:

Sport célú ingat lanra irányuló t árgyi eszköz beruházás, f elújít ás
Támogatási
időszak

9

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

2015-02-23

2016-06-30

2015-06-30

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f.

9500
Celldömölk
József Attila
2014/15

TEB

Sportcsarnok tervezés kivitelezés
2
2. ütem

222 929 619 Ft

527/1

Összegzés:

222 929 619 Ft
Összes sport célú ingat lan beruházás ráf ordít ása (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

68 313 468 Ft

159 398 093 Ft

227 711 561 Ft

68 313 468 Ft

159 398 093 Ft

227 711 561 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 csat olja az alábbiakat (t ovábbi csat olandó dokument umok list áját ):
· 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. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . Tárgyi e s z kö z be ruház ás : TEB, tárgyi e s z kö z fe lújítás : TEF, Biz to ns ágte c hnikai fe jle s z té s : BTI
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFPHP02-3194/2014/MKOSZ
11

Ut ánpót lás-nevelés f ejleszt és költ ségei

Ut ánpót lás-nevelésben igazolt ját ékosok száma (f ő)
Ha valamely koroszt ályban nincs ját ékosa, t ölt se f el 0-val a mezőt !

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11

0

12

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U14

2

3

0

Nincs

U16

10

3

1

Megyei

U18

0

0

0

Nincs

U20

3

0

0

Megyei

U23

4

0

0

Megyei

U25*

1

0

0

Megyei

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma
11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint
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Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot
Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése
Évad

Korosztály

Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel Hónapok
(óra / hó)
száma az
évadban
(hónap)

Igénybevett
órák száma /
évad

Éves&nbspköltség

2014/15

U14

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző
7 150
Iskola
Ft
8

12

96

686 400 Ft

2014/15

U16

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző
7 150
Iskola
Ft
8

12

96

686 400 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése
Évad

2014/15

Sportszakember
beosztása

Edző

Sportszakember neve

2013/2014-as
idény működési
engedély száma

Csói Gábor

2

Fogl.
kor.

20130328001

U14
U16
U20
U23
U25*

3

H.ó.

48

4

Kif. Hó

12

Bruttó
Munkáltatói Évadra
juttatások járulékok
jutó
(Ft/hó)
(Ft/hó)
ráfordítás
összesen
(Ft)

96 000 Ft 0 Ft

1 152 000 Ft

Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

50 000 Ft

Személyszállítási költségek

200 000 Ft

Nevezési költségek

120 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 372 800 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

3 048 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 152 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összegzés:

7 342 800 Ft

összesen:
Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2014. és 2015. közöt t i időszakra (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

754 656 Ft

6 791 901 Ft

7 546 557 Ft

754 656 Ft

6 791 901 Ft

7 546 557 Ft

Összegzés:
összesen:

1. O KJ s .s z . - O KJ-s s po rts z ake mbe r, Fe ls ő fo kú s .s z . - Fe ls ő fo kú s po rts z ake mbe r
2. Fo gl. ko r. - Fo glalko z tato tt ko ro s z tály
3. H.ó . - S z e rz ő dé s s z e rinti havi ó ras z ám
4. Kif. Hó - Kiﬁz e té s s e l é rinte tt hó napo k s z áma
8. Ide ne m é rtve a s z aks z ö ve ts é g által me gállapíto tt, a s z ö ve ts é g díjﬁz e té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak c s ö kke nté s é t a ne ve z é s i díjak e s e té n.
9 . Ide ne m é rtve a s z aks z ö ve ts é g által me gállapíto tt, a s z ö ve ts é g díjﬁz e té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak c s ö kke nté s é t a ve rs e ny- é s játé ke nge dé lye k e s e té n.
12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
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A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható Oktatók várható Képzésben résztvevők Egyéb folyó
típusa személyi
utazási és szállás várható utazási és
költségek
költségei
költségei (Ft)
szállás költségei (Ft)
(Ft)
(Ft)

Amortizá- Tanácsadói
ció (Ft)
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2014. és 2015. közöt t i időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapc s o latban c s ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után
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Versenyezt et és költ ségei
Jogcím

2014/15

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összegzés:

0 Ft
Tervezet t versenyezt et és költ ségei, évadokra lebont va
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:
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Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő Maximum
díjazása (Ft) közrem.
díj

2014/15

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program
megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmerülő feladatok ellátásában

Tárgyi jellegű

3 530 531 Ft 3 530 531 Ft

2014/15

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program
megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmerülő feladatok ellátásában

Személyi jellegű

14 941 Ft

14 941 Ft

2014/15

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program
megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmerülő feladatok ellátásában

Utánpótlás nevelés

135 838 Ft

135 838 Ft

Összegzés:

3 681 310 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2014/15

1 840 655 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

2014/15-es bajnoki évad

22 412 Ft
5 295 797 Ft
203 757 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5 521 966 Ft
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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, 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: Celldömölk

(helység), 2015

(év) 03

(hó) 11

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-3194/2014/MKOSZ

Alulírot t BALÁZS BÉLA, 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 felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár 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 kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, 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 az építési engedélyhez kötött 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
írásbe li 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 látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
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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)
(55 000 Ft)

A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján ﬁzetendő Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant
piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.
A beruházás ﬁnanszírozási terve és forrása
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
Egyéb dokumentumok
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Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

fő

0

0

0

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

0

0

0

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

fő

0

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0

0.0 %

Szakemberek átlagﬁzetése

Ft

0

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db

0

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma

fő

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor
megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U11

Fő

0

0

0

0.0 %

U12

Fő

0

0

0

0.0 %

U14

Fő

0

0

0

0.0 %

U16

Fő

0

0

0

0.0 %

U18

Fő

0

0

0

0.0 %

U20

Fő

0

0

0

0.0 %

U23

Fő

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁT OROK
Korosztályos eredményesség változása:
U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U14

helyezés

0

0

0.0 %

U16

helyezés

0

0

0.0 %

U18

helyezés

0

0

0.0 %

U20

helyezés

0

0

0.0 %

U23

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPHP02-3194/2014/MKOSZ
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

55 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

747 062 Ft

22 412 Ft

747 062 Ft

1 494 124 Ft

176 526 585 Ft

5 295 797 Ft

75 654 250 Ft

252 180 835 Ft

6 791 901 Ft

203 757 Ft

754 656 Ft

7 546 557 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

184 065 548 Ft

5 521 966 Ft

77 155 968 Ft

261 221 516 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

747 062 Ft

22 412 Ft

747 062 Ft

1 494 124 Ft

176 526 585 Ft

5 295 797 Ft

75 654 250 Ft

252 180 835 Ft

6 791 901 Ft

203 757 Ft

754 656 Ft

7 546 557 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

184 065 548 Ft

5 521 966 Ft

77 155 968 Ft

261 221 516 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés:
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