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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Sió-Kosár Utánpótlás Klub
A kérelmező szervezet rövidített neve: Sió-Kosár UK
2 Gazdálkodási formakód:

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
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 8 7 6 7 1 4 6 - 1 - 1 4

Bankszámlaszám: 1 1 9 9 2 5 0 5 - 0 5 5 0 5 0 2 9 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 6 0 0 Siófok(helység)

Klapka u.(út, utca) 11.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 2 0 4 Budapest(helység)

 Vécsey u.(út, utca) 97.(házszám)

06-20-989-6869Telefon: 06-1-287-8680Fax:

tf-budapest.huHivatalos honlap: paulasarkany@freemail.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Dr. Illés Attila
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06-20-989-6869Mobiltelefonszám: paulasarkany@freemail.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Sárkány Zoltánné

06-20-989-6869Mobiltelefonszám: paulasarkany@freemail.huE-mail cím:

Sport 11 Sportcsarnok Holdesco Ingatlanhasznosítási Kft Holdesco Ingatlanhasznosítási Kft 20

Tamási Áron Ált. Iskola Bp.Főv.XII.Hegyvidék ÖnkormányzatBp.Főv.XII.Hegyvidék Önkormányzat15

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

Budapesti Legyőzhetetlen Feketék 1158 Budapest József A.u. 23. Utánpótlás nevelés/ együttműködési megállapodás

Hegyvidék Sportegyesület 1125 Budapest Kékgolyó u.30. Utánpótlás nevelés/együttműködési megállapodás

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

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2181/2014

Érkezett : ________________
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A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés

1997-09-25

1997-09-25

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Nem jogosult

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Ame nnyibe n a ké re lme ző  diák spo rte gye süle t fe ladatait e llátó  spo rtsze rve ze t é s  ne m ve sz  ré sz t vagy sze rze tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s zakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r
valame lyik bajno ki o sz tályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás  ko ro sz tályban, akko r a ké re le mhe z  csato lni s züksé ge s  a Magyar Diákspo rt Szö ve tsé g (MDSZ) nyilatko zatát arró l, ho gy a diák
spo rte gye süle t az  MDSZ vagy a Magyar Egye te mi-Fő isko lai Spo rtszö ve tsé g (MEFS) által s ze rve ze tt ve rse nye ke n ré sz t ve sz , vagy arra indulás i jo go t s ze rze tt. Ame nnyibe n a ké re lme ző  fe lső o ktatás i
spo rtban műkö dő  spo rtsze rve ze t, é s  ne m ve sz  ré sz t vagy sze rze tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s zakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sz tályában valame ly fe lnő tt vagy
utánpó tlás  ko ro sz tályban, akko r a ké re le mhe z  csato lni s züksé ge s  a Magyar Egye te mi-Fő isko lai Spo rtszö ve tsé g nyilatko zatát arró l, ho gy a ké re lme ző  spo rtsze rve ze t ré sz t ve sz  a fő isko lai-e gye te mi
ve rse nyre ndsze rbe n, vagy arra indulás i jo go t s ze rze tt.



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

2 MFt 3 MFt 4 MFt

10 MFt 13 MFt 58 MFt

1.6 MFt 6 MFt 7 MFt

13.6  MFt 22  MFt 69  MFt

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

0 MFt 6.12 MFt 17 MFt

12.5 MFt 15.5 MFt 39 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 MFt 4.5 MFt 7 MFt

3 MFt 4 MFt 6 MFt

18.5  MFt 30  MFt 69  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

18.5 MFt 19.22 MFt 54 MFt

7 MFt 8 MFt 15 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2181/2014

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2181/2014

 2014/15-es bajnoki évad

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

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Sió UP öt csapatot üzemeltet. 2013/2014-ben alakult a legutóbbi csapat, a bővülő létszám indokolta az új U18-as csapat kialakítását. A klub életében nagyon hiányzik
a „piramis alja”, az a bázis, amiből kinevelhetőek és nem máshonnan „levadászandók” a tehetségek. A Sió UP és a HSE 2013 elején kötötte meg stratégiai
szövetségét, amelynek lényege szerint a Sió-Kosár szakmai irányítása és felügyelete alatt a HSE képzi a Sió UP közvetlen utánpótlását, végzi a toborzást és a
kiválasztást, neveli az ifjú kosarasokat. A Sió UP pedig sportszakmai, szervezeti és humánerőforrásokkal segíti a Hegyvidék SE munkáját. A Hegyvidék SE-vel való
megállapodás, a kölcsönös előnyök nyújtotta hasznok alapján új fontos bázis van kiépülőben Budapesten. Nem elhanyagolható szempont, hogy a fellendülő kosárlabda
élet racionalizálhatja a kerület sportlétesítményeinek a kihasználtságát. 
Csapataink:
• Minden korosztályos csapatunk szakmai vezetőjeMehmedovicsMerim.
• U11 – 12, 
− MKOSZ bajnokságában játszanak
− Edzések Tamási Áron Általános Iskola, mérkőzések központi termekben.
− Edző Varga Krisztina TF hallgató.
• U18 
− Pest Megyei Junior Bajnokság
− Edzések Tamási Áron Általános Iskola Sportház (Sport 11) Sportcsarnok.
− Alapszakaszban mind a 12 mérkőzést megnyerte, rájátszás folyamatban.
− Edző: Katona Róbert
• U20 csapat 
− Budapesti Regionális Férfi Bajnokság.
− Edzések Tamási Áron Általános Iskola Sportház (Sport 11) Sportcsarnok.
− Eddig 21 mérkőzés, jelenleg 5. helyezés a bajnokságban
− Edző: Szobi Dániel erőnléti edző: Beák Gábor TF hallgató
• U23 csapat 
− NB I/B nyugati csoport
− Edzések Sportház (Sport 11)Sportcsarnok.
− 2 nemzetközi kosárlabda torna rendezése. Decemberen 5 csapatos körmérkőzéses torna (BC.Mures, OKK Spartak, Győr-Szolg.Széchenyi Egyetem, Cluj-NapocaTF-
Budapest) I. helyezés, áprilisban 6 csapatos körmérkőzéses torna (KK. Vojvodina, OKK Spartak, MBK-ReikerKomarno, Orade Team, U18 Fiú Válogatott, TF-Budapest) II.
helyezés.
− Az U23 csapat az alapszakaszban minden mérkőzését megnyerve I. helyen zárta a bajnokság ezen szakaszát.
− Vezető edző: MehmedovicsMerim
− Edző-erőnléti edző: Beák Gábor TF hallgató
• NB I/B csapat 
− Nyugati csoport
− Edzések Sportház (Sport 11) Sportcsarnok.
− Alapszakasz IV. helyezés. 4 sportolón kívül a játékosok U23- U20 korosztályúak.
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Budapest) I. helyezés, áprilisban 6 csapatos körmérkőzéses torna (KK. Vojvodina, OKK Spartak, MBK-ReikerKomarno, Orade Team, U18 Fiú Válogatott, TF-Budapest) II.
helyezés.
− Az U23 csapat az alapszakaszban minden mérkőzését megnyerve I. helyen zárta a bajnokság ezen szakaszát.
− Vezető edző: MehmedovicsMerim
− Edző-erőnléti edző: Beák Gábor TF hallgató
• NB I/B csapat 
− Nyugati csoport
− Edzések Sportház (Sport 11) Sportcsarnok.
− Alapszakasz IV. helyezés. 4 sportolón kívül a játékosok U23- U20 korosztályúak.
− Együttműködési megállapodás a BLF egyesületével. A közös munkának köszönhetően ebben a szezonban érkezett hozzánk Tökölyi Kornél, aki sikeresen
beilleszkedett az U23-NB I/B csapatba.A BLF adja a kötelezően indítandó valamennyi országos csapatunkat
A Sió UP klubkultúrának fontos eleme az erős közösségi szellem. A csapatból gyakran jelentkeznek ugyanabba a felsőoktatási intézménybe is. A pályán összetartó
társaság, a magánéletben is összetart, családias a csapat. 
A Sió UP stratégiai célja a magyar elit kosárlabda bajnokságban szereplés. A három évvel ezelőtt megfogalmazott stratégiai programban 4 évben határoztuk meg azt
az időt, ami alatt eljutunk a legfelső osztályba. Miután ennyire összeszokott, jól működő csapatunk van, megalapozott a célkitűzés, miszerint feljutunk. 
Jelenleg a Tamási Áron Általános Iskolában edzenek a Sió UP utánpótláskorú játékosai, az NB I/B-s csapat a Sportház Kft. által működtetett 11. kerületi sportcsarnokban
(Sportmax), a Csörsz utcában délelőtt edzenek a felnőttek. A Sportházban játssza mérkőzéseit a Sió UP. A létesítmény minden előírásnak megfelel, első osztályú
helyszín a mérkőzések lejátszására. Lehetőség nyílna több időt is a csarnokban tölteni – ha csapatbővítés történik, a helyszín adott a képzésekhez.
Az új U18-as csapat megalakításával12 fővel többen vagyunk, a többi korcsoportban nagyjából tartjuk a létszámot, még úgyis, hogy 2013 augusztusban 7 játékosunk
ment el, ebből öten kosárlabda akadémiára – pénzért, mert hogy nálunk nincs semmiféle juttatás a játékosoknak. Az év során sikerült létszámban pótolni őket, bár
fiatalabbakkal, de a nevelés szempontjából így jobb nekünk. 
Szakmai munkában előrelépés, hogy az egyik végzős hallgatónkat, Deák Gábort erőnléti edzővé neveztük ki, így a szakmai munka egy erőnléti edzővel is bővült Ez a
csapat teljesítményén már is mérhető, mert már lassan május van, és szükség esetén bárki, 40 percig alapján tud maradni.
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Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Nem történik ingatlan beruházás.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Ha az idén nem sikerül az első osztályba jutás, jövőre mindenféleképpen egy feljutó csapatot szeretnénk összerakni.Ehhez kénytelenünk leszünk rutinos játékosokra is
építeni, mert csak fiatalokkal nem tudjuk a céljainkat elérni. Még annak ellenére sem, hogy fiataljaink az elvárt ütemben fejlődnek. 
Szeretnénk még egy új, U16-os korosztályú csapatot kialakítani, evvel a létszámot bővíteni. Szép lassan fel akarjuk az egész UP vonalat építeni, bár még nem fogunk
minden korcsoporttal az országos bajnokságban indulni. 
A felkészülésben, képzésben annyi változás lesz, hogy állandó orvosi hátteret szeretnénk biztosítani és egy gyúrót alkalmazni. Fazekas Dénest szeretnénk megnyerni
programunknak, hogy prevenciós programot kialakítva segítsen a sérülések megelőzésében. Egészségügyi vonalon mindenképpen szeretnénk előrelépni. 
Ha U21-es bajnokságot ír ki a szövetség, akkor az U23-hoz hasonlóan nekik is szeretnénk délelőtti edzést tartani. Akkor az edzésszámot mindenképp növelni akarjuk,
ami a sportlétesítmény bérleti díjakat növeli.
A TAO költés meghatározó részét teszik ki a sportlétesítmény bérletek, mert a klub három helyen bérel termet – piaci áron. 23 millió forint alapszinten az éves
sportlétesítmény bérleti díjunk. A drága díjak ellenére azért béreljük a létesítményeket, mert fontos, hogy a csapataink ott készüljenek, ahol játszanak is. A
sportcsarnok nemhogy első osztályú játékra alkalmas, hanem nemzetközi besorolású. Megfelelőek a fényviszonyok, nincs beázás, télen működik a fűtés, minimum 3
öltözőt biztosított, a játéktér jó minőségű sportpadló borítású kifejezetten olyan anyagból, ami nem károsítja a sportolók térdét, ha hosszabbtávon veszik igénybe. A
létesítmény úgy kialakított, hogy egy edzés alatt hat palánk használható egyszerre, vagyis hat szekcióra bonthatják az edzéseket, ha az edző úgy kívánja. A minőségi
körülményekre már csak azért is szükség van, mert az NB I-re képezzük a legtehetségesebbeket, az egyéni képzés prioritást élvez. 
A Sió UP kérelmében a TAO költések másik meghatározó részéta személyi juttatásokra kifizetett összegek képzik. A bérezések kiemelt szerepét a kiemelkedő
minőségű szakmai munka indokolja. A megfelelő számú és megfelelően díjazott edzői stáb garancia lehet a kimagasló képzési színvonalra. A személyi juttatások nagy
részét a vezetőedző bére teszi ki, azért, hogy ne kelljen mással foglalkoznia, csak a kosárlabdára koncentráljon –de a minőségi munkát piaci alapon kell honorálni. 
A Sió UP edzőtáborainak helyszíne idén nyáron és jövő tavasszal is Marcali lesz, azért, mert a válogatott utánpótlás csapatok is itt készülnek. A Sió UP mindegyik
korcsoportja részt vesz az edzőtáborban, egymásután érkeznek és készülnek. A helyszín ideális, mert 1 kilométeren belül van a szállás, az étterem és a csarnok is, ha
a kosarasoknak esetleg akad egy kis szabadidejük, akkor a közeli Balaton-parton pihenhetnek. 
Nemzetközi versenyinket jövőre is meg kívánjuk rendezni.
A személyszállítási díjak magasak, de nem pontosan előrejelezhetőek. 
A Sió UP a sportfelszerelések nagyját az első TAO eljárási szakaszában beszerezte. A mostani szakaszban csak a személyi változások és az elhasználódások okozta
hiányokat kell pótolni.
Tárgyi eszköz beszerzésben a kötelező táblagépeket kívánjuk beszerezni az elektronikus jegyzőkönyv-vezetéshez. A videokamera beszerzésével régi álmunk
teljesülne, rögzítve a mérkőzéseket utólag elemezhetnénk a hibákat. 
Egészségügyi vonalon táplálék kiegészítővel bővítjük a beszerzéseket. Ezt különösen a fiatalok étkezési szokásai indokolják – nem esznek gyümölcsöt. Ezért van
szükség vitaminokra, táplálék kiegészítőkre. 
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Nem történik ingatlan beruházás.
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A

szövetségi stratégia elkülöníti a tömegesítést és a minőségi képzést: a Kenguru programmal megteremti a bázist, a tömeget – erre lehet majd építkezni –, a kiemelt
bajnokságok rendszerével pedig megpróbál minőséget formálni belőle. Azt gondoljuk, hogy ez a képzési-szervezeti filozófia teljes mértékben összhangban van a mi Sió
UP–HSE stratégiai szövetségünkkel. A HSE széles körben toborozza a gyerekeket, teszi vonzóvá a kosárlabdát, építi a bázist, a Sió UP pedig foglalkozik a
kiválasztással, a minőségi képzéssel.
Hangsúlyoztuk, a minőségi képzés elveiben teljes mértékben illeszkedünk az MKOSZ irányvonalába, de semmiképpen sem szeretnénk akadémiai képzésnek tekinteni az
utánpótlás-nevelési rendszerünket. Úgy gondoljuk, hogy egy akadémia kiépítése akkora szakmai felkészültséget, hátteret és hosszú évekre előrenyúló terveket
igényel, amire Magyarországon csak egy-két klubnak van lehetősége. (Elgondolkodtató azonban, hogy nemcsak az a bizonyos egy-két klub akar akadémiát létrehozni.) 
A minőségi képzéshez kiváló létesítmény és szakmai hátteret biztosítunk, az egyéni képzéshez pedig többlet terembérlettel és főleg (megfizetett) szakmai munkával
járulunk hozzá. 
Koncepciónk része, hogy esélyt adjunk a fiatal tehetséges edzőknek, próbálják ki magukat a terepen. Szívesen ajánljuk fel a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karán tanulóknak, töltsenek hasznos gyakorlati hónapokat a klubjainknál.Első kézből tapasztalhatnák meg, hogyan működik egy klub, mit jelent az edzői
vagy éppen a sportmenedzseri munka. 
A minőségi képzésre a felsorolt eredményeink a bizonyítékok.
A „Neveljünk kosarasokat! Az MKOSZ Utánpótlás Programja” dokumentum fontos célként jelöli meg, hogy „A kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb
teremsportja”. A Sió UP–HSE együttműködés a gyakorlatban valósítja meg ezt a célt, amikor a két klub az iskolai háttér és szakmai tudás összehangolásával bővíti a
kosárlabdázók körét és a játék népszerűségét egy olyan területen, ami jelenleg nem nevezhető a magyar kosárlabda fellegvárának. 
„Fontos, hogy még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni” – emeli ki az MKOSZ programja. A HSE most alakuló kosárlabda
szakosztályának céljai éppen azt szolgálják, hogy minél szélesebb körben ismerjék és szeressék meg a kosárlabdát a gyerekek. A Sió UP szakszerű kiválasztása után
sem „zavarjuk” szét a gyerekeket, többségük a szabadidősportban találja majd meg a helyét, de a HSE szervezeti kereteket kínál a kisebbeknek, a Hegyvidék
önkormányzata sportlétesítményei pedig létesítményhátteret a nagyobbaknak, hogy sportoljanak, kosarazzanak.
„…megteremthető a sokat emlegetett egységes, magas színvonalú képzés” (MKOSZ program). A Sió UP–HSE együttműködésben többek között éppen az a vonzó,
hogy a vezetőedző a tömegesítés és a minőségi képzés oldalán is – lévén, mindkettőn jelen van – érvényesíteni tudja az MKOSZ által megfogalmazott elvet. Az általa
kidolgozott és útmutatásai, ellenőrzése által vezérelt rendszerben egységes utánpótlás nevelési koncepció érvényesül.A kosárlabdázást az együttműködésben



A szövetségi stratégia elkülöníti a tömegesítést és a minőségi képzést: a Kenguru programmal megteremti a bázist, a tömeget – erre lehet majd építkezni –, a kiemelt
bajnokságok rendszerével pedig megpróbál minőséget formálni belőle. Azt gondoljuk, hogy ez a képzési-szervezeti filozófia teljes mértékben összhangban van a mi Sió
UP–HSE stratégiai szövetségünkkel. A HSE széles körben toborozza a gyerekeket, teszi vonzóvá a kosárlabdát, építi a bázist, a Sió UP pedig foglalkozik a
kiválasztással, a minőségi képzéssel.
Hangsúlyoztuk, a minőségi képzés elveiben teljes mértékben illeszkedünk az MKOSZ irányvonalába, de semmiképpen sem szeretnénk akadémiai képzésnek tekinteni az
utánpótlás-nevelési rendszerünket. Úgy gondoljuk, hogy egy akadémia kiépítése akkora szakmai felkészültséget, hátteret és hosszú évekre előrenyúló terveket
igényel, amire Magyarországon csak egy-két klubnak van lehetősége. (Elgondolkodtató azonban, hogy nemcsak az a bizonyos egy-két klub akar akadémiát létrehozni.) 
A minőségi képzéshez kiváló létesítmény és szakmai hátteret biztosítunk, az egyéni képzéshez pedig többlet terembérlettel és főleg (megfizetett) szakmai munkával
járulunk hozzá. 
Koncepciónk része, hogy esélyt adjunk a fiatal tehetséges edzőknek, próbálják ki magukat a terepen. Szívesen ajánljuk fel a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karán tanulóknak, töltsenek hasznos gyakorlati hónapokat a klubjainknál.Első kézből tapasztalhatnák meg, hogyan működik egy klub, mit jelent az edzői
vagy éppen a sportmenedzseri munka. 
A minőségi képzésre a felsorolt eredményeink a bizonyítékok.
A „Neveljünk kosarasokat! Az MKOSZ Utánpótlás Programja” dokumentum fontos célként jelöli meg, hogy „A kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb
teremsportja”. A Sió UP–HSE együttműködés a gyakorlatban valósítja meg ezt a célt, amikor a két klub az iskolai háttér és szakmai tudás összehangolásával bővíti a
kosárlabdázók körét és a játék népszerűségét egy olyan területen, ami jelenleg nem nevezhető a magyar kosárlabda fellegvárának. 
„Fontos, hogy még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni” – emeli ki az MKOSZ programja. A HSE most alakuló kosárlabda
szakosztályának céljai éppen azt szolgálják, hogy minél szélesebb körben ismerjék és szeressék meg a kosárlabdát a gyerekek. A Sió UP szakszerű kiválasztása után
sem „zavarjuk” szét a gyerekeket, többségük a szabadidősportban találja majd meg a helyét, de a HSE szervezeti kereteket kínál a kisebbeknek, a Hegyvidék
önkormányzata sportlétesítményei pedig létesítményhátteret a nagyobbaknak, hogy sportoljanak, kosarazzanak.
„…megteremthető a sokat emlegetett egységes, magas színvonalú képzés” (MKOSZ program). A Sió UP–HSE együttműködésben többek között éppen az a vonzó,
hogy a vezetőedző a tömegesítés és a minőségi képzés oldalán is – lévén, mindkettőn jelen van – érvényesíteni tudja az MKOSZ által megfogalmazott elvet. Az általa
kidolgozott és útmutatásai, ellenőrzése által vezérelt rendszerben egységes utánpótlás nevelési koncepció érvényesül.A kosárlabdázást az együttműködésben
érintett műhelyekben ugyanazon elvek alapján oktatják. Az egységes képzés biztosítása érdekében vezetőedzőnk rendszeresen képzi a fiatal edzőket, továbbadja
tudását. 
„Fel kell kutatni azokat a gyermekeket, akik valamely adottságaik és képességeik alapján alkalmasak lehetnek a magas szintű sporttevékenység végzésére. Ne
később kerüljenek elő, amikor már tetemes a lemaradásuk” (MKOSZ program). Végezetül a Sió UP–HSE együttműködés többek között azért is jól szolgálja az MKOSZ
céljainak megvalósítását, mert az együttműködésben a HSE a maga rendszerében sok gyerekhez ér el, a Sió UP szakemberei pedig felmérhetik a gyerekek
adottságait, kiválaszthatják azokat, akikben van potenciál a hivatásos sportolói karrierre – a magyar kosárlabda fontos fellegvára épülhet fel. 

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

Tisztában vagyunk azzal, hogy az első osztályú szereplés már teljesen más költségvetést követel meg egy kosárlabda klubtól, mint egy másodosztályú, de nagyon jól
tudjuk azt is, hogy az NB I-es csapatoknak már nem csak a TAO program létezik. Ha egyedüli budapesti férfi kosárlabda klubként sikerül az első osztályú tagságot
„kiváltani” jelentősen megnőnének a lehetőségek a szponzorszerzés területén is.
A TAO előtt a Sió UP-nak voltak támogatói, szponzorai, nekik is köszönhetően működött eddig is az egyesület, ha nem is olyan színvonalon, mint TAO program nyújtotta
háttérrel. A TAO rendszer esetleges befejezése után úgy gondoljuk, hogy visszatérnek majd a szponzoraink. Ha terveink valóra válnak, a Sió UP országos szinten is
ismert, elismert sportszervezet lesz, sikeres klub, ahol a belefektetett munkának – és a támogatásoknak – eredménye van. A szponzorok észlelni és értékelni fogják. 
A tagdíjaknak – különösen a HSE esetében – fontos szerepe van, de a Sió UP nem áltathatja avval magát, hogy kizárólag tagdíjakból működőképes lesz a klub szakmai
programja. A következő egy-két évben, a struktúra teljes kiépítésig szükség van a TAOtámogatásokra is, de ha teljesülnek a célok, akkor az azt követő években a Sió
UP már a piaci bevételekből (közönség, szponzorok, televíziók) is fenntarthatja magát. Ugyanakkor a HSE életében fontos bevételi forrás a szabadidős kosárlabda
szolgáltatásokért szedett tagdíj, valamint a kerületi gyerekek sportoltatásáért végzett munka megsegítésére remélt önkormányzati támogatás.
Fontos menedzsment feladat a szurkolói bázis kiépítése. Dolgozunk azon, hogy a két klub képzése egységesen áttelepüljön a 12. kerületbe. A Sió-Kosár–Hegyvidék
együttműködés sikere esetén minden XII. kerületi lakos és vállalkozás magáénak érezheti a csapatainkat.
A TAO rendszer kínálta lehetőségek között az egyik legfontosabb feladat az volt, hogy otthont találjon a Sió UP klub felnőtt csapata. Az együttműködés hosszútávú
kapcsolat lehetőségét nyitja meg, az önkormányzat és a lakosok is a szabadidős és hivatásos kosárlabda mögé állhatnak. 
Szeretnénk, ha a TAO források elapadása után már lenne budapesti csapata az első osztálynak – a hegyvidéki székhelyű, jelenleg Sió-Kosár néven szereplő klub. 
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UP már a piaci bevételekből (közönség, szponzorok, televíziók) is fenntarthatja magát. Ugyanakkor a HSE életében fontos bevételi forrás a szabadidős kosárlabda
szolgáltatásokért szedett tagdíj, valamint a kerületi gyerekek sportoltatásáért végzett munka megsegítésére remélt önkormányzati támogatás.
Fontos menedzsment feladat a szurkolói bázis kiépítése. Dolgozunk azon, hogy a két klub képzése egységesen áttelepüljön a 12. kerületbe. A Sió-Kosár–Hegyvidék
együttműködés sikere esetén minden XII. kerületi lakos és vállalkozás magáénak érezheti a csapatainkat.
A TAO rendszer kínálta lehetőségek között az egyik legfontosabb feladat az volt, hogy otthont találjon a Sió UP klub felnőtt csapata. Az együttműködés hosszútávú
kapcsolat lehetőségét nyitja meg, az önkormányzat és a lakosok is a szabadidős és hivatásos kosárlabda mögé állhatnak. 
Szeretnénk, ha a TAO források elapadása után már lenne budapesti csapata az első osztálynak – a hegyvidéki székhelyű, jelenleg Sió-Kosár néven szereplő klub. 

4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.



6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2181/2014

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése
                                                            

Új? Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi 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)

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.



0 Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó,
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti
időszakban:

9

0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2181/2014

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak Kategória Tárgyi eszköz

beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f.

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait
is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.
7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . Tárgyi e szkö z  be ruházás  : TEB, tárgyi e szkö z  fe lújítás  : TEF, Biz to nságte chnikai fe jle sz té s : BTI

10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

19 19 1

19 19 1

32 32 2

0 0 0

2014/15-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2181/2014

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11 Nincs

U12 Nincs

U14 Nincs

U16 Nincs

U18 Megyei

U20 Megyei

U23 Országos

U25* Nincs

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma
11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint



12

Kosárlabda 30 25 000 Ft 750 000  Ft

Kosárlabda mez/nadrág 40 20 000 Ft 800 000  Ft

Melegítő alsó/felső 40 25 000 Ft 1 000 000  Ft

Mez edzésre 40 5 000 Ft 200 000  Ft

Ragasztó 200 950 Ft 190 000  Ft

Peha/szivacs 100 450 Ft 45 000  Ft

utazó melegítő 25 20 000 Ft 500 000  Ft

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

Tamási Áron Ált.Iskola 11 000 Ft 12 10 120 1 320 000  Ft

Sport 11 Sportcsarnok 15 240 Ft 10 11 110 1 676 400  Ft

Sport 11 Sportcsarnok mérkőzés 19 050 Ft 4 10 40 762 000  Ft

Sport 11 Sportcsarnok edzések 15 240 Ft 20 11 220 3 352 800  Ft

Sport 11 Sportcsarnok mérkőzés 19 050 Ft 8 10 80 1 524 000  Ft

Sport 11 Sportcsarnok edzések 15 240 Ft 24 11 264 4 023 360  Ft

Sport 11 Sportcsarnok mérkőzés 19 050 Ft 20 10 200 3 810 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

2 3 4

Mehmedovic Merim 20131051002 120 10 250 000 Ft50 000 Ft 3 000 000  Ft

Beák Gábor - 120 10 190 000 Ft38 000 Ft 2 280 000  Ft

Katona Róbert 20131071001 40 10 98 000 Ft 23 814 Ft 1 218 140  Ft

Szobi Dániel 20131070001 40 10 98 000 Ft 23 814 Ft 1 218 140  Ft

Linter Károly - 84 10 128 000 Ft31 104 Ft 1 591 040  Ft

SzígyártóJulianna 3001316 20 10 43 000 Ft 10 449 Ft 534 490  Ft

Sárkány Zoltánné 3000925 120 10 190 000 Ft38 000 Ft 2 280 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2181/2014

 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

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 tekercs Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 tekercs Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 szett Sportfelszerelés

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Igénybevett
órák száma /
évad

Éves&nbspköltség     

2014/15 U18

2014/15 U18

2014/15 U18

2014/15 U20

2014/15 U20

2014/15 U23

2014/15 U23

 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot

Évad Sportszakember
beosztása

Sportszakember neve                                   2013/2014-as
idény működési
engedély száma

Fogl.
kor.

H.ó. Kif. Hó Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra
jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)

2014/15 Vezető edző

U18
U20
U23

2014/15 Egyéb

U18
U20
U23

2014/15 Edző

U18
U20
U23

2014/15 Edző

U18
U20
U23

2014/15 Gyúró

U18
U20
U23

2014/15 Egyéb

U18
U20
U23

2014/15 Egyéb

U18
U20
U23



3 250 000  Ft

235 000  Ft

3 460 000 Ft

300 000 Ft

2 500 000 Ft

350 000 Ft

16 468 560  Ft

2 900 000 Ft

12 121 810  Ft

0 Ft

41 585 370 Ft

4 273 933 Ft 38 465 398 Ft 42 739 331 Ft

4 273 933 Ft 38 465 398 Ft 42 739 331 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Jogcím 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s .s z . - OKJ-s  spo rtszake mbe r, Fe lső fo kú s .s z . - Fe lső fo kú spo rtszake mbe r

2. Fo gl. ko r. - Fo glalko z tato tt ko ro sz tály

3. H.ó . - Sze rző dé s  sze rinti havi ó raszám

4. Kif. Hó  - Kifize té sse l é rinte tt hó napo k száma

8. Ide  ne m é rtve  a s zakszö ve tsé g által me gállapíto tt, a s zö ve tsé g díjfize té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak csö kke nté sé t a ne ve zé s i díjak e se té n.

9 . Ide  ne m é rtve  a s zakszö ve tsé g által me gállapíto tt, a s zö ve tsé g díjfize té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak csö kke nté sé t a ve rse ny- é s  játé ke nge dé lye k e se té n.

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)



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

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2181/2014

Évad Képzés címe          Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi
költségei
(Ft)           

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)            

Amortizá-
ció (Ft)

Tanácsadói
szolgálta-
tások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen     

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

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

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után



200 000 Ft

800 000 Ft

50 000 Ft

500 000 Ft

100 000 Ft

1 650 000 Ft

Versenyeztetés költségei

169 579 Ft 1 526 207 Ft 1 695 786 Ft

169 579 Ft 1 526 207 Ft 1 695 786 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2181/2014

Jogcím 2014/15

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja
a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

a pályahitelesítés díja

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:



769 307 Ft 769 307 Ft

30 524 Ft 30 524 Ft

799 831 Ft

Közreműködői költségek

399 916 Ft

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

0 Ft

0 Ft

1 153 961 Ft

0 Ft

45 786 Ft

1 199 747 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2181/2014

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

Maximum közrem.
díj

2014/15 Utánpótlás neveléshez kapcsolódó adminisztratív munka ellátása, pályázati
anyagok kezelése. Utánpótlás nevelés

2014/15 Versenyeztetéshez kapcsolódó adminisztratív munka ellátása, pályázati
anyagok kezelése. Versenyeztetés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:



Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2181/2014

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: Siófok  (helység), 2014  (év) 07  (hó) 08  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2181/2014

Alulírott  Dr. Illés Att ila, 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
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 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.

Kelt: Siófok  (helység), 2014  (év) 07  (hó) 08  (nap) 



___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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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)
(20 000 Ft)  A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Siófok  (helység), 2014  (év) 07  (hó) 08  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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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.)
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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.)
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0.0  %

0.0  %

0.0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
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Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány fő
Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma fő
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma fő

Licence-szel rendelkező edzők száma fő

Szakemberek átlagfizetése Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2
Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma fő

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U11 Fő

U12 Fő

U14 Fő

U16 Fő

U18 Fő

U20 Fő

U23 Fő

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U11 helyezés

U12 helyezés

U14 helyezés

U16 helyezés

U18 helyezés

U20 helyezés

U23 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:





Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 20 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

38 465 398 Ft 1 153 961 Ft 4 273 933 Ft 42 739 331 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 526 207 Ft 45 786 Ft 169 579 Ft 1 695 786 Ft

39 991 605 Ft 1 199 747 Ft 4 443 512 Ft 44 435 117 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

38 465 398 Ft 1 153 961 Ft 4 273 933 Ft 42 739 331 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 526 207 Ft 45 786 Ft 169 579 Ft 1 695 786 Ft

39 991 605 Ft 1 199 747 Ft 4 443 512 Ft 44 435 117 Ft

Projekt költségvetése összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:



Csatolt fájlok

8d8c01be1398016844.pdf 167228 1398016844 0188972fb01b4705d932e8acb7d4a9cf680fbc95a016b174d806a612214610d9
a8cdc9331398016866.pdf 385179 1398016866 0991a271e116a34865e31417894ee920cb0f97960b76726e3daf300ba0ba4375
d3d7a4371398715454.pdf 336149 1398715453 3651fa4ce9af489adb548a63ae9e21efa4e87593c423d78da3cd29fd36867076
55a7fce21398016962.pdf 89040 1398016962 cfe32afe1f2f762d50153651e8883d9c2433f94a6e2b34e69bd85c96b7e29027
fc9f99f31398017077.pdf 339754 1398017077 9b8de6334d9bda90bcebf4fd1d7ed83e6a862c6e473cd98d3b2513dae8c0423e
a329897c1398226143.pdf 97474 1398226143 9686af7c3816705e71f585b9f80bd39da8685052032b27eedb574d72dff07922



 
	 
		 
			a329897c1398226143.pdf
		
		 
			95,19 kb
		
		 
			2014-04-23
		
		 
			9686af7c3816705e71f585b9f80bd39da8685052032b27eedb574d72dff07922
		
	
	 
		 
			8d8c01be1398016844.pdf
		
		 
			163,31 kb
		
		 
			2014-04-20
		
		 
			0188972fb01b4705d932e8acb7d4a9cf680fbc95a016b174d806a612214610d9
		
	
	 
		 
			55a7fce21398016962.pdf
		
		 
			86,95 kb
		
		 
			2014-04-20
		
		 
			cfe32afe1f2f762d50153651e8883d9c2433f94a6e2b34e69bd85c96b7e29027
		
	
	 
		 
			fc9f99f31398017077.pdf
		
		 
			331,79 kb
		
		 
			2014-04-20
		
		 
			9b8de6334d9bda90bcebf4fd1d7ed83e6a862c6e473cd98d3b2513dae8c0423e
		
	
	 
		 
			d3d7a4371398715454.pdf
		
		 
			328,27 kb
		
		 
			2014-04-28
		
		 
			3651fa4ce9af489adb548a63ae9e21efa4e87593c423d78da3cd29fd36867076
		
	
	 
		 
			a8cdc9331398016866.pdf
		
		 
			376,15 kb
		
		 
			2014-04-20
		
		 
			0991a271e116a34865e31417894ee920cb0f97960b76726e3daf300ba0ba4375
		
	


		2014-07-08T12:31:03+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.


		2014-07-08T12:31:19+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




