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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Jezsuita Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Jezsuita DSE

2

Gazdálkodási formakód:

001

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 8 4 3 8 0 0 8 - 1 - 0 5

Bankszámlaszám:

1 1 1 0 0 1 0 4 - 1 8 4 3 8 0 0 8 - 3 6 0 0 0 0 0 1

(helység)

3 5 2 3

(házszám)

Fényi Gyula tér

Miskolc
10.

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

(helység)

3 5 2 3

(házszám)

Fényi Gyula tér

Telefon: 06-46-560-458

Miskolc
10.

Fax: 06-46-560-582

Hivatalos honlap: www.jezsu.hu

E-mail: fenyi@jezsuita.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Virosztekné Szakál Ildikó

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06304778852

E-mail cím: ildi6464@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Tringel Istvánné

Mobiltelefonszám: 06302046852

E-mail cím: tringelne.mariann@jezsuita.hu

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

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázuium
Fényiés
Gyula
Kollégium
Jezsuita
tornacsarnok
Gimnázium ésFényi
Kollégium
Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium
32
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

2001-08-23

2001-08-23

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem 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

Székhely

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium3529. Miskolc Fényi Gyula tér 2-12.
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

együttműködési megállapodás keretében utánpótlás nevelés

Nem 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 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

1.1 MFt

1.5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

1 MFt

10 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

1 MFt

összesen:

2 MFt

12 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0.4 MFt

0.7 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.83 MFt

0.77 MFt

1.5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0.24 MFt

0.28 MFt

1.8 MFt

Összegzés:

1.47 MFt

összesen:

2 MFt

4 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok
2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

1.47 MFt

2 MFt

10 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).

4

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
Jezsuita Diáksport Egyesület évek óta kiemelten dolgozik a kosárlabda utánpótlás-nevelésben. A kosárlabdázás a legsikeresebb sportág az öt látvány-csapatsportág
közül. Diákjaink évek óta részt vesznek a regionális és országos diáksport versenyeken, több alkalommal rendkívüli sikereket aratva. Erre az idényre sikerült majd
megduplázni a kosárlabdát választó diákok számát, így több korcsoportban is el tudtunk indulni korosztályos versenyeken. Bővült edzői stábunk is, így az
edzéslehetőségek is bővültek, melynek köszönhetően a harmadik korcsoportos ﬁú csapatunk megyei döntőben harmadik-, ötödik korcsoportos ﬁú csapatunk országos
elődöntőben negyedik-, hatodik korcsoportos ﬁú csapatunk országos elődöntőben második helyet ért el, valamint amatőr diákolimpián hatodik korcsoportban 2010/11es idényt követően idén már másodszor hódítottuk el az országos elsőséget.
A hagyományok és a sikerek továbbfejlesztésének gátat szabnak anyagi lehetőségeink, a folyamatosan bővülő létszám szükségessé teszi az ingatlanfejlesztést is,
amire a megfelelő lépéseket már megtettük.
Létesítmény: Tornacsarnok, szabályos kosárlabda pálya
Sportszervezet jelenlegi helyzete:
Korosztály: 5-12. osztályos ﬁúk, korosztály szerinti csapatbontásban négy ﬁú, két leány kosárlabda csapat az alábbi korosztályokban:
- 5-6. osztályos korosztály, amely a diákolimpia 3. korcsoportjában versenyzik, 1 ﬁú és 1 leány csapat
- 7-8. osztályos korosztály, amely a diákolimpia 4. korcsoportjában versenyzik, 1 ﬁú és 1 leány csapat
- 9-10. osztályos korosztály, amely a diákolimpia 5. korcsoportjában versenyzik, 1 ﬁú csapat
- 11-12. osztályos korosztály, amely a diákolimpia 6. korcsoportjában és az amatőr sorozat 5-6. korcsoportjában versenyzik, 1 ﬁú csapat
Terveinkben szerepel, együttműködve a város egyházi iskoláival a ﬁatalabb, általános iskola 1-4 osztályos diákjainak a kosárlabdasport felé, illetve ezen iskolákból a
tehetséges sportolók gimnáziumunkba irányítása. Előkészítő sportfoglalkozások végzése a partner általános iskolákban a széles tömegbázis kialakítása érdekében.
Létszám: 14-16 fős csapatok kialakítása korosztályonként
Edzés helyszín:
- Alapozási időszak: 2013.aug.21 – szept. 01-ig az Iskola atlétika pályája, konditermében és a tornaterem, vagy az edzőtábor helyszíne
- Felkészülési időszak:2013. szept. 02-tól az Iskola tornatermében,
- Verseny időszak: 2013. szept. 02-tól az Iskola tornatermében, konditermében és az atlétika pályán

Heti edzésszám:
- Az alapozási időszakban, napi kétszer 2 óra
- Edzőtáborban: napi háromszor 2 óra
- Felkészülési és versenyidőszakban: 2013.szept. 02-től, heti 4 (4x1,5óra)
A korosztályok szakmai felkészítési rendszere:
- 6-9 éves, kisiskolás kor, 1-4 osztály: előkészítő szakasz
- 10-14 éves kor, 5-8 osztály: sportági alapképzés
- 15-18 éves kor, 9-12 osztály: sportági speciﬁkus képzés
A sportági képzés főbb elvei:
a ﬁzikai adottságoktól függő, egyénekre szabott terhelés
a biológiai kor és elkészültség szintjének megfelelő motoros képességfejlesztés
sportág speciﬁkus motoros képességfejlesztés
minőségi munkavégzés
funkcionális technika tanítása
technika alapos, részletekbe menő begyakorlása
posztok szerinti képzés megkezdése az idősebb korosztálynál (mezőny -és centerposztok)
posztok szerinti technikák tanítása az idősebb korosztálynál
speciális ﬁnomtechnika kialakítása, csiszolása
játékelemek összekapcsolása
a legﬁatalabb, 1-4. osztályos korosztályban az ügyességfejlesztés, a mozgástanulás kap hangsúlyt. Fő cél a gyerekek mind nagyobb számba történő bevonása.
a ﬁatalabb 5-6. osztályos korosztályban a hangsúlyt az 1-1 elleni szituációs rendszerben történő oktatás kapja, add és fuss játék
a 7-8. osztályos korosztályban a hangsúlyt a 2-2 elleni szituációs rendszerben történő oktatás kapja, akciók gyorsaságának, dinamikájának fejlesztése
a 9-10. osztályos korosztályban a hangsúlyt a 3-3 elleni szituációs rendszerben történő oktatás kapj, akciók gyorsaságának, dinamikájának fejlesztése
a 11-12. osztályos korosztályban a hangsúlyt a posztok közötti kapcsolat, szervezett játékban alkalmazandó támadási és védekezési formák kapják. Hangsúlyos
még a komplett csapattaktika felépítése, védekezési formák tanulása, bővítése.
dobásbiztonság fejlesztése, dobástechnika
határozottság, harcosság, jó értelemben vett agresszivitás, irányítási készség, versenyszellem fejlesztése
anticipáció, kreativitás, döntéshozatali képesség fejlesztése
Az egyes korosztályok nevelési irányelvei
1-4. osztályos korosztályban:
hangsúlyos a játékos, labdás gyakorlatok révén a saját test érzékelés, a tér – és idő érzékelés, koordináció, testtartás és kétoldaliság fejlesztése
a négy technikai alapelem : labdavezetés, dobás, passzolás, védekezés oktatása és ezek egymással való összehangolása
játékos gyakorlatok előtérbe helyezése a monotonitás elkerülése érdekében
a hatékony motoros tanulás képesség korszaka ezért fontos az alapos technikai képzés
az életkori sajátosságokhoz igazodva kell haladni az egyszerűtől a bonyolultabb gyakorlatok felé
A munka jellege, összetétele:
o az edzésidőből: az alaptechnikai képzés időtartamát a ﬁgyelem fenntarthatóságának függvényében szabjuk meg, és kb.20%-ban ﬁzikális felkészítés végzünk
5-6. osztályos korosztályban:
a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazított képesség fejlesztés
test, tér-idő érzékelés, koordináció javítása, alakítása
kétoldaliság fejlesztése
sportág speciﬁkus alaptechnikai képzése
a hatékony motoros képességfejlesztés korszaka
változatos, játékos edzésvezetés a monotónia megtörésére
technikai képzés tekintetében támadásban és védekezésben alaptechnikák elsajátítása, iskolázása a fő feladat: megállás, elindulás, sarkazás, passzolás, dobás,
védő alapállás, védekezés labdás és labda nélküli játékossal szemben, helyezkedés, terelés, lepattanó
taktikai téren lényeges az 1:1 elleni játékhelyzetek valamint a 2:1 és 2:2 szituációk elveinek elsajátítása, hármas fenyegetés rögződése, helyezkedések, kommunikáció
a ﬁzikai felkészítés tekintetében hangsúlyos a koordináció fejlesztése, mozdulat és reakciógyorsaság fejlesztése
A munka jellege, összetétele:
o az edzésidő kb. 60%-ban alaptechnikai képzés, 20%-ban az egyén, mint csapatrész szerinti csapattaktikai képzés, 20%-ban ﬁzikális felkészítés, amelynek
időtartamát igazítani kell ﬁgyelem, a koncentráció fenntarthatóságához.

7-8. osztályos korosztályban:
stabil, jó technikai alapok lerakása
testkontroll és koordináció fejlesztése labdás gyakorlatokkal
labda nélküli mozgások oktatása
1-1 elleni játék technikai elemei
sportolói életforma kialakítása
technikai képzés tekintetében támadásban és védekezésben a korábban elsajátított alaptechnikák gyakorlása mellett hangsúlyos: kétütemű megállás
labdavezetésből illetve labdaátvételből, labdavezetési technikák, ritmus és irányváltások módjainak bővítése, elszakadások, elzárások módjainak tanulása, zárt és
nyitott védekezés , zárások védésének lehetőségei védekezés labdás és labda nélküli játékossal szemben, helyezkedés, terelés, lepattanó szerzés
taktikai téren lényeges az 2:2 elleni játékhelyzetek fejlesztése valamint a 3:2 és 3:3 szituációk elveinek tanítása, lerohanások, indítási – lerohanási sávok elfoglalása,
háromszög játékok kialakítása
a ﬁzikai felkészítés tekintetében hangsúlyos az alap állóképesség fejlesztése, egyenletes iramú futások, gyorsaság fejlesztés taposófutások, lépcső futások,
szökdelések, erőfejlesztés medicinlabdás gyakorlatokkal, kézi súlyzóval, gumikötéllel, has és hátizom gyakorlatok
A munka jellege, összetétele:
o az edzésidő kb. 45%-ban alaptechnikai képzés, 35%-ban az egyén, mint csapatrész szerinti csapattaktika, 20%-ban ﬁzikális felkészítés

9-10. osztályos korosztályban:
technikai alapok minőségének javítása
funkcionális technika tanítása, részletek pontos végrehajtásának gyakorlása
posztok szerinti képzés megkezdése
posztok szerinti ﬁnomtechnika kialakítása
csapattaktika építésének kezdet
3:3 elleni szituációkban történő oktatás előtérben helyezése
akciók dinamikájának, gyorsaságának fejlesztése
labda átadások különböző formái, módjai, technikája
dobási típusok repertoárjának bővítése
dobásbiztonság kialakítása
elzárások alkalmazása, típusai (dupla, sorozatos, visszafordított), használata
védekezési módok bővítése, védekezés módjai a zárásokkal szemben
csapdázó védekezés, védekezés emberhátrányban,
védekezés emberfogással, zóna védekezéssel, vegyes védekezéssel
támadás a különböző védekezési formákkal szemben
kommunikációs rendszer kialakítása
anticipációs képesség javítása, fejlesztése
kreativitás, gyors döntéshozatali képesség fejlesztése
A munka jellege, összetétele:
o az edzésidő kb. 35%-ban technikai képzés, 40%-ban poszt és csapattaktika, 25%-ban ﬁzikális felkészítés
11-12. osztályos korosztályban:
egyéni technika folyamatos iskolázása
funkcionális, posztok szerinti egyéni speciális technika kialakítása
a játék sebességének, dinamikájának fokozása
tudatos átmenetjátékok kialakítása (támadás-védekezés-támadás)
elszakadások használata a védő mozgásától függően
elzárások használata pozíciók szerint, a védő mozgásától függően
segítés a védekezésben
zóna védekezés változatainak oktatása
rotáció a védekezésben
komplett csapattaktika kialakítása
tudatos támadási megoldások a különböző védekezési formákkal szemben
dobásbiztonság fejlesztése
izomerő fejlesztése gépek bevonásával
egyensúly fejlesztése
ugróerő, robbanékonyság, állóképesség fejlesztése
A munka jellege, összetétele:
o Az edzésidő kb. 15%-ban technikai és egyéni taktikai képzés, 40%-ban csapattaktika, 25%-ban ﬁzikális felkészítés, 20%-ban edző –és tesztmérkőzések
A versenyprogram ismeretében, a fenti elvek ﬁgyelembe vételével alakítjuk ki a részletes éves munkatervet, macro -és mikrociklusokra bontva, a megfogalmazott,
oktatási célok és korosztályi sajátosságoknak megfelelően.
Jezsuita Diáksport Egyesület évek óta kiemelten dolgozik a kosárlabda utánpótlás-nevelésben. A kosárlabdázás a legsikeresebb sportág az öt látvány-csapatsportág
közül. Diákjaink évek óta részt vesznek a regionális és országos diáksport versenyeken, több alkalommal rendkívüli sikereket aratva. Erre az idényre sikerült majd
megduplázni a kosárlabdát választó diákok számát, így több korcsoportban is el tudtunk indulni korosztályos versenyeken. Bővült edzői stábunk is, így az
edzéslehetőségek is bővültek, melynek köszönhetően a harmadik korcsoportos ﬁú csapatunk megyei döntőben harmadik-, ötödik korcsoportos ﬁú csapatunk országos
elődöntőben negyedik-, hatodik korcsoportos ﬁú csapatunk országos elődöntőben második helyet ért el, valamint amatőr diákolimpián hatodik korcsoportban 2010/11es idényt követően idén már másodszor hódítottuk el az országos elsőséget.
A hagyományok és a sikerek továbbfejlesztésének gátat szabnak anyagi lehetőségeink, a folyamatosan bővülő létszám szükségessé teszi az ingatlanfejlesztést is,
amire a megfelelő lépéseket már megtettük.
Létesítmény: Tornacsarnok, szabályos kosárlabda pálya
Sportszervezet jelenlegi helyzete:
Korosztály: 5-12. osztályos ﬁúk, korosztály szerinti csapatbontásban négy ﬁú, két leány kosárlabda csapat az alábbi korosztályokban:
- 5-6. osztályos korosztály, amely a diákolimpia 3. korcsoportjában versenyzik, 1 ﬁú és 1 leány csapat
- 7-8. osztályos korosztály, amely a diákolimpia 4. korcsoportjában versenyzik, 1 ﬁú és 1 leány csapat
- 9-10. osztályos korosztály, amely a diákolimpia 5. korcsoportjában versenyzik, 1 ﬁú csapat
- 11-12. osztályos korosztály, amely a diákolimpia 6. korcsoportjában és az amatőr sorozat 5-6. korcsoportjában versenyzik, 1 ﬁú csapat
Terveinkben szerepel, együttműködve a város egyházi iskoláival a ﬁatalabb, általános iskola 1-4 osztályos diákjainak a kosárlabdasport felé, illetve ezen iskolákból a
tehetséges sportolók gimnáziumunkba irányítása. Előkészítő sportfoglalkozások végzése a partner általános iskolákban a széles tömegbázis kialakítása érdekében.
Létszám: 14-16 fős csapatok kialakítása korosztályonként
Edzés helyszín:
- Alapozási időszak: 2013.aug.21 – szept. 01-ig az Iskola atlétika pályája, konditermében és a tornaterem, vagy az edzőtábor helyszíne
- Felkészülési időszak:2013. szept. 02-tól az Iskola tornatermében,
- Verseny időszak: 2013. szept. 02-tól az Iskola tornatermében, konditermében és az atlétika pályán

Heti edzésszám:
- Az alapozási időszakban, napi kétszer 2 óra
- Edzőtáborban: napi háromszor 2 óra
- Felkészülési és versenyidőszakban: 2013.szept. 02-től, heti 4 (4x1,5óra)
A korosztályok szakmai felkészítési rendszere:
- 6-9 éves, kisiskolás kor, 1-4 osztály: előkészítő szakasz
- 10-14 éves kor, 5-8 osztály: sportági alapképzés
- 15-18 éves kor, 9-12 osztály: sportági speciﬁkus képzés
A sportági képzés főbb elvei:
a ﬁzikai adottságoktól függő, egyénekre szabott terhelés
a biológiai kor és elkészültség szintjének megfelelő motoros képességfejlesztés
sportág speciﬁkus motoros képességfejlesztés
minőségi munkavégzés

funkcionális technika tanítása
technika alapos, részletekbe menő begyakorlása
posztok szerinti képzés megkezdése az idősebb korosztálynál (mezőny -és centerposztok)
posztok szerinti technikák tanítása az idősebb korosztálynál
speciális ﬁnomtechnika kialakítása, csiszolása
játékelemek összekapcsolása
a legﬁatalabb, 1-4. osztályos korosztályban az ügyességfejlesztés, a mozgástanulás kap hangsúlyt. Fő cél a gyerekek mind nagyobb számba történő bevonása.
a ﬁatalabb 5-6. osztályos korosztályban a hangsúlyt az 1-1 elleni szituációs rendszerben történő oktatás kapja, add és fuss játék
a 7-8. osztályos korosztályban a hangsúlyt a 2-2 elleni szituációs rendszerben történő oktatás kapja, akciók gyorsaságának, dinamikájának fejlesztése
a 9-10. osztályos korosztályban a hangsúlyt a 3-3 elleni szituációs rendszerben történő oktatás kapj, akciók gyorsaságának, dinamikájának fejlesztése
a 11-12. osztályos korosztályban a hangsúlyt a posztok közötti kapcsolat, szervezett játékban alkalmazandó támadási és védekezési formák kapják. Hangsúlyos
még a komplett csapattaktika felépítése, védekezési formák tanulása, bővítése.
dobásbiztonság fejlesztése, dobástechnika
határozottság, harcosság, jó értelemben vett agresszivitás, irányítási készség, versenyszellem fejlesztése
anticipáció, kreativitás, döntéshozatali képesség fejlesztése
Az egyes korosztályok nevelési irányelvei
1-4. osztályos korosztályban:
hangsúlyos a játékos, labdás gyakorlatok révén a saját test érzékelés, a tér – és idő érzékelés, koordináció, testtartás és kétoldaliság fejlesztése
a négy technikai alapelem : labdavezetés, dobás, passzolás, védekezés oktatása és ezek egymással való összehangolása
játékos gyakorlatok előtérbe helyezése a monotonitás elkerülése érdekében
a hatékony motoros tanulás képesség korszaka ezért fontos az alapos technikai képzés
az életkori sajátosságokhoz igazodva kell haladni az egyszerűtől a bonyolultabb gyakorlatok felé
A munka jellege, összetétele:
o az edzésidőből: az alaptechnikai képzés időtartamát a ﬁgyelem fenntarthatóságának függvényében szabjuk meg, és kb.20%-ban ﬁzikális felkészítés végzünk
5-6. osztályos korosztályban:
a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazított képesség fejlesztés
test, tér-idő érzékelés, koordináció javítása, alakítása
kétoldaliság fejlesztése
sportág speciﬁkus alaptechnikai képzése
a hatékony motoros képességfejlesztés korszaka
változatos, játékos edzésvezetés a monotónia megtörésére
technikai képzés tekintetében támadásban és védekezésben alaptechnikák elsajátítása, iskolázása a fő feladat: megállás, elindulás, sarkazás, passzolás, dobás,
védő alapállás, védekezés labdás és labda nélküli játékossal szemben, helyezkedés, terelés, lepattanó
taktikai téren lényeges az 1:1 elleni játékhelyzetek valamint a 2:1 és 2:2 szituációk elveinek elsajátítása, hármas fenyegetés rögződése, helyezkedések, kommunikáció
a ﬁzikai felkészítés tekintetében hangsúlyos a koordináció fejlesztése, mozdulat és reakciógyorsaság fejlesztése
A munka jellege, összetétele:
o az edzésidő kb. 60%-ban alaptechnikai képzés, 20%-ban az egyén, mint csapatrész szerinti csapattaktikai képzés, 20%-ban ﬁzikális felkészítés, amelynek
időtartamát igazítani kell ﬁgyelem, a koncentráció fenntarthatóságához.
7-8. osztályos korosztályban:
stabil, jó technikai alapok lerakása
testkontroll és koordináció fejlesztése labdás gyakorlatokkal
labda nélküli mozgások oktatása
1-1 elleni játék technikai elemei
sportolói életforma kialakítása
technikai képzés tekintetében támadásban és védekezésben a korábban elsajátított alaptechnikák gyakorlása mellett hangsúlyos: kétütemű megállás
labdavezetésből illetve labdaátvételből, labdavezetési technikák, ritmus és irányváltások módjainak bővítése, elszakadások, elzárások módjainak tanulása, zárt és
nyitott védekezés , zárások védésének lehetőségei védekezés labdás és labda nélküli játékossal szemben, helyezkedés, terelés, lepattanó szerzés
taktikai téren lényeges az 2:2 elleni játékhelyzetek fejlesztése valamint a 3:2 és 3:3 szituációk elveinek tanítása, lerohanások, indítási – lerohanási sávok elfoglalása,
háromszög játékok kialakítása
a ﬁzikai felkészítés tekintetében hangsúlyos az alap állóképesség fejlesztése, egyenletes iramú futások, gyorsaság fejlesztés taposófutások, lépcső futások,
szökdelések, erőfejlesztés medicinlabdás gyakorlatokkal, kézi súlyzóval, gumikötéllel, has és hátizom gyakorlatok
A munka jellege, összetétele:
o az edzésidő kb. 45%-ban alaptechnikai képzés, 35%-ban az egyén, mint csapatrész szerinti csapattaktika, 20%-ban ﬁzikális felkészítés

9-10. osztályos korosztályban:
technikai alapok minőségének javítása
funkcionális technika tanítása, részletek pontos végrehajtásának gyakorlása
posztok szerinti képzés megkezdése
posztok szerinti ﬁnomtechnika kialakítása
csapattaktika építésének kezdet
3:3 elleni szituációkban történő oktatás előtérben helyezése
akciók dinamikájának, gyorsaságának fejlesztése
labda átadások különböző formái, módjai, technikája
dobási típusok repertoárjának bővítése
dobásbiztonság kialakítása
elzárások alkalmazása, típusai (dupla, sorozatos, visszafordított), használata
védekezési módok bővítése, védekezés módjai a zárásokkal szemben
csapdázó védekezés, védekezés emberhátrányban,
védekezés emberfogással, zóna védekezéssel, vegyes védekezéssel
támadás a különböző védekezési formákkal szemben
kommunikációs rendszer kialakítása
anticipációs képesség javítása, fejlesztése
kreativitás, gyors döntéshozatali képesség fejlesztése
A munka jellege, összetétele:
o az edzésidő kb. 35%-ban technikai képzés, 40%-ban poszt és csapattaktika, 25%-ban ﬁzikális felkészítés
11-12. osztályos korosztályban:
egyéni technika folyamatos iskolázása
funkcionális, posztok szerinti egyéni speciális technika kialakítása
a játék sebességének, dinamikájának fokozása
tudatos átmenetjátékok kialakítása (támadás-védekezés-támadás)
elszakadások használata a védő mozgásától függően
elzárások használata pozíciók szerint, a védő mozgásától függően
segítés a védekezésben
zóna védekezés változatainak oktatása
rotáció a védekezésben
komplett csapattaktika kialakítása
tudatos támadási megoldások a különböző védekezési formákkal szemben
dobásbiztonság fejlesztése
izomerő fejlesztése gépek bevonásával
egyensúly fejlesztése
ugróerő, robbanékonyság, állóképesség fejlesztése
A munka jellege, összetétele:
o Az edzésidő kb. 15%-ban technikai és egyéni taktikai képzés, 40%-ban csapattaktika, 25%-ban ﬁzikális felkészítés, 20%-ban edző –és tesztmérkőzések
A versenyprogram ismeretében, a fenti elvek ﬁgyelembe vételével alakítjuk ki a részletes éves munkatervet, macro -és mikrociklusokra bontva, a megfogalmazott,
oktatási célok és korosztályi sajátosságoknak megfelelően.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése
Beruházás: Sportcsarnok építése korábbi sikeres pályázat alapján, amelyben 3 db szabványos méretű kosárlabda pálya kap helyet
Ütemezés: 2014-2017

Beruházás: Sportcsarnok építése korábbi sikeres pályázat alapján, amelyben 3 db szabványos méretű kosárlabda pálya kap helyet
Ütemezés: 2014-2017
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve

-

Időtartama: éves, a tanítási évhez igazodva
- Mind ﬁú mind leány vonalon az 5-12 osztályos korosztály teljes vertikumának felépítése, azaz négy korcsoport nemenként
- edzői létszám növelése
- versenyeztetés
- kupák, nemzetközi tornák lebonyolítása az iskola szervezésében
- Időtartama: éves, a tanítási évhez igazodva
- Mind ﬁú mind leány vonalon az 5-12 osztályos korosztály teljes vertikumának felépítése, azaz négy korcsoport nemenként
- edzői létszám növelése
- versenyeztetés
- kupák, nemzetközi tornák lebonyolítása az iskola szervezésében
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)
Célként tűztük ki, hogy nemcsak a városban, de az iskola adottságait kihasználva (kollégium, 600 fő fölötti tanulói létszám bővíthetősége, már meglévő és új
ingatlanfejlesztése) a régióban is megreformálni, újraéleszteni a kosárlabda utánpótlást. Terveink között szerepel a jelenlegi legmagasabb városi versenyképviselettel
való szoros együttműködés, a tanulók, így akár az igazolt játékosok bázisának növelése. Szeretnénk elérni, hogy a kosárlabdában szereplő csapataink minél több
versenysorozatban képviseltesse magát, hisz például a fővárosi csapatokhoz képest, infrastruktúrájuknak köszönhetően, lényegesen kevesebb mérkőzésterhelést
kapnak a térség játékosai. Tornák-, nemzetközi tornák-, kupák rendezésével, diákolimpián korcsoportonként akár több csapat nevezésével akarunk a fent leírtakhoz
megfelelő lehetőséget biztosítani.
Valamint igazodunk a szakág szövetségi versenyeihez való kapcsolódást, olyan módon, hogy további képzési, versenyzési és edzés lehetőséget biztosítsunk azon
diákjaink részére, aki már sportolnak egyesületben: Ezentúl olyan kosárlabdát szerető gyerekek képzése, akik később egyesületi szinten is űzik a kosárlabdázást.
Szélesebb tömegbázist illetve nagyobb merítési lehetőséget biztosítva ez által a sportág, az egyesületek számára. Mindezek mellett a diáksportban való részvételi
lehetőség biztosítását és az egészséges életmódra nevelés tartottuk szem előtt.
Célként tűztük ki, hogy nemcsak a városban, de az iskola adottságait kihasználva (kollégium, 600 fő fölötti tanulói létszám bővíthetősége, már meglévő és új
ingatlanfejlesztése) a régióban is megreformálni, újraéleszteni a kosárlabda utánpótlást. Terveink között szerepel a jelenlegi legmagasabb városi versenyképviselettel
való szoros együttműködés, a tanulók, így akár az igazolt játékosok bázisának növelése. Szeretnénk elérni, hogy a kosárlabdában szereplő csapataink minél több
versenysorozatban képviseltesse magát, hisz például a fővárosi csapatokhoz képest, infrastruktúrájuknak köszönhetően, lényegesen kevesebb mérkőzésterhelést
kapnak a térség játékosai. Tornák-, nemzetközi tornák-, kupák rendezésével, diákolimpián korcsoportonként akár több csapat nevezésével akarunk a fent leírtakhoz
megfelelő lehetőséget biztosítani.
Valamint igazodunk a szakág szövetségi versenyeihez való kapcsolódást, olyan módon, hogy további képzési, versenyzési és edzés lehetőséget biztosítsunk azon
diákjaink részére, aki már sportolnak egyesületben: Ezentúl olyan kosárlabdát szerető gyerekek képzése, akik később egyesületi szinten is űzik a kosárlabdázást.
Szélesebb tömegbázist illetve nagyobb merítési lehetőséget biztosítva ez által a sportág, az egyesületek számára. Mindezek mellett a diáksportban való részvételi
lehetőség biztosítását és az egészséges életmódra nevelés tartottuk szem előtt.
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
Egészséges életmódra nevelés, sport szeretete, felelős gondolkodás, az egymás kölcsönös tisztelete, elfogadása, korrekt emberi viszonyok kialakítása lehet a
társadalmi hozadéka a sportági nevelési programnak.
Gazdasági tekintetben a sportolói múlttal rendelkező határozott, céltudatos emberek jól alkalmazhatók a gazdaság számos területén, amely előremozdíthatja a
fejlődést. Más szempontból a sportfejlesztési program keretében a vállalkozások munkalehetőséghez, termelési célokhoz jutnak, mivel az egyes sportágak
megnövekvő eszköz, szállítási, egészségügyi, működési, egyéb igényei kedvezően érintik a gazdasági élet szereplőit.
Egészséges életmódra nevelés, sport szeretete, felelős gondolkodás, az egymás kölcsönös tisztelete, elfogadása, korrekt emberi viszonyok kialakítása lehet a
társadalmi hozadéka a sportági nevelési programnak.
Gazdasági tekintetben a sportolói múlttal rendelkező határozott, céltudatos emberek jól alkalmazhatók a gazdaság számos területén, amely előremozdíthatja a
fejlődést. Más szempontból a sportfejlesztési program keretében a vállalkozások munkalehetőséghez, termelési célokhoz jutnak, mivel az egyes sportágak
megnövekvő eszköz, szállítási, egészségügyi, működési, egyéb igényei kedvezően érintik a gazdasági élet szereplőit.
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? Végzettsé Adózás Havi munka Kif. hó
g
módja óra

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3156/2014
7 8

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

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Összegzés:

0 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)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Sport célú ingat lanra irányuló t árgyi eszköz beruházás, f elújít ás
Támogatási 9
Tárgyi eszköz
Kategória beruházás/felújítás
időszak
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:

0 Ft
Összes sport célú ingat lan beruházás ráf ordít ása (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem
Nem

Amennyiben, igen 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
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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

0

0

Nincs

U12

50

50

1

Országos

U14

28

28

1

Országos

U16

27

27

1

Országos

U18

24

24

1

Országos

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25*

0

0

0

Nincs

*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
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

12

Mennyiségi
egység

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

Labda 7-os méretű bőr

db

6

15 000 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Mez garnitúra/váltómez

szett

60

8 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

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
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség

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

Egerer Attila

2

Fogl.
kor.

52-8962-01

U12
U14
U16
U18

3

H.ó.

32

4

Kif. Hó

10

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

29 134 Ft 7 866 Ft

370 000 Ft

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

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

570 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

370 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összegzés:

940 000 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)

96 608 Ft

869 475 Ft

966 083 Ft

96 608 Ft

869 475 Ft

966 083 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

91 599 Ft

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

52 000 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összegzés:

143 599 Ft
Tervezet t versenyezt et és költ ségei, évadokra lebont va
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

14 490 Ft

130 413 Ft

144 903 Ft

14 490 Ft

130 413 Ft

144 903 Ft

Összegzés:
összesen:
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Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

2014/15

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás
ellenőrzése, záró
dokumentáció beadása és ellenőrzése.

2014/15

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás
ellenőrzése, záró
dokumentáció beadása és ellenőrzése.

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum közrem.
díj

Utánpótlás nevelés

17 389 Ft

17 389 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

2 656 Ft

Összegzés:

17 389 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

9 999 Ft

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

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Versenyeztetés költségei

26 084 Ft
0 Ft
1 304 Ft

Összegzés:
összesen:

27 388 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: Miskolc

(helység), 2014 (év) 12

(hó) 08

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírot t Viroszt ekné Szakál Ildikó, 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.

Kelt: Miskolc

(helység), 2014 (év) 12

(hó) 08

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3156/2014
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: Miskolc

(helység), 2014 (év) 12

(hó) 08

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3156/2014
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

2

3

50.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

1

2

100.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

fő

1

1

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

2

2

0.0 %

Szakemberek átlagﬁzetése

Ft

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma

fő

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
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

20

0.0 %

U12

Fő

50

50

0.0 %

U14

Fő

28

40

42.9 %

U16

Fő

27

32

18.5 %

U18

Fő

24

32

33.3 %

U20

Fő

0

0

0.0 %

U23

Fő

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
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

16

8

-50.0 %

U18

helyezés

1

1

0.0 %

U20

helyezés

0

0

0.0 %

U23

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-3156/2014
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

20 000 Ft

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

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

869 475 Ft

26 084 Ft

96 608 Ft

966 083 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

130 413 Ft

1 304 Ft

14 490 Ft

144 903 Ft

999 888 Ft

27 388 Ft

111 098 Ft

1 110 986 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Versenyeztetés költségei
Összegzés:

Projekt költ ségvet ése összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

869 475 Ft

26 084 Ft

96 608 Ft

966 083 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

130 413 Ft

1 304 Ft

14 490 Ft

144 903 Ft

999 888 Ft

27 388 Ft

111 098 Ft

1 110 986 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Versenyeztetés költségei
Összegzés:
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