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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

Bácsbokodi NKSE
Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

NBII

Nem jogosult

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

6

4

5

1

(helység)

3

(házszám)

Mátyás Király

9

5

5

1

6

8

3 - 1 - 0

3

Bácsbokod
35.

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

6

4

5

(helység)

3

(házszám)

Mátyás Király

Telefon: 36303709329

Bácsbokod
35.

Fax: 36303709329

Hivatalos honlap: www.bacsbokodnkse.eoldal.hu

E-mail: bildi14@citromail.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Banász Ildikó

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 36303709329

E-mail cím: bildi14@citromail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Banász Ildikó

Mobiltelefonszám: 36303709329

E-mail cím: bildi14@citromail.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Bácsbokodi Sportcsarnok

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat

Bácskai ÁMK

12

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

felkészülés és versenyeztetés

2008-11-05

2008-11-05

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási
intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Bácskai ÁMK

6447 Felsőszentiván Szent István u.19.

Utánpótlás nevelés

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy
utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett
versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer
valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi
versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

3.1 MFt

3 MFt

2.5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.163 MFt

0.186 MFt

0.195 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

9.123 MFt

21.834 MFt

Egyéb támogatás

0.1 MFt

0.92 MFt

7.6 MFt

Összegzés:
3.36 MFt

összesen:

13.23 MFt

32.13 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0.298 MFt

2.625 MFt

2.8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0.12 MFt

4.554 MFt

22 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.223 MFt

1.1 MFt

2.1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2.834 MFt

3.77 MFt

5 MFt

Összegzés:
3.48 MFt

összesen:

12.05 MFt

31.9 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

2 MFt

8 MFt

8.5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

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

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünk önállóan 2008-ban nevezett be az NB/II-es kézilabda bajnokságba, korábban a Bácsbokodi Sportkör szakosztályaként működött.
Mérkőzéseinket a bácsbokodi Sportcsarnokban (6453 Bácsbokod, Hősök tere 5., hrsz.: 232.) rendezzük meg.
Az egyesület csapatai folyamatosan jó szereplést produkálnak, több esetben bajnoki és dobogós eredménnyel zárták a bajnoki idényeket.
Az egyesületnek jelenleg 54 sportolója (csak női kézilabdázója) van, akik közül 15 fő felnőtt korú, 39 fő pedig utánpótlás korú játékos. Jelen adatok alapján elmondhatjuk, hogy komoly jövő előtt
áll az egyesület előtt, hiszen megfelelő és eredményes utánpótlásbázissal rendelkezünk, akik helyi, Illetve térségi illetőségűek, kötődésűek.
A kitűzött szakmai szempontjainknak és az MKSZ stratégiai iránymutatásainak megfelelő utánpótlás nevelés biztosítja a felnőtt csapat folyamatos feltöltését és előrelépését.
Az egyesület kiemelt célja a térség kézilabda sportot kedvelő fiataljainak versenysporthoz keretet biztosítani, továbbá a település lakosságának, különösen az ifjúságnak a szabadidős
tevékenységéhez, sport tevékenységéhez hátteret biztosítani, valamint a tervszerű utánpótlás nevelés.
Cél a fiatalok a fiatalok testkultúrájának fejlesztése, az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat, egészséges életmód megismertetése, ennek érdekében felvilágosító tevékenységet
folytatása.
Az egyesület kiemelt célja, hogy ne csak a település, hanem az egész térség részére keretet biztosítson a versenysporthoz. Térségi szintű céljainkat egyrészt az motiválja, hogy Bács-Kiskun
Megye déli részén csak a mi csapataink szerepelnek a NB/II. osztályában, másrészt pedig az, hogy a legtöbb kistelepülés már nem engedheti meg magának, hogy ebben az osztályban csapatot
tartson fenn. Mivel látszik, hogy a községeknek és nagyközségeknek meghaladja lehetőségeiket az NB/II. osztályban való versenyeztetés, így ötletként merült fel bennünk még 2009-ben a
környező települések felkeresése és tehetséges fiataljaik részére lehetőség biztosítása. Jelenleg csapatainkban bácsbokodi, bácsborsódi, bácsalmási, tataházi, mélykúti, borotai, katymári és
jánoshalmi játékosok játszanak, vagyis elmondható, hogy a kistérséget sport szempontból összefogjuk és a térség meghatározó szerplői vagyunk a magunk szerény eszközei ellenére.
A tehetséges fiatalok bevonása érdekében nem csak az egyesület székhelytelepülésén (Bácsbokodon), hanem a környező településeken is toborzást folytattunk. Ennek keretében megkerestük
a helyi önkormányzatok képviselőit, az általános iskolák igazgatóit/tagintézmény-vezetőit, valamint testnevelő tanárait.
A toborzás keretében bemutattuk egyesületünket, csapatainkat, elmondtuk az edzésrendet, és a versenysportban való részvétel lehetőségét és feltételeit.
A toborzás eredményeként értékeljük, hogy több általános iskola a komolyabban kezdett foglalkozni a kézilabdasporttal. Több környékbeli testnevelő tanár a kézilabda serdülő bajnoksághoz
próbálja igazítani a testnevelés órai tevékenységeket, és a tömegsport foglalkozásokat.
Mivel az érintett testnevelő tanárok és a csapataink edzője szoros szakmai kapcsolatot tart fenn egymással, így a fiatalok megfelelő felkészítést követően kezdhetik meg a bajnokságokat.
A toborzási - tevékenység eredménye továbbá, hogy a csapataink edzője a 2012-es évben is több esetben vett részt a környező települések általános iskoláiban, hogy a versenysportról, az
egészséges életmódról, valamint a fiatalok testkultúrájáról előadást tartson.
A sport utánpótlás-nevelés napjainkban a sport-szakmai célokon túl -az ifjúság széles rétegére ható személyiség formáló funkciója miatt- fontos eszköz az egészséges életmód kialakításában,
valamint a szenvedélybetegségek megelőzésében.
Ennek megfelelően az utánpótlás-nevelés keretében a sport-szakmai célon túl, célként tűztük ki a gyermekek és a fiatalok egészséges, erkölcsös életre nevelését.
Álláspontunk szerint fontos, hogy az egészséges életmódra nevelés ne csupán a biológia- és az osztályfőnöki órákon történjen meg.
Ennek érdekében minden edzés végén rövid megbeszéléseket tartunk az egészséges életmód témakörében (mozgás fontossága, kézmosás fontossága, betegségek, szenvedélybetegségek
megismerése, stb.).
A már működő ifjúsági és felnőtt csapaton túl 2011-ben beindítottuk a serdülő, valamint a „mini” (1-4. osztály) csapatokat is.
A mini és a serdülő csapatot egyaránt a megyei bajnokságban indítottuk el 2011-ben, és 2012-ben is.
Az utánpótlás-nevelés fontos állomása az egyesület szervezésében évente megrendezés kerülő edzőtábor.
Az utánpótlás-nevelés keretében a kitűzött sport-szakmai céljaink elérését az edzések megtartása, valamint az edző-, az iskolai-, és a bajnoki mérkőzéseken való részvétel is segíthetik. A mini,
és a serdülő csapatnak heti három, míg az ifjúsági és a felnőtt csapatnak heti két edzést szervezünk.
Egyesületünk önállóan 2008-ban nevezett be az NB/II-es kézilabda bajnokságba, korábban a Bácsbokodi Sportkör szakosztályaként működött.
Mérkőzéseinket a bácsbokodi Sportcsarnokban (6453 Bácsbokod, Hősök tere 5., hrsz.: 232.) rendezzük meg.
Az egyesület csapatai folyamatosan jó szereplést produkálnak, több esetben bajnoki és dobogós eredménnyel zárták a bajnoki idényeket.
Az egyesületnek jelenleg 54 sportolója (csak női kézilabdázója) van, akik közül 15 fő felnőtt korú, 39 fő pedig utánpótlás korú játékos. Jelen adatok alapján elmondhatjuk, hogy komoly jövő előtt
áll az egyesület előtt, hiszen megfelelő és eredményes utánpótlásbázissal rendelkezünk, akik helyi, Illetve térségi illetőségűek, kötődésűek.
A kitűzött szakmai szempontjainknak és az MKSZ stratégiai iránymutatásainak megfelelő utánpótlás nevelés biztosítja a felnőtt csapat folyamatos feltöltését és előrelépését.
Az egyesület kiemelt célja a térség kézilabda sportot kedvelő fiataljainak versenysporthoz keretet biztosítani, továbbá a település lakosságának, különösen az ifjúságnak a szabadidős
tevékenységéhez, sport tevékenységéhez hátteret biztosítani, valamint a tervszerű utánpótlás nevelés.
Cél a fiatalok a fiatalok testkultúrájának fejlesztése, az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat, egészséges életmód megismertetése, ennek érdekében felvilágosító tevékenységet
folytatása.
Az egyesület kiemelt célja, hogy ne csak a település, hanem az egész térség részére keretet biztosítson a versenysporthoz. Térségi szintű céljainkat egyrészt az motiválja, hogy Bács-Kiskun
Megye déli részén csak a mi csapataink szerepelnek a NB/II. osztályában, másrészt pedig az, hogy a legtöbb kistelepülés már nem engedheti meg magának, hogy ebben az osztályban csapatot
tartson fenn. Mivel látszik, hogy a községeknek és nagyközségeknek meghaladja lehetőségeiket az NB/II. osztályban való versenyeztetés, így ötletként merült fel bennünk még 2009-ben a
környező települések felkeresése és tehetséges fiataljaik részére lehetőség biztosítása. Jelenleg csapatainkban bácsbokodi, bácsborsódi, bácsalmási, tataházi, mélykúti, borotai, katymári és
jánoshalmi játékosok játszanak, vagyis elmondható, hogy a kistérséget sport szempontból összefogjuk és a térség meghatározó szerplői vagyunk a magunk szerény eszközei ellenére.
A tehetséges fiatalok bevonása érdekében nem csak az egyesület székhelytelepülésén (Bácsbokodon), hanem a környező településeken is toborzást folytattunk. Ennek keretében megkerestük
a helyi önkormányzatok képviselőit, az általános iskolák igazgatóit/tagintézmény-vezetőit, valamint testnevelő tanárait.
A toborzás keretében bemutattuk egyesületünket, csapatainkat, elmondtuk az edzésrendet, és a versenysportban való részvétel lehetőségét és feltételeit.
A toborzás eredményeként értékeljük, hogy több általános iskola a komolyabban kezdett foglalkozni a kézilabdasporttal. Több környékbeli testnevelő tanár a kézilabda serdülő bajnoksághoz
próbálja igazítani a testnevelés órai tevékenységeket, és a tömegsport foglalkozásokat.
Mivel az érintett testnevelő tanárok és a csapataink edzője szoros szakmai kapcsolatot tart fenn egymással, így a fiatalok megfelelő felkészítést követően kezdhetik meg a bajnokságokat.
A toborzási - tevékenység eredménye továbbá, hogy a csapataink edzője a 2012-es évben is több esetben vett részt a környező települések általános iskoláiban, hogy a versenysportról, az
egészséges életmódról, valamint a fiatalok testkultúrájáról előadást tartson.
A sport utánpótlás-nevelés napjainkban a sport-szakmai célokon túl -az ifjúság széles rétegére ható személyiség formáló funkciója miatt- fontos eszköz az egészséges életmód kialakításában,
valamint a szenvedélybetegségek megelőzésében.
Ennek megfelelően az utánpótlás-nevelés keretében a sport-szakmai célon túl, célként tűztük ki a gyermekek és a fiatalok egészséges, erkölcsös életre nevelését.
Álláspontunk szerint fontos, hogy az egészséges életmódra nevelés ne csupán a biológia- és az osztályfőnöki órákon történjen meg.
Ennek érdekében minden edzés végén rövid megbeszéléseket tartunk az egészséges életmód témakörében (mozgás fontossága, kézmosás fontossága, betegségek, szenvedélybetegségek
megismerése, stb.).

A már működő ifjúsági és felnőtt csapaton túl 2011-ben beindítottuk a serdülő, valamint a „mini” (1-4. osztály) csapatokat is.
A mini és a serdülő csapatot egyaránt a megyei bajnokságban indítottuk el 2011-ben, és 2012-ben is.
Az utánpótlás-nevelés fontos állomása az egyesület szervezésében évente megrendezés kerülő edzőtábor.
Az utánpótlás-nevelés keretében a kitűzött sport-szakmai céljaink elérését az edzések megtartása, valamint az edző-, az iskolai-, és a bajnoki mérkőzéseken való részvétel is segíthetik. A mini,
és a serdülő csapatnak heti három, míg az ifjúsági és a felnőtt csapatnak heti két edzést szervezünk.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A

sportcsarnok általános bemutatása:
A Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat (6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi I. u. 80.) tulajdonában lévő ingatlan a település belterületén helyezkedik el, az iskola előtti területen É-D-i irányban, a
Hősök tere és a templom mögött, keleti oldalról a Tóth Kálmán utca vonalában.
A csarnok bejárata a nyugati homlokzaton van, az iskola és a templom irányában. A főbejáraton keresztül szélfogón és közlekedőn át lehet a sporttérbe jutni.
A földszinten zuhanyzóval ellátott iroda, wc csoport, illetve a sporttérhez kapcsolódóan két szertár került kialakításra. Az egyik szertárban a kívülről való közlekedés is megoldott, a szabadtéri
sporteszközök könnyebb kezelhetősége miatt.
Az emeleten lettek elhelyezve a sportolók számára az öltözőcsoportok zuhanyzókkal, wc-kel és mosdókkal, valamint innen közelíthető meg acéllépcsőn a kazánház. A sportcsarnok két
véghomlokzatán vészkijárat lett tervezve.
Az épület megjelenési formáját tekintve magastetős, cserépfedésű épület, gerincmagassága 13,55 m.
Legfontosabb műszaki adatok:
Beépített alapterület: 1.280 m2
Hasznos alapterület földszint: 1205,14 m2
Emelet: 78,70 m2
Összesen: 1283,84 m2
A csarnok szerkezete „SB” jelű STRUKTURA acélváz szerkezet – ÉMI Alkalmassági Bizonyítvánnyal rendelkezik-, amely 3.6 m-es vállmagasságú vasbeton oszlopokra épített kosárgörbe alakú
acélváz.
A Sportcsarnok az iskolai testnevelés és edzőtermi funkción túl az alábbi labdajátékok nemzetközi méretű versenyeinek lebonyolítására alkalmas: kézilabda, kosárlabda, röplabda, tenisz,
tollaslabda.
Célunk, hogy minél több gyereket szoktassunk a mozgásra, a sportolásra, az egészséges életmódra nevelés kiemelt feladatunk a térségben.(2.1.3.)
Térségünkben, Bácsbokodod 50 km-es körzetében Nemzeti Bajnokságban mérkőző csapat részére alkalmas sportlétesítmény csak Bácsbokodon található. Igaz, hogy településünk közvetlenül
határos Baja várossal, azonban a városban a kézilabda sport nem számottevő, Nemzeti Bajnokságban szereplő csapattal nem rendelkeznek. Ennek megfelelően a városban rendelkezésre álló
sportlétesítmények sem megfelelőek mérkőzéseink megrendezéséhez.
Mivel térségünkben csak a bácsbokodi Sportcsarnok felel meg az NB-s előírásoknak, így a környékbeli falvakból a kézilabdázó lánysportolók egyesületünkben sportolnak, a helyi
sportlétesítményt igénybe véve.
A Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületével folytatott egyeztetéseket követően- úgy határozott, hogy a pályázat keretében az
önkormányzat tulajdonában lévő nagyközségi Sportcsarnok felújítására is támogatási igényt fogalmaz meg.
Az egyesület vezetése és a képviselő-testület a legfontosabb megoldásra váró problémákat az alábbiakban foglalta össze:
• a létesítmény felületi festése,
• világítás felújítás
• Tető javítása.
A létesítmény festését a tulajdonos hozzájárulásával végezzük, amely emeli a sportrendezvények szinvonalasabb megrendezését.
A világítás elavultsága miatt szeretnénk korszerűbb, energiatakarékosabb megoldásra váltani, ami a hatékonyabb működést segítené elő, továbbá a pálya bérleti díjának csökkentésével is
járhatna, így további sportolni vágyó fiatalnak adna esélyt.
A Magyar Kézilabda Szövetség stratégiájához igazodva célunk egy olyan szabványos méretű kézilabdapályával rendelkező létesítmény kialakítása, mely lehetővé teszi a biztonságos és
kényelmes sportolást és versenyzést, valamint a nézők részére is kulturált lehetőséget biztosít (MKSZ stratégia 2.2.3.).
Az építési felújítás célkitűzése, a sportlétesítményben a sporttevékenységnek, valamint a vonatkozó –elsősorban balesetvédelmi- előírásoknak megfelelő körülmények biztosítása, az épület
infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, modernizációja, a sportoláshoz szükséges tárgyi feltételek minőségének javítása, a létesítményben dolgozó alkalmazottak hosszú távú
foglalkoztatásának biztosítása.
A kidolgozott építési felújítási javaslat megvalósítása esetén, a sportlétesítmény épületében és használatában minőségi változás valósul meg, melynek területei:
- festés kijavítása, felújítása, amely megszűnteti a jelenleg fennálló leamortizált állapotot, továbbá biztosítja a hosszú távú működést;
- a tető felújítása célja az energia-megtakarítás elérése,továbbá a Sportcsarnok megfelelő esztétikai látványának kialakítása.
Az építési felújítás célja: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Sportcsarnok korszerűsítése, amely során az adott sportlétesítmény használatának feltételei jelentősen
javulnak. Az építés további célja, hogy a felújításokkal a tulajdonos önkormányzat elkerülje azokat a jelentős kiadási tételeket, melyek a felújítások nélkül jelentkeznének az épület működtetése
során. Az épület felújításával lehetőség nyílik olyan rendezvények, sport-, és közösségi események rendezésére is, mellyel jelentősen emeljük a létesítmény kihasználtságát, így a bevételi
források növelésével hozzájárulunk a létesítmény gazdaságos működtetéséhez.
A projektben érintett épületben több mint másfél évtizede sporttevékenység folyik.
Az épület műszaki állapota az elmúlt években jelentősen leromlott, valamint komplex modernizációs fejlesztése mindeddig nem valósult meg.
Az tulajdonos önkormányzat minden évben próbál tenni azért, hogy a Sportcsarnokban a karbantartási munkálatokon felül felújítások is történjenek.
A Sportcsarnok több település kiszolgálására, illetve több sportág befogadására alkalmas. A sportlétesítmény jelenléte a térségben igen nagy jelentőségű, mivel a bácsbokodi gyermekek és
lakosok részére biztosított rendszeres használaton túl, a környező településeken élőknek is számos sportág (kézilabda, kispályás futball, kosárlabda, röplabda, tenisz, tollaslabda)
gyakorlásához, verseny rendezéséhez biztosít helyszínt, segítve ezzel a diáksport és iskolai szabadidősport megvalósulása mellett a versenysport, valamint a gyógytestnevelés megvalósulását.
Felújítás szakmai illeszkedése
A projektbe épített felújítások jelen pályázati kiírás célkitűzéseit maradéktalanul megvalósítják.
Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat 2009. április 21-i ülésén a 105/2009.(IV.21.) kt. határozatával fogadta el a Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat 2009-2014-ig szóló Sportfejlesztési
Koncepcióját. Ebben a fejlesztési irányelvek között a képviselő-testület kiemelten fogalmazta meg a sportlétesítmények minőségi fejlesztését.
A Sportcsarnok jelenlegi és kitűzött felújítási elképzelései illeszkednek a Dél-Alföldi Régió Operatív Programja 2007-2014 évekre V. prioritástengelye mentén megfogalmazott Térségfejlesztési
akciókhoz.
Hozzájárulás az egészséges, természetbarát „zöld” környezet létrehozásához
A felújítások megvalósítása során cél, a környezetvédelmi előírások maximális betartása, a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése.
A fejlesztéseknek a környezetre gyakorolt káros hatása nincs, nem eredményez többlet káros anyag kibocsátást és környezetszennyező megoldásokat sem. Az felujítás során keletkezett
hulladék elszállításáról a kivitelező folyamatosan gondoskodni köteles.
Építési felújítások célértéke:
- a nagyközségi Sportcsarnok infrastrukturális korszerűsítése valósul meg,
- a közvetlen és közvetett célcsoport számára biztosítottá válik a megfelelő tárgyi feltételekkel, külső és belső környezettel rendelkező sportlétesítmény.
A felújítások indokoltsága:
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ÜTEMEZÉSE
Festés felújítása 2014. április 1 – 2014. június 30.
Világítás felujítása 2014. április 1 – 2014. június 30.
A sportcsarnok általános bemutatása:
A Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat (6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi I. u. 80.) tulajdonában lévő ingatlan a település belterületén helyezkedik el, az iskola előtti területen É-D-i irányban, a
Hősök tere és a templom mögött, keleti oldalról a Tóth Kálmán utca vonalában.
A csarnok bejárata a nyugati homlokzaton van, az iskola és a templom irányában. A főbejáraton keresztül szélfogón és közlekedőn át lehet a sporttérbe jutni.
A földszinten zuhanyzóval ellátott iroda, wc csoport, illetve a sporttérhez kapcsolódóan két szertár került kialakításra. Az egyik szertárban a kívülről való közlekedés is megoldott, a szabadtéri

sporteszközök könnyebb kezelhetősége miatt.
Az emeleten lettek elhelyezve a sportolók számára az öltözőcsoportok zuhanyzókkal, wc-kel és mosdókkal, valamint innen közelíthető meg acéllépcsőn a kazánház. A sportcsarnok két
véghomlokzatán vészkijárat lett tervezve.
Az épület megjelenési formáját tekintve magastetős, cserépfedésű épület, gerincmagassága 13,55 m.
Legfontosabb műszaki adatok:
Beépített alapterület: 1.280 m2
Hasznos alapterület földszint: 1205,14 m2
Emelet: 78,70 m2
Összesen: 1283,84 m2
A csarnok szerkezete „SB” jelű STRUKTURA acélváz szerkezet – ÉMI Alkalmassági Bizonyítvánnyal rendelkezik-, amely 3.6 m-es vállmagasságú vasbeton oszlopokra épített kosárgörbe alakú
acélváz.
A Sportcsarnok az iskolai testnevelés és edzőtermi funkción túl az alábbi labdajátékok nemzetközi méretű versenyeinek lebonyolítására alkalmas: kézilabda, kosárlabda, röplabda, tenisz,
tollaslabda.
Célunk, hogy minél több gyereket szoktassunk a mozgásra, a sportolásra, az egészséges életmódra nevelés kiemelt feladatunk a térségben.(2.1.3.)
Térségünkben, Bácsbokodod 50 km-es körzetében Nemzeti Bajnokságban mérkőző csapat részére alkalmas sportlétesítmény csak Bácsbokodon található. Igaz, hogy településünk közvetlenül
határos Baja várossal, azonban a városban a kézilabda sport nem számottevő, Nemzeti Bajnokságban szereplő csapattal nem rendelkeznek. Ennek megfelelően a városban rendelkezésre álló
sportlétesítmények sem megfelelőek mérkőzéseink megrendezéséhez.
Mivel térségünkben csak a bácsbokodi Sportcsarnok felel meg az NB-s előírásoknak, így a környékbeli falvakból a kézilabdázó lánysportolók egyesületünkben sportolnak, a helyi
sportlétesítményt igénybe véve.
A Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületével folytatott egyeztetéseket követően- úgy határozott, hogy a pályázat keretében az
önkormányzat tulajdonában lévő nagyközségi Sportcsarnok felújítására is támogatási igényt fogalmaz meg.
Az egyesület vezetése és a képviselő-testület a legfontosabb megoldásra váró problémákat az alábbiakban foglalta össze:
• a létesítmény felületi festése,
• világítás felújítás
• Tető javítása.
A létesítmény festését a tulajdonos hozzájárulásával végezzük, amely emeli a sportrendezvények szinvonalasabb megrendezését.
A világítás elavultsága miatt szeretnénk korszerűbb, energiatakarékosabb megoldásra váltani, ami a hatékonyabb működést segítené elő, továbbá a pálya bérleti díjának csökkentésével is
járhatna, így további sportolni vágyó fiatalnak adna esélyt.
A Magyar Kézilabda Szövetség stratégiájához igazodva célunk egy olyan szabványos méretű kézilabdapályával rendelkező létesítmény kialakítása, mely lehetővé teszi a biztonságos és
kényelmes sportolást és versenyzést, valamint a nézők részére is kulturált lehetőséget biztosít (MKSZ stratégia 2.2.3.).
Az építési felújítás célkitűzése, a sportlétesítményben a sporttevékenységnek, valamint a vonatkozó –elsősorban balesetvédelmi- előírásoknak megfelelő körülmények biztosítása, az épület
infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, modernizációja, a sportoláshoz szükséges tárgyi feltételek minőségének javítása, a létesítményben dolgozó alkalmazottak hosszú távú
foglalkoztatásának biztosítása.
A kidolgozott építési felújítási javaslat megvalósítása esetén, a sportlétesítmény épületében és használatában minőségi változás valósul meg, melynek területei:
- festés kijavítása, felújítása, amely megszűnteti a jelenleg fennálló leamortizált állapotot, továbbá biztosítja a hosszú távú működést;
- a tető felújítása célja az energia-megtakarítás elérése,továbbá a Sportcsarnok megfelelő esztétikai látványának kialakítása.
Az építési felújítás célja: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Sportcsarnok korszerűsítése, amely során az adott sportlétesítmény használatának feltételei jelentősen
javulnak. Az építés további célja, hogy a felújításokkal a tulajdonos önkormányzat elkerülje azokat a jelentős kiadási tételeket, melyek a felújítások nélkül jelentkeznének az épület működtetése
során. Az épület felújításával lehetőség nyílik olyan rendezvények, sport-, és közösségi események rendezésére is, mellyel jelentősen emeljük a létesítmény kihasználtságát, így a bevételi
források növelésével hozzájárulunk a létesítmény gazdaságos működtetéséhez.
A projektben érintett épületben több mint másfél évtizede sporttevékenység folyik.
Az épület műszaki állapota az elmúlt években jelentősen leromlott, valamint komplex modernizációs fejlesztése mindeddig nem valósult meg.
Az tulajdonos önkormányzat minden évben próbál tenni azért, hogy a Sportcsarnokban a karbantartási munkálatokon felül felújítások is történjenek.
A Sportcsarnok több település kiszolgálására, illetve több sportág befogadására alkalmas. A sportlétesítmény jelenléte a térségben igen nagy jelentőségű, mivel a bácsbokodi gyermekek és
lakosok részére biztosított rendszeres használaton túl, a környező településeken élőknek is számos sportág (kézilabda, kispályás futball, kosárlabda, röplabda, tenisz, tollaslabda)
gyakorlásához, verseny rendezéséhez biztosít helyszínt, segítve ezzel a diáksport és iskolai szabadidősport megvalósulása mellett a versenysport, valamint a gyógytestnevelés megvalósulását.
Felújítás szakmai illeszkedése
A projektbe épített felújítások jelen pályázati kiírás célkitűzéseit maradéktalanul megvalósítják.
Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat 2009. április 21-i ülésén a 105/2009.(IV.21.) kt. határozatával fogadta el a Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat 2009-2014-ig szóló Sportfejlesztési
Koncepcióját. Ebben a fejlesztési irányelvek között a képviselő-testület kiemelten fogalmazta meg a sportlétesítmények minőségi fejlesztését.
A Sportcsarnok jelenlegi és kitűzött felújítási elképzelései illeszkednek a Dél-Alföldi Régió Operatív Programja 2007-2014 évekre V. prioritástengelye mentén megfogalmazott Térségfejlesztési
akciókhoz.
Hozzájárulás az egészséges, természetbarát „zöld” környezet létrehozásához
A felújítások megvalósítása során cél, a környezetvédelmi előírások maximális betartása, a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése.
A fejlesztéseknek a környezetre gyakorolt káros hatása nincs, nem eredményez többlet káros anyag kibocsátást és környezetszennyező megoldásokat sem. Az felujítás során keletkezett
hulladék elszállításáról a kivitelező folyamatosan gondoskodni köteles.
Építési felújítások célértéke:
- a nagyközségi Sportcsarnok infrastrukturális korszerűsítése valósul meg,
- a közvetlen és közvetett célcsoport számára biztosítottá válik a megfelelő tárgyi feltételekkel, külső és belső környezettel rendelkező sportlétesítmény.
A felújítások indokoltsága:
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ÜTEMEZÉSE
Festés felújítása 2014. április 1 – 2014. június 30.
Világítás felujítása 2014. április 1 – 2014. június 30.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
projekt időtartama: 2013/2014. spportfejlesztési időszak
A projekt kezdő időpontja: 2013. július 1.
A projekt záró időpontja: 2014. június 30.
A projekt-tevékenységek ütemezése:
Felkészülés és azzal összefüggő költségek 2013. július 1 – 2014. szeptember 15.
Klubelnök, UP edző 2013. július 1 – 2014. június 30.
Saját rendezések és költségei 2013. július 1 – 2014. június 30.
Tornákhoz, kupákhoz kapcsolódó utazás és étkezés 2013. július 1 – 2014. június 30.
Építési beruházások (festés felujítás, világítás korszerűsítés) 2014. április 1 – 2014. június 30.
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2014. január 1 – 2014. június 30.
Bajnoki mérkőzésekhez kapcsolódó utazás és étkezés 2013. szeptember 1 – 2014. május 31.
A projekt időtartama: 2013/2014. spportfejlesztési időszak
A projekt kezdő időpontja: 2013. július 1.
A projekt záró időpontja: 2014. június 30.
A projekt-tevékenységek ütemezése:
Felkészülés és azzal összefüggő költségek 2013. július 1 – 2014. szeptember 15.
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Klubelnök, UP edző 2013. július 1 – 2014. június 30.
Saját rendezések és költségei 2013. július 1 – 2014. június 30.
Tornákhoz, kupákhoz kapcsolódó utazás és étkezés 2013. július 1 – 2014. június 30.
Építési beruházások (festés felujítás, világítás korszerűsítés) 2014. április 1 – 2014. június 30.
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2014. január 1 – 2014. június 30.
Bajnoki mérkőzésekhez kapcsolódó utazás és étkezés 2013. szeptember 1 – 2014. május 31.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Általános célkitűzések és ezek elérése:
A Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület fontos célkitűzése, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a kézilabda a „Nemzeti Sportág státuszát” elérje. Az egyesület térségi szinten növelni akarja a
kézilabda mindennapos művelését, elterjedését.
Az egyesület regisztrált sportolóinak számát – ide értve a nem versenysportolókat is- meg kívánja duplázni 2017-re. (MKSZ stratégia 2.1.1)
Az egyesület általános célkitűzéseit a helyi kézilabdasport megfelelő, többirányú kommunikációjával, a térség általános iskoláinak bevonásával, a szabadidősportokat és a testmozgást kedvelők
célirányos megkeresésével próbálja elérni.
Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok és azok megvalósítása:
Cél Bácsbokod és térsége utánpótlásbázisa létszámának folyamatos növelése. Ezt a térség településeinek összefogásával kívánjuk megvalósítani. Tekintettel arra, hogy a környéken nincs
semmilyen szervezett sportolási lehetőség, a Bácsbokodi Női Kézilabda SE igen fontos szerepet tölthet be a kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosításában,
a sport és ezen belül a kézilabdázás, mint kohéziós erő segítségével. Fontos tehát, hogy az edzőkkel és a testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyermeket tudjunk integrálni az egyesületbe (
MKSZ stratégia 2.1.2.).
Az egyesület fenti céljához szervesen kapcsolódik a megfelelő sportszakemberek megnyerése (MKSZ stratégia 2.2.4.).
Fontos lépés, hogy iskolás korban minél több gyermeket sikerüljön bevonnunk a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba (MKSZ stratégia 2.1.2.). Ennek érdekében szoros kapcsolatot
tartunk fenn a környező általános iskolákkal, és a térségi testnevelő tanárokkal. Az térségi alapfokú oktatási intézményekben rendszeresen bemutatkozunk, népszerűsítjük a kézilabdasportot.
A kézilabdasport népszerűsítése és az üzleti élet bekapcsolódásának elérése kiemelt célunk. Ennek érdekében rendszeres résztvevői vagyunk a helyi fesztivál jellegű rendezvényeknek (MKSZ
stratégia 2.1.2.).
A szivacskézilabda elterjedése, további dinamikus továbbfejlesztése alapvető cél. Erre a projekt keretében történő eszközbeszerzés során is hangsúlyt fektettünk (MKSZ stratégia 2.1.2.).
Az utánpótlás-nevelés területén iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba Bácsbokodon és térségében. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú
gyermekek látókörbe vonása érdekében az iskolai testnevelőkkel folyamatos kapcsolattartásra törekszünk (MKSZ stratégia 2.1.3.).
Kiemelten feladatunk helyi, területi és iskolai versenyek szervezésének segítése szakmai és eszközigény vonatkozásában (MKSZ stratégia 2.1.3.). Ennek érdekében már a 2011/12-es
támogatásból jelentősen bővítettük eszközállományunkat.
Célok a szabadidős kézilabdázás területén
Edzéseinket nem csak a versenysportot folytatóknak, hanem valamennyi kézilabdasportot kedvelőnek szabaddá tettük. Ezzel igyekszünk elérni, hogy a kézilabdázás része legyen minél több
felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának és tevékenységének (MKSZ stratégia 2.1.4.).
A minőségi kézilabdázás közvetlen utánpótlását képező NB II-es és megyei bajnokságban résztvevők számát kívánjuk emelni igazodva ezzel az MKSZ stratégia 2.1.4-es pontjában
megfogalmazottakhoz. Fontosnak tartjuk helyi bajnokságok szervezését.
Célok a finanszírozás területén:
A megfelelő finanszírozás érdekében folyamatosan új partnereket keresünk, a régi partnereinkkel a kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk. Célunk a meglévő szponzorok, üzleti partnerek
kiszolgálásának további javítása, folyamatos igazodás és megfelelés a követelményekhez, ezáltal hosszú távú kötődés és partnerkapcsolat kialakítása, elmélyítése (MKSZ stratégia 2.2.2.).
Erősíteni kívánjuk az egyesület és a térségi önkormányzatok kapcsolatát. Jelenleg az egyesületet Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata támogatja, azonban a csapatokban jánoshalmi,
tataházi, hercegszántói, bácsalmási, borotai, stb. játékosok is jelen vannak. Mivel az egyesület elsődleges célja a Felső-bácskai kézilabda jövőjének megfelelő szinten történő életben tartása,
ezért fontos, hogy ezen cél fontosságát a térség önkormányzatai is felismerjék.
Sportlétesítményi elképzelések:
Fontos feladatunk az utánpótlás-nevelésben és az élsportban az eredményes felkészüléshez szükséges infrastruktúra megteremtése. Ennek érdekében jelen pályázatunk is kapcsolódó építési
beruházásokat tartalmaz, amelyekkel hosszú távon biztosítani tudjuk sportolóink részére a biztonságos és kényelmes sportolási és versenyzési feltételeket (MKSZ stratégia 2.2.3.).
Fontos megjegyezni, hogy mivel Bácsbokod rendelkezik megfelelő sportcsarnokkal, így az infrastrukturális fejlesztéseknél a legfontosabb számunkra a „saját” létesítményünk korszerűsítése.
Ennek keretében cél az épület hosszú távú, költséghatékony, környezetkímélő fenntartásának elősegítése, valamint a fogyatékos emberek sportolásának elősegítése.
A megfelelő kommunikáció biztosítása
Fontosnak tartjuk a médiajelenlét növelését. Mérkőzéseinkről felvétel készül, melyek a helyi televíziókban leadásra kerülnek. Sportszerű játékunkkal igyekszünk elérni a kézilabda imázsának
növelését, a sportág valódi jelentőségének, népszerűségének tudatosítását a helyi közvéleményben (MKSZ stratégia 2.2.5.).
Az egyesület a televíziós megjelenéseken túl rendszeresen juttat híreket magáról a helyi lapokban, továbbá az aktuális információkat az internetes honlapján is feltünteti.
Sportegészségügy területe
A sport utánpótlás-nevelés napjainkban a sport-szakmai célokon túl -az ifjúság széles rétegére ható személyiség formáló funkciója miatt- fontos eszköz az egészséges életmód kialakításában,
valamint a szenvedélybetegségek megelőzésében.
Ennek megfelelően az utánpótlás-nevelés keretében a sport-szakmai célon túl, célként tűztük ki a gyermekek és a fiatalok egészséges, erkölcsös életre nevelését.
Álláspontunk szerint fontos, hogy az egészséges életmódra nevelés ne csupán a biológia- és az osztályfőnöki órákon történjen meg.
Ennek érdekében minden edzés végén rövid megbeszéléseket tartunk az egészséges életmód témakörében (mozgás fontossága, kézmosás fontossága, betegségek, szenvedélybetegségek
megismerése, stb.).
A 2011/12-es támogatás keretében táplálék-kiegészítő vitaminokat tudtunk kiválasztani a sportolók részére.
Jelen projektünkben pedig a masszőr alkalmazására helyezünk hangsúlyt (MKSZ stratégia 2.2.8.)
A korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása
A tavalyi sportfejlesztési programunkat tovább fejlesztve a 2012/13-as évadban az alábbiak szerint valósítjuk meg:
Megpróbálunk még több gyermeket és szabadidősportot kedvelőt bevonni a kézilabdázásba.
A mini (1-4 osztály) csapat részére legalább három alkalommal iskolai bajnokság szervezünk a bácsbokodi sportcsarnokban, amelyre a környező települések (Bácsborsód, Csávoly,
Felsőszentiván, Tataháza, Katymár, Gara, Bácsalmás) csapatait is meghívjuk.
A serdülő csapat esetében célunk, hogy tovább versenyeztessük őket a megyei bajnokságban. Cél a kislányok szakszerű felkészítése az NB/II-es osztályban való versenysportra.
Mind a mini gyermek, mind a serdülő csapat esetében kiemelt cél a szakszerű utánpótlás nevelés. Ez magában foglalja a szükséges feltételek megteremtését és megfelelő sportszakmai
szakemberállomány biztosítását.
Az ifjúsági és felnőtt csapatokkal kapcsolatban az egyesület által kitűzött cél az NB/II. osztályban való helytállás. Jelenleg a Dél-nyugati csoportban játszunk, ahol rajtunk kívül valamennyi csapat
mögött városi önkormányzat áll. Magyarországon összesen 48 db női NB/II-es csapat van, és ebből csak négy olyan, amely községhez kapcsolódik (Alsóörs, Balatonszemes, Kállósemjén és
Bácsbokod). Sajnos a községeknek egyre kevesebb lehetőségük van, hogy tehetséges sportolóikat hazai vagy térségi szinten a versenysportban szerepeltessék. Ennek a felismerésnek az
eredménye az a 2009-ben egyesületünk által elindított kezdeményezés, hogy Bácsbokodon kívül az Észak-bácskai térség több települését felkeresve lehetőséget biztosítsunk a kézilabdát
szerető gyermeknek a versenysportban való részvételre. Jelenleg csapatainkban bácsbokodi, bácsborsódi, bácsalmási, tataházi, mélykúti, borotai, katymári és jánoshalmi játékosok játszanak.
Célunk tenni az Észak-bácskai kézilabdasport jövőjéért úgy, hogy térségi szintű együttműködésre törekszünk. A környező településekkel, általános iskolákkal, testnevelő tanárokkal szorosan
együttműködve próbáljuk meg a térségi kézilabda jövőjét biztosítani. Ennek érdekében az eddigieknek megfelelően részt veszünk a környező települések gyermekeinek egészséges életmódra
való nevelésében. A helyi szakemberekkel együtt ösztönözzük a fiatalokat a versenysport szeretetére, a tehetséges gyermekeknek lehetőséget biztosítunk a versenysportban való részvételre.
Az egyesület célja, hogy ne csak csapatokat, hanem közösségeket is létrehozzon. Ennek érdekében 2011-2012-ben is több barátságos mérkőzést, illetve teremkupát megrendezését tervezzük
a helyi sportcsarnokban, ahol elsődleges cél nem a győzelem, hanem az együtt eltöltött idő, a sport szeretete, és egymás megismerése.
Az egyesület legfontosabb feladatai:
•a versenysportban érintettek kiemelten az egyesület tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete;
•a testnevelés és a kézilabda sportnak hatékony eszközökkel történő népszerűsítése;
•kapcsolatok kialakítása és fenntartása más, hazai és külföldi sportegyesületekkel;
•szolgáltatások nyújtása a tagoknak és az egyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek;
•felvilágosítás és véleményadás a sport és egyéb hatáskörbe tartozó ügyekben;
•versenyzés, testedzés, szervezeti és működési feltételeinek segítése és biztosítása.
Általános célkitűzések és ezek elérése:
A Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület fontos célkitűzése, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a kézilabda a „Nemzeti Sportág státuszát” elérje. Az egyesület térségi szinten növelni akarja a
kézilabda mindennapos művelését, elterjedését.
Az egyesület regisztrált sportolóinak számát – ide értve a nem versenysportolókat is- meg kívánja duplázni 2017-re. (MKSZ stratégia 2.1.1)

Az egyesület általános célkitűzéseit a helyi kézilabdasport megfelelő, többirányú kommunikációjával, a térség általános iskoláinak bevonásával, a szabadidősportokat és a testmozgást kedvelők
célirányos megkeresésével próbálja elérni.
Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok és azok megvalósítása:
Cél Bácsbokod és térsége utánpótlásbázisa létszámának folyamatos növelése. Ezt a térség településeinek összefogásával kívánjuk megvalósítani. Tekintettel arra, hogy a környéken nincs
semmilyen szervezett sportolási lehetőség, a Bácsbokodi Női Kézilabda SE igen fontos szerepet tölthet be a kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosításában,
a sport és ezen belül a kézilabdázás, mint kohéziós erő segítségével. Fontos tehát, hogy az edzőkkel és a testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyermeket tudjunk integrálni az egyesületbe (
MKSZ stratégia 2.1.2.).
Az egyesület fenti céljához szervesen kapcsolódik a megfelelő sportszakemberek megnyerése (MKSZ stratégia 2.2.4.).
Fontos lépés, hogy iskolás korban minél több gyermeket sikerüljön bevonnunk a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba (MKSZ stratégia 2.1.2.). Ennek érdekében szoros kapcsolatot
tartunk fenn a környező általános iskolákkal, és a térségi testnevelő tanárokkal. Az térségi alapfokú oktatási intézményekben rendszeresen bemutatkozunk, népszerűsítjük a kézilabdasportot.
A kézilabdasport népszerűsítése és az üzleti élet bekapcsolódásának elérése kiemelt célunk. Ennek érdekében rendszeres résztvevői vagyunk a helyi fesztivál jellegű rendezvényeknek (MKSZ
stratégia 2.1.2.).
A szivacskézilabda elterjedése, további dinamikus továbbfejlesztése alapvető cél. Erre a projekt keretében történő eszközbeszerzés során is hangsúlyt fektettünk (MKSZ stratégia 2.1.2.).
Az utánpótlás-nevelés területén iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba Bácsbokodon és térségében. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú
gyermekek látókörbe vonása érdekében az iskolai testnevelőkkel folyamatos kapcsolattartásra törekszünk (MKSZ stratégia 2.1.3.).
Kiemelten feladatunk helyi, területi és iskolai versenyek szervezésének segítése szakmai és eszközigény vonatkozásában (MKSZ stratégia 2.1.3.). Ennek érdekében már a 2011/12-es
támogatásból jelentősen bővítettük eszközállományunkat.
Célok a szabadidős kézilabdázás területén
Edzéseinket nem csak a versenysportot folytatóknak, hanem valamennyi kézilabdasportot kedvelőnek szabaddá tettük. Ezzel igyekszünk elérni, hogy a kézilabdázás része legyen minél több
felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának és tevékenységének (MKSZ stratégia 2.1.4.).
A minőségi kézilabdázás közvetlen utánpótlását képező NB II-es és megyei bajnokságban résztvevők számát kívánjuk emelni igazodva ezzel az MKSZ stratégia 2.1.4-es pontjában
megfogalmazottakhoz. Fontosnak tartjuk helyi bajnokságok szervezését.
Célok a finanszírozás területén:
A megfelelő finanszírozás érdekében folyamatosan új partnereket keresünk, a régi partnereinkkel a kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk. Célunk a meglévő szponzorok, üzleti partnerek
kiszolgálásának további javítása, folyamatos igazodás és megfelelés a követelményekhez, ezáltal hosszú távú kötődés és partnerkapcsolat kialakítása, elmélyítése (MKSZ stratégia 2.2.2.).
Erősíteni kívánjuk az egyesület és a térségi önkormányzatok kapcsolatát. Jelenleg az egyesületet Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata támogatja, azonban a csapatokban jánoshalmi,
tataházi, hercegszántói, bácsalmási, borotai, stb. játékosok is jelen vannak. Mivel az egyesület elsődleges célja a Felső-bácskai kézilabda jövőjének megfelelő szinten történő életben tartása,
ezért fontos, hogy ezen cél fontosságát a térség önkormányzatai is felismerjék.
Sportlétesítményi elképzelések:
Fontos feladatunk az utánpótlás-nevelésben és az élsportban az eredményes felkészüléshez szükséges infrastruktúra megteremtése. Ennek érdekében jelen pályázatunk is kapcsolódó építési
beruházásokat tartalmaz, amelyekkel hosszú távon biztosítani tudjuk sportolóink részére a biztonságos és kényelmes sportolási és versenyzési feltételeket (MKSZ stratégia 2.2.3.).
Fontos megjegyezni, hogy mivel Bácsbokod rendelkezik megfelelő sportcsarnokkal, így az infrastrukturális fejlesztéseknél a legfontosabb számunkra a „saját” létesítményünk korszerűsítése.
Ennek keretében cél az épület hosszú távú, költséghatékony, környezetkímélő fenntartásának elősegítése, valamint a fogyatékos emberek sportolásának elősegítése.
A megfelelő kommunikáció biztosítása
Fontosnak tartjuk a médiajelenlét növelését. Mérkőzéseinkről felvétel készül, melyek a helyi televíziókban leadásra kerülnek. Sportszerű játékunkkal igyekszünk elérni a kézilabda imázsának
növelését, a sportág valódi jelentőségének, népszerűségének tudatosítását a helyi közvéleményben (MKSZ stratégia 2.2.5.).
Az egyesület a televíziós megjelenéseken túl rendszeresen juttat híreket magáról a helyi lapokban, továbbá az aktuális információkat az internetes honlapján is feltünteti.
Sportegészségügy területe
A sport utánpótlás-nevelés napjainkban a sport-szakmai célokon túl -az ifjúság széles rétegére ható személyiség formáló funkciója miatt- fontos eszköz az egészséges életmód kialakításában,
valamint a szenvedélybetegségek megelőzésében.
Ennek megfelelően az utánpótlás-nevelés keretében a sport-szakmai célon túl, célként tűztük ki a gyermekek és a fiatalok egészséges, erkölcsös életre nevelését.
Álláspontunk szerint fontos, hogy az egészséges életmódra nevelés ne csupán a biológia- és az osztályfőnöki órákon történjen meg.
Ennek érdekében minden edzés végén rövid megbeszéléseket tartunk az egészséges életmód témakörében (mozgás fontossága, kézmosás fontossága, betegségek, szenvedélybetegségek
megismerése, stb.).
A 2011/12-es támogatás keretében táplálék-kiegészítő vitaminokat tudtunk kiválasztani a sportolók részére.
Jelen projektünkben pedig a masszőr alkalmazására helyezünk hangsúlyt (MKSZ stratégia 2.2.8.)
A korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása
A tavalyi sportfejlesztési programunkat tovább fejlesztve a 2012/13-as évadban az alábbiak szerint valósítjuk meg:
Megpróbálunk még több gyermeket és szabadidősportot kedvelőt bevonni a kézilabdázásba.
A mini (1-4 osztály) csapat részére legalább három alkalommal iskolai bajnokság szervezünk a bácsbokodi sportcsarnokban, amelyre a környező települések (Bácsborsód, Csávoly,
Felsőszentiván, Tataháza, Katymár, Gara, Bácsalmás) csapatait is meghívjuk.
A serdülő csapat esetében célunk, hogy tovább versenyeztessük őket a megyei bajnokságban. Cél a kislányok szakszerű felkészítése az NB/II-es osztályban való versenysportra.
Mind a mini gyermek, mind a serdülő csapat esetében kiemelt cél a szakszerű utánpótlás nevelés. Ez magában foglalja a szükséges feltételek megteremtését és megfelelő sportszakmai
szakemberállomány biztosítását.
Az ifjúsági és felnőtt csapatokkal kapcsolatban az egyesület által kitűzött cél az NB/II. osztályban való helytállás. Jelenleg a Dél-nyugati csoportban játszunk, ahol rajtunk kívül valamennyi csapat
mögött városi önkormányzat áll. Magyarországon összesen 48 db női NB/II-es csapat van, és ebből csak négy olyan, amely községhez kapcsolódik (Alsóörs, Balatonszemes, Kállósemjén és
Bácsbokod). Sajnos a községeknek egyre kevesebb lehetőségük van, hogy tehetséges sportolóikat hazai vagy térségi szinten a versenysportban szerepeltessék. Ennek a felismerésnek az
eredménye az a 2009-ben egyesületünk által elindított kezdeményezés, hogy Bácsbokodon kívül az Észak-bácskai térség több települését felkeresve lehetőséget biztosítsunk a kézilabdát
szerető gyermeknek a versenysportban való részvételre. Jelenleg csapatainkban bácsbokodi, bácsborsódi, bácsalmási, tataházi, mélykúti, borotai, katymári és jánoshalmi játékosok játszanak.
Célunk tenni az Észak-bácskai kézilabdasport jövőjéért úgy, hogy térségi szintű együttműködésre törekszünk. A környező településekkel, általános iskolákkal, testnevelő tanárokkal szorosan
együttműködve próbáljuk meg a térségi kézilabda jövőjét biztosítani. Ennek érdekében az eddigieknek megfelelően részt veszünk a környező települések gyermekeinek egészséges életmódra
való nevelésében. A helyi szakemberekkel együtt ösztönözzük a fiatalokat a versenysport szeretetére, a tehetséges gyermekeknek lehetőséget biztosítunk a versenysportban való részvételre.
Az egyesület célja, hogy ne csak csapatokat, hanem közösségeket is létrehozzon. Ennek érdekében 2011-2012-ben is több barátságos mérkőzést, illetve teremkupát megrendezését tervezzük
a helyi sportcsarnokban, ahol elsődleges cél nem a győzelem, hanem az együtt eltöltött idő, a sport szeretete, és egymás megismerése.
Az egyesület legfontosabb feladatai:
•a versenysportban érintettek kiemelten az egyesület tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete;
•a testnevelés és a kézilabda sportnak hatékony eszközökkel történő népszerűsítése;
•kapcsolatok kialakítása és fenntartása más, hazai és külföldi sportegyesületekkel;
•szolgáltatások nyújtása a tagoknak és az egyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek;
•felvilágosítás és véleményadás a sport és egyéb hatáskörbe tartozó ügyekben;
•versenyzés, testedzés, szervezeti és működési feltételeinek segítése és biztosítása.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölése
sportfejlesztési program pénzügyi fenntarthatósága:
Jelen programunk megvalósítását és pénzügyi fenntarthatóságát elsősorban Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat segíti. Az önkormányzat támogatási forrást biztosít az egyesület
működéséhez, továbbá jelen projektben foglalt építési beruházások megvalósulása esetén az önkormányzat az üzembe helyezést követően csarnokhasználatot biztosít az egyesület részére,
amely ugyancsak a pénzügyi fenntarthatóságot segíti elő.
A projekt pénzügyi fenntarthatóságát ezen felül az alábbi tényezők biztosítják:
-az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak,
-a szponzorok és egyéb magánszemélyek támogatásai,
-a projekt keretében beszerzett eszközök és szolgáltatások, amelyek hozzájárulnak az egyesület saját forrásainak optimalizálásához.
A projekt környezeti fenntarthatósága:
-a környezeti hatásokat figyelembe vesszük a projekt teljes életciklusa alatt,
-a fejlesztések átláthatóságát biztosítjuk a nyilvánosság számára,
-a negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során,
-a legjobb elérhető technika, gyakorlat követésére, az anyag és energia igény minimalizálására törekszünk.

A

Az építési felújítások során kiemelten figyelünk a környezeti fenntarthatóságra.
A projekt megvalósítása során cél, a környezetvédelmi előírások maximális betartása, a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése.
A fejlesztéseknek a környezetre gyakorolt káros hatása nincs, nem eredményez többlet káros anyag kibocsátást és környezetszennyező megoldásokat sem. Az építés során keletkezett hulladék
elszállításáról a kivitelező folyamatosan gondoskodni köteles. Működtetés során az Sportcsarnok fenntartója arra törekszik, hogy energiatakarékos eszközöket, környezetbarát tisztítószer, egyéb
vegyi anyagok felhasználását helyezze előtérbe. Működés során a létesítményben keletkezett hulladék szervezett keretek között elszállításra kerül.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai, a várt előnyök és kockázatok megjelölése
Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben élő fiatalok egészségesebb életvitele megvalósul.
A környező települések női kézilabda terén Bácsbokodra kell, hogy figyeljenek. Sok érdeklődő és szurkoló érkezik a térségből mérkőzéseinkre, ez további anyagi fejlődést is jelenthet a
település és az egyesület számára.
További társadalmi hatás, hogy az esélyegyenlőség keretében együttműködünk a bácsalmási és nagybaracskai cigány kisebbségi önkormányzatokkal. Az önkormányzatok elnökei jelen
pályázatunkat is megismerték, támogatásukról nyilatkozatot küldtek meg részünkre.
A cigány kisebbségi önkormányzatok, és sportegyesületünk összefogásának eredményeként az érintett településeken élő roma lánygyermekeknek lehetőségük van részt venni az egyesület
által biztosított tevékenységekben (edzések, mérkőzések, egészséges életmódról szóló előadások).
A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet
vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között. A felnőtt csapat a Felső-bácskában élő játékosokból áll ki (MKSZ stratégia 2.1.2.), és a megvalósuló körülmények és a feltételrendszer
javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi
forrást és támogatást jelenthet (MKSZ stratégia 2.2.5.).
Tekintettel a helyi támogatókra (önkormányzat és a térség vállalkozói) a sikeres pályázat után a projektet sikeresen le tudjuk vezényelni,csak úgy, mit az előző támogatási időszak szakmai
programjait.
A támogatási pénzek szakszerű elköltése terén további kockázat kiküszöbölést jelent az a sajnálatos tény, hogy a térségben csak mi rendelkezünk komoly erőt képviselő kézilabda csapattal,
sportcsarnokkal, így nem kell attól tartanunk, hogy az utánpótlás és a felnőtt csapatunk játékos nélkül marad, ami a kézilabda élet fenntarthatósága szempontjából létfontosságú a kis térségben.
A pályázat megvalósulásával a kézilabdának köszönhetően a Felső-bácskai térségben szoros együttműködések alakulnak ki az iskolák, egyesületek, önkormányzatok és gazdasági szereplők
között.
Kockázatok:
Általános kockázatok
- környezeti kockázatok
- folyamatokkal kapcsolatos kockázatok – működési-, felhatalmazási-, információ feldolgozási-, integritási-, pénzügyi kockázat
Kivitelező kiválasztásával kapcsolatos kockázatok
- piaci ár bizonyítása
- közbeszerzés lefolytatása (közzététele)
- nyilvánosság biztosítása
Kivitelezés kockázata
- a vállalt indikátorok betartása
- szerződéstől való eltérések kezelése
- minőségi követelmények betartása
- jogszabályi változásokban rejlő kockázatok (pl. környezetvédelem)
Pénzügyi kockázat
- kétszeres vagy téves kifizetések
- banki átutalási megbízások hibái
- számlák tartalmi hibái
- nem jogosult költségek elszámolása
- nem megfelelő költségkalkuláció
- likviditási problémák
Határidőben rejlő kockázat
- határidők túllépése
- határidő túllépése miatt szerződés módosítás kezdeményezésének elmulasztása
Dokumentumok megőrzésével kapcsolatos kockázatok
- dokumentumok hiánya
- pénzügyi elszámolás dokumentációjának hiánya
- adategyezőség hiánya
- hamis adatokat tartalmazó dokumentumok
- megőrzési idő betartása
A sportfejlesztési program pénzügyi fenntarthatósága:
Jelen programunk megvalósítását és pénzügyi fenntarthatóságát elsősorban Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat segíti. Az önkormányzat támogatási forrást biztosít az egyesület
működéséhez, továbbá jelen projektben foglalt építési beruházások megvalósulása esetén az önkormányzat az üzembe helyezést követően csarnokhasználatot biztosít az egyesület részére,
amely ugyancsak a pénzügyi fenntarthatóságot segíti elő.
A projekt pénzügyi fenntarthatóságát ezen felül az alábbi tényezők biztosítják:
-az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak,
-a szponzorok és egyéb magánszemélyek támogatásai,
-a projekt keretében beszerzett eszközök és szolgáltatások, amelyek hozzájárulnak az egyesület saját forrásainak optimalizálásához.
A projekt környezeti fenntarthatósága:
-a környezeti hatásokat figyelembe vesszük a projekt teljes életciklusa alatt,
-a fejlesztések átláthatóságát biztosítjuk a nyilvánosság számára,
-a negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során,
-a legjobb elérhető technika, gyakorlat követésére, az anyag és energia igény minimalizálására törekszünk.
Az építési felújítások során kiemelten figyelünk a környezeti fenntarthatóságra.
A projekt megvalósítása során cél, a környezetvédelmi előírások maximális betartása, a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése.
A fejlesztéseknek a környezetre gyakorolt káros hatása nincs, nem eredményez többlet káros anyag kibocsátást és környezetszennyező megoldásokat sem. Az építés során keletkezett hulladék
elszállításáról a kivitelező folyamatosan gondoskodni köteles. Működtetés során az Sportcsarnok fenntartója arra törekszik, hogy energiatakarékos eszközöket, környezetbarát tisztítószer, egyéb
vegyi anyagok felhasználását helyezze előtérbe. Működés során a létesítményben keletkezett hulladék szervezett keretek között elszállításra kerül.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai, a várt előnyök és kockázatok megjelölése
Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben élő fiatalok egészségesebb életvitele megvalósul.
A környező települések női kézilabda terén Bácsbokodra kell, hogy figyeljenek. Sok érdeklődő és szurkoló érkezik a térségből mérkőzéseinkre, ez további anyagi fejlődést is jelenthet a
település és az egyesület számára.
További társadalmi hatás, hogy az esélyegyenlőség keretében együttműködünk a bácsalmási és nagybaracskai cigány kisebbségi önkormányzatokkal. Az önkormányzatok elnökei jelen
pályázatunkat is megismerték, támogatásukról nyilatkozatot küldtek meg részünkre.
A cigány kisebbségi önkormányzatok, és sportegyesületünk összefogásának eredményeként az érintett településeken élő roma lánygyermekeknek lehetőségük van részt venni az egyesület
által biztosított tevékenységekben (edzések, mérkőzések, egészséges életmódról szóló előadások).
A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet
vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között. A felnőtt csapat a Felső-bácskában élő játékosokból áll ki (MKSZ stratégia 2.1.2.), és a megvalósuló körülmények és a feltételrendszer
javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi
forrást és támogatást jelenthet (MKSZ stratégia 2.2.5.).
Tekintettel a helyi támogatókra (önkormányzat és a térség vállalkozói) a sikeres pályázat után a projektet sikeresen le tudjuk vezényelni,csak úgy, mit az előző támogatási időszak szakmai
programjait.
A támogatási pénzek szakszerű elköltése terén további kockázat kiküszöbölést jelent az a sajnálatos tény, hogy a térségben csak mi rendelkezünk komoly erőt képviselő kézilabda csapattal,
sportcsarnokkal, így nem kell attól tartanunk, hogy az utánpótlás és a felnőtt csapatunk játékos nélkül marad, ami a kézilabda élet fenntarthatósága szempontjából létfontosságú a kis térségben.
A pályázat megvalósulásával a kézilabdának köszönhetően a Felső-bácskai térségben szoros együttműködések alakulnak ki az iskolák, egyesületek, önkormányzatok és gazdasági szereplők
között.

Kockázatok:
Általános kockázatok
- környezeti kockázatok
- folyamatokkal kapcsolatos kockázatok – működési-, felhatalmazási-, információ feldolgozási-, integritási-, pénzügyi kockázat
Kivitelező kiválasztásával kapcsolatos kockázatok
- piaci ár bizonyítása
- közbeszerzés lefolytatása (közzététele)
- nyilvánosság biztosítása
Kivitelezés kockázata
- a vállalt indikátorok betartása
- szerződéstől való eltérések kezelése
- minőségi követelmények betartása
- jogszabályi változásokban rejlő kockázatok (pl. környezetvédelem)
Pénzügyi kockázat
- kétszeres vagy téves kifizetések
- banki átutalási megbízások hibái
- számlák tartalmi hibái
- nem jogosult költségek elszámolása
- nem megfelelő költségkalkuláció
- likviditási problémák
Határidőben rejlő kockázat
- határidők túllépése
- határidő túllépése miatt szerződés módosítás kezdeményezésének elmulasztása
Dokumentumok megőrzésével kapcsolatos kockázatok
- dokumentumok hiánya
- pénzügyi elszámolás dokumentációjának hiánya
- adategyezőség hiánya
- hamis adatokat tartalmazó dokumentumok
- megőrzési idő betartása
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb
kategóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Név

Szül. Kategória Licensz /
idő
megnevezés

Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:
0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő
táblázatban kell kitölteni!)
Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Összegzés:
0 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási 9
Tárgyi eszköz
Kategória beruházás/felújítás
időszak
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás tervezett
kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe
tervezett
helyezés
befejezése
tervezett
időpontja

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés:
0 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

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

Igen

Igen

Nem
Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait
is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0052/2013
11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

Nincs

U8

0

0

Nincs

U9

0

0

Nincs

U10

0

0

Nincs

U11

3

0

Nincs

U12

3

0

Nincs

U13

7

0

Nincs

U14

6

0

Nincs

Serdülő

6

2

Megyei

Ifjúsági

13

1

Országos

Junior

3

0

Nincs

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

Bajnokság szintje (legmagasabb)
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

edzőcipő

db

41

30 000 Ft

1 230 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kabát

db

41

20 000 Ft

820 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

edzőpóló

db

41

5 000 Ft

205 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

zokni

db

41

1 200 Ft

49 200 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kézilabda 1-es

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

kézilabda 2-es

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

kapusnadrág

db

6

12 000 Ft

72 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kapusmez

db

6

12 000 Ft

72 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

papucs

db

41

5 000 Ft

205 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

törölköző

db

41

5 000 Ft

205 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

síp

db

2

3 000 Ft

6 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

stopper óra

db

2

12 000 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

sporttechnikai eszköz

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

kézilabda mez meccsre

db

42

10 000 Ft

420 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

kézilabda nadrág meccsre

db

42

8 000 Ft

336 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

wax

db

5

7 000 Ft

35 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

eredményjelző

db

1

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

fagyasztó spray

db

10

900 Ft

9 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

jégzselé

db

10

1 100 Ft

11 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

fásli

db

10

5 000 Ft

50 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

bemelegítő krém

db

5

3 500 Ft

17 500 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

lóbalzsam

db

10

5 500 Ft

55 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

Korosztály

Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség

2013/14

Junior

Bácskai ÁMK - pályabérlet

2 500 Ft

4

10

40

100 000 Ft

2013/14

Junior

Bácskai ÁMK - terembérlet

1 250 Ft

8

10

80

100 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Támogatási
időszak
2013/14
2013/14

Név

Kategória

Bennarikné
Romsics Erzsébet
Banász Ildikó

Új?

Adózás módja

Napi munka
óra

Kif. hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

Nem

EKHO

8

12

145 000 Ft

29 000 Ft

2 088 000 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

4

12

160 000 Ft

32 000 Ft

2 304 000 Ft

61 000

4 392 000

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad

Név

Szül. Idő

2013/14

Bennarikné Romsics Erzsébet

1979-05-14

2013/14

Banász Ildikó

1963-08-12

Licensz / megnevezés

D

Technkai vezető

2

Fogl. kor.
U11
U12
U13
U14
Serdülő
U11
U12
U13
U14
Serdülő

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2013/14

2014/15

Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 439 200 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

142 500 Ft

Személyszállítási költségek

1 970 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

250 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

250 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

200 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

250 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 392 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

100 000 Ft

Összegzés:
12 993 700 Ft

összesen:

0 Ft

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

1 335 426 Ft

12 018 838 Ft

13 354 264 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 335 426 Ft

12 018 838 Ft

13 354 264 Ft

Összegzés:
összesen:
1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0052/2013
14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható
típusa személyi költségei
(Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói
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

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 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 Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez
közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a
képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött
idő levonása után
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Közreműködői költségek
Évad

2013/14

2013/14

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő
szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:
- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és
összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások
rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési
programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez
szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
- könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).

Utánpótlás nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő
szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:
- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és
összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások
rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési
programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez
szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
- könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).

Közreműködő Maximum
díjazása (Ft) közrem.
díj

240 376 Ft

240 376 Ft

0 Ft

185 775 Ft

Összegzés:
240 376 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

120 188 Ft

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

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

360 564 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

360 564 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0052/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni
szíveskedjenek.

Kelt: Bácsbokod

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 07

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0052/2013

Alulírot t Banász 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: Bácsbokod

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 07

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0052/2013
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)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Egyéb dokumentumok

Kelt: Bácsbokod

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 07

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0052/2013
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK
Teljes szakember állomány

fő

2

2

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek
száma

fő

1

2

100.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

1

1

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

150000

200000

33.3 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

650

650

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

300

400

33.3 %

Egyéb indikátor:
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.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U7

Fő

0

5

0.0 %

U8

Fő

0

5

0.0 %

U9

Fő

0

5

0.0 %

U10

Fő

0

5

0.0 %

U11

Fő

3

4

33.3 %

U12

Fő

3

4

33.3 %

U13

Fő

7

9

28.6 %

U14

fő

6

8

33.3 %

Serdülő

fő

6

8

33.3 %

Ifjúsági

fő

13

16

23.1 %

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK
Korosztályos eredményesség változása:
U7

helyezés

0

0

0.0 %

U8

helyezés

0

0

0.0 %

U9

helyezés

0

0

0.0 %

U10

helyezés

0

0

0.0 %

U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U13

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

0

0

0.0 %

serdülő

0

1

1

0.0 %

ifjúsági

0

6

4

-33.3 %

Egyéb indikátor:

0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0052/2013
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-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

12 018 838 Ft

360 564 Ft

1 335 426 Ft

13 354 264 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12 018 838 Ft

360 564 Ft

1 335 426 Ft

13 354 264 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Összegzés:

Projekt költségvetése 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

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra 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

12 018 838 Ft

360 564 Ft

1 335 426 Ft

13 354 264 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12 018 838 Ft

360 564 Ft

1 335 426 Ft

13 354 264 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Összegzés:

