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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: NyKS
2 Gazdálkodási formakód:

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

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 8 8 0 6 5 0 2 - 1 - 1 5

Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 0 7 1 - 6 6 9 5 6 1 3 2 - 5 1 1 0 0 0 0 5

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 4 4 0 0 Nyíregyháza(helység)

Semmelweis (út, utca) 3.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 4 4 0 0 Nyíregyháza(helység)

Semmelweis (út, utca) 3.(házszám)

3642453808Telefon: 3642454183Fax:

www.nyiregyhazikosarsuli.egzinet.huHivatalos honlap: farkasinszki@farkasinszkikft.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Farkasinszki Gyula
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

36209424181Mobiltelefonszám: farkasinszki@farkasinszkikft.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Farkasinszki Gyula

36209424181Mobiltelefonszám: farkasinszki@farkasinszkikft.huE-mail cím:

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola 15

Vasvári Pál Gimnázium Nyíregyházi Önkormányzat KÖZIM 3

Bárczy Gusztáv Általános IskolaKlebelsberg Intézményfenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó 3

Apáczai Gyakorló Ált. Isk. Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola 5

Eötvös Gyakorló Ált. Isk. Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola 3

Sipkay Barna SzakközépiskolaKlebelsberg Intézményfenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó 3

Szent Imre Katolikus GimnáziumRómai Katolikus EgyházRómai Római Katolikus EgyházRómai 50

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

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

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Ügyiratszám : be/SFP-2059/2014/MKOSZ

Érkezett : ________________
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A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés

felkészülés

felkészülés

felkészülés

felkészülés és versenyeztetés

2001-04-18

2001-04-18

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Nem jogosult

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

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

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



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.5 MFt 0 MFt 2.5 MFt

0.5 MFt 0.35 MFt 0.15 MFt

3.5 MFt 4.3 MFt 4.8 MFt

178.1 MFt 213.6 MFt 90.7 MFt

0 MFt 129 MFt 21.8 MFt

184.6  MFt 347  MFt 120  MFt

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

11.8 MFt 17.6 MFt 26 MFt

0.8 MFt 1.2 MFt 1.4 MFt

6.6 MFt 8.5 MFt 8.8 MFt

6.5 MFt 7.3 MFt 7.5 MFt

105 MFt 458 MFt 76 MFt

130.7  MFt 493  MFt 120  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

36.2 MFt 492.1 MFt 59 MFt

0.8 MFt 1.2 MFt 1.4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFP-2059/2014/MKOSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-2059/2014/MKOSZ

 2014/15-es bajnoki évad

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

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Engedjék meg, hogy bemutassam néhány szóban egyesületünket.
Egyesületünk 2001. – ben alakult azzal a céllal, hogy azoknak a fiatal kosárlabdázóknak biztosítson megfelelő hátteret a sportoláshoz, akik a NYÍRSULI létszámába,
keretébe már nem fértek bele. Az egyesület már megalakulásakor kiemelten közhasznú besorolást kapott, és szándékainak megfelelően Gődény György elnökletével
2006.-ig biztosította a fiatal kosaras palánták fejlődéséhez szükséges szakmai és tárgyi feltételeket. (2001-2006 között a női kosárlabda a Nyíregyházi Főiskola SE
szervezeti keretein belül tevékenykedett önálló,a Nyíregyházi Főiskola SE - től független gazdálkodással, jogi személyiség nélkül)
A már említett 2006. évben megalakult az egyesület női szakosztálya is, melyet a megalakuláskor származtatott jogi személyiséggel ruházott fel az elnökség az önálló
gazdálkodás elősegítése céljából. Ekkor volt a legtöbb sportolója az egyesületnek. A sportolói létszám meghaladta a 250 főt.
A következő években azonban újabb egyesület alakult Nyíregyházán (Gombi Kosársuli), illetve a szakmai hátteret biztosító edzők is előre léptek a „szamárlétrán” és a
fiúk lassan elmaradtak.
Így 2008. évben Farkasinszki Gyula elnökségével az egyesület már csak a női kosárlabdázással foglakozott. Szakosztályát származtatott jogi személyiségével
megtartotta és Újfehértói Kosársuli néven továbbra is üzemelteti.
Jelenleg mintegy 160 fiatal pattogtatja a labdát edzéseinken, illetve a bajnokságokban.
Az egyesület fejlődése során megpróbált más külföldi csapatokkal is kapcsolatot felvenni és ez eddig a Nagyvárad női kosárlabdázóival illetve Kassa csapatával
sikerült is. A Nagyváradiakon keresztül jutottunk el Kolozsvárra is, illetve a nálunk megrendezett tornákon találkoztunk más határon túli magyar települések
korosztályos csapataival is.
Egyesületünk évről évre indít csapatokat a korosztályos országos versenyrendszerekben, ahol elismerésre méltó eredményeket érnek el versenyzőink.
Szerencsére a mai támogatási rendszer igazán kedvez a sportolásnak, és a szülők áldozatvállalása és anyagi támogatása is többször átsegített már bennünket a
nehézségeken.
Amíg a hazai versenyben a kosárlabdázásnak a többi sportággal (bővebben tekintve a szabadidős tevékenységekkel) szemben kell eredményesen szerepelnie az
elérhető erőforrásokért, sportolókért és a média figyelméért, addig a nemzetközi versenyben a többi ország kosárlabda játékosaival, csapataival kell felvenni a
küzdelmet. Sajnos, a kosárlabdázás utóbbi éveit, évtizedeit elemezve azt állapíthatjuk meg, hogy a sportág versenyképessége mindkét területen fokozatosan romlott,
és ennek a folyamatnak a megállításához gyökeres változásokra van szükség. A családok anyagi teherbírása a végső határokat súrolja. A sportág népszerűsége nem
függhet az anyagi teherbíró képességtől. Ez kontraszelekciót, és a lehetséges tehetségek elvesztését eredményezi.
Helyzetkép 2014:
- Szerencsére a TAO támogatásoknak köszönhetően egyesületünkben a sportágban résztvevő játékosok és velük együtt a csapatok száma is nő, az egyesületbe
regisztrált versenyzők (180 fő) egy része ugyan nem szerepel rendszeresen mérkőzéseken, mivel Ők az előkészítő, illetve az ovis csoport tagjai. Ők kevesebb
edzésszám mellett csak a diákolimpiákon, az egyesület, vagy más egyesületek által, szervezett tornákon szerepelnek.
- Az utánpótlás csapataink az élmezőnyt jelentő országos döntőkön az idei évben három csapattal szerepeltek.
- Egyesületünkben nevelkedtek olyan játékosok, akik ma már az NB-I ben, illetve a válogatottban is eredményesek. Név szerint. Farkasinszki Orsolya, Gáspár Zsanett
és Krivacsevics Tijana, de volt olyan játékosunk is, aki most játékvezetőként az NB-I kerettagságra kandidál. Ő Kaskötő Brigitta. Utánpótláskorú válogatott keret
tagjaink: Papp Klaudia U-20 és Hidas Réka U-14. Ők a fiatalok elé állítható példaképek.
-2014 szeptemberétől a fiú kosárlabdázás újra lehetőséget kap egyesületünkben és a szükséges szakemberekkel történő megállapodások megkötése után mintegy
négy fi csapat indításával számolunk.
- Az egyesület szakmai fejlődését jelentő szakmai programok finanszírozásához csak a TAO létezése miatt áll rendelkezésre megfelelő szintű forrás. A TAO
eredményeként már tudunk fizetni a szakembereknek, tudjuk finanszírozni az utazásokat, illetve a működési költségeket.
- A tornaterem felépülésével biztosítottak lesznek a játékosok, szakemberek, csapatok felkészítését lehetővé tevő infrastrukturális feltételek. Jelenleg például az
előkészítő csoportok alagsori tornaszobában (tanterem) edzenek. Nincs kellő időtartam a foglalkozások színvonalas megtartásához. A terem talaja, mérete nem felel
meg a korosztályos követelményeknek. A téli időszakokban a termek hidegek, megfelelő szakmai munka elvégzésére sok esetben alkalmatlanok, de mert szívességből
vagyunk ott, így kifogással nem élhetünk.
- Sajnos a pályákon, mérkőzéséken eluralkodó hangulat nem minden esetben segíti, hogy a sportág betöltse a fiatalok nevelésében és a kulturált szórakozásban
elfoglalható szerepét. Nagyon nagy hangsúlyt vagyunk kénytelenek fektetni a szülők és szurkolók viselkedésének megfelelő keretek között tartására. Sajnos a rossz
példa könnyebben terjed, mint a jó.
Okok:
A kosárlabdázás a világ talán legelterjedtebb sportága. Minden földrészen több száz millióan játsszák, nők és férfiak, fiatalok és idősek, épek és fogyatékkal élők. A
sportágat a legkülönfélébb formában űzik az 1:1 elleni játéktól a 3:3-on át az 5:5 versenykosárlabdázásig. Egyesületünk évente két alkalommal a Tanévnyitó és a
Tanévzáró Utcai Kosárlabda Fesztiválon biztosít lehetőséget a régióban kosárlabdázóknak a versenyzésre. A versenykosárlabdában valamennyi korosztályban
nevezzük csapatainkat. A nem versenyszerűen sportolóknak tornákat szervezünk a régióban szereplő hasonló csapatok részvételével.
Egyesületünk az önkormányzati támogatások részéről nagyon minimális mértékben részesül, éves költségvetése közel 6,5 % - át kapja ily módon.
Saját forrásként egyesületünk támogatása szinte kizárólag a sportoló gyerekek szülei hátterében megtalálható gazdasági társaságokra, az 1%-ra, illetve a
tagdíjbevételekre korlátozódnak.
Nem elhanyagolható mérték? a piaci finanszírozás forrásai közül a háztartások hozzájárulása sem, hiszen az utánpótlás csapatok működtetése nagymértékben függ a
szülők támogatásától is. Ez egyesületünkben eléri az éves költségvetés több mint 10 % - át. Sok esetben a támogatók jogot formálnak arra, hogy támogatásuk
ellenértékeként a szakmai munkába is beleszóljanak. Ennek a folyamatnak a következménye azonban már jól látható az utánpótlás nevelés színvonalán. Kimondható,
hogy a szakmai színvonal emelése, az egységes nevelés megteremtése nem függhet a befizetett tagdíjaktól, és egy csapatsportág fejlődését meghatározott szakmai
követelmények szerint,
központi irányítással, hosszú távra kell tervezni és finanszírozni.
Stratégiai célok 2010-2015:
1. A kosárlabdázás legyen Nyíregyháza legnépszerűbb teremsportja (játékosok és nézők száma alapján).
2. Játékosaink, csapataink legyenek versenyképesek az országos versenyeken.
Utánpótlás és szakemberképzés:
1. „Labdát minden gyermek kezébe!”: A sportág népszerűsítése és a tömegesítése érdekében előkészítő mozgalmat kell elindítani az általános iskolák alsó
tagozatától esetleg az óvodától kezdve. Ebbe a folyamatba kapcsolódik be egyesületünk azzal, hogy nem csak a megyeszékhelyen, hanem a megye bármely
településén bemutató edzéseket, mérkőzéseket szervez. Ezzel is segíti a helyben dolgozó testnevelők, edzők munkáját. A kosárlabdázás minden válfaját fel kell
használni a gyermekek nevelése érdekében (labdás ügyességi, illetve dobóversenyek, 1:1 3:3, 5:5 játékok).
2. Szoros együttműködést kell folytatni az utánpótlás neveléshez tevőlegesen is hozzájárulni képes önkormányzatokkal.
3. 12-14 éves kortól biztosítani kell, hogy a tehetséges gyermekek a minőségi képzés rendszerébe bekerüljenek és fejlődésük csak szakmai alapokon dőljön el.
Középiskolás korban meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az iskolai életbe integrálva részt vehessenek a megfelelő számú és minőségű edzésen és versenyen.
Együttműködésünk a Vasvári Pál Gimnáziummal és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziummal jól példázza ezen stratégiai cél elérését.
4. A Nyíregyházi Főiskolával együttműködve kell kialakítani a tapasztalt szakemberekből olyan hálózatot, akik folyamatosan ellenőrzik a tehetségek fejlődését, az
utánpótlásban dolgozó szakemberek munkáját. Ösztönzik a főiskolai hallgatók kosárlabda sportág sportszakmai gyakorlat választását, ezzel is biztosítva, hogy az
iskolákba minél több olyan szakember kerüljön ki akik a kosárlabda oktatását választják.
5. A minőségi utánpótlás képzést olyan létesítményekben kell folytatni, melyekben rendelkezésre állnak a legkorszerűbb edzéseszközök, az orvosi, illetve
sporttudományos háttér, melyet esetünkben a Nyíregyházi Főiskola biztosít.
6. Az egyesületünkben sportoló testnevelő-edző szakos hallgatók, akik OKJ edzői képesítéssel rendelkeznek megfelelő szakember mellett eltöltött egy évi hospitálás
után kapnak önálló csoportokat.
7. A szakemberek továbbképzését a pályákra kell terelni, az elmélet centrikusság helyett a praktikus, modern edzésmódszereket kell megismertetni. Egyesületünkben
működő edzőket a magyar és nemzetközi utánpótlás versenyekre és más rendezvényekre továbbképzési céllal utaztatjuk.
8. Javítani kell az edzők anyagi javadalmazását kialakítva az edzői életpálya- modellt. A jelenlegi helyzet, miszerint munkájukért nem jár ellentételezés, nem tartható
fenn.
Versenyek:
1. A bajnoki rendszernek biztosítania kell a versenyek intenzitását, a tehetséges játékosok felfelé áramlását és a szabályozóknak preferálnia kell a hazai sportolók
szereplését.
2. Az Utánpótlás Országos Bajnokságok lebonyolítása a Szövetség határozott szakmai irányítása mellett folyik. Az Országos Bajnokság lebonyolítási módját úgy kell
kialakítani, hogy a tehetséges fiatalok a legtöbb jó színvonalú mérkőzést játszhassák. Középiskoláskortól a szabadidős kosárlabdázók versenyrendszerét úgy kell



Engedjék meg, hogy bemutassam néhány szóban egyesületünket.
Egyesületünk 2001. – ben alakult azzal a céllal, hogy azoknak a fiatal kosárlabdázóknak biztosítson megfelelő hátteret a sportoláshoz, akik a NYÍRSULI létszámába,
keretébe már nem fértek bele. Az egyesület már megalakulásakor kiemelten közhasznú besorolást kapott, és szándékainak megfelelően Gődény György elnökletével
2006.-ig biztosította a fiatal kosaras palánták fejlődéséhez szükséges szakmai és tárgyi feltételeket. (2001-2006 között a női kosárlabda a Nyíregyházi Főiskola SE
szervezeti keretein belül tevékenykedett önálló,a Nyíregyházi Főiskola SE - től független gazdálkodással, jogi személyiség nélkül)
A már említett 2006. évben megalakult az egyesület női szakosztálya is, melyet a megalakuláskor származtatott jogi személyiséggel ruházott fel az elnökség az önálló
gazdálkodás elősegítése céljából. Ekkor volt a legtöbb sportolója az egyesületnek. A sportolói létszám meghaladta a 250 főt.
A következő években azonban újabb egyesület alakult Nyíregyházán (Gombi Kosársuli), illetve a szakmai hátteret biztosító edzők is előre léptek a „szamárlétrán” és a
fiúk lassan elmaradtak.
Így 2008. évben Farkasinszki Gyula elnökségével az egyesület már csak a női kosárlabdázással foglakozott. Szakosztályát származtatott jogi személyiségével
megtartotta és Újfehértói Kosársuli néven továbbra is üzemelteti.
Jelenleg mintegy 160 fiatal pattogtatja a labdát edzéseinken, illetve a bajnokságokban.
Az egyesület fejlődése során megpróbált más külföldi csapatokkal is kapcsolatot felvenni és ez eddig a Nagyvárad női kosárlabdázóival illetve Kassa csapatával
sikerült is. A Nagyváradiakon keresztül jutottunk el Kolozsvárra is, illetve a nálunk megrendezett tornákon találkoztunk más határon túli magyar települések
korosztályos csapataival is.
Egyesületünk évről évre indít csapatokat a korosztályos országos versenyrendszerekben, ahol elismerésre méltó eredményeket érnek el versenyzőink.
Szerencsére a mai támogatási rendszer igazán kedvez a sportolásnak, és a szülők áldozatvállalása és anyagi támogatása is többször átsegített már bennünket a
nehézségeken.
Amíg a hazai versenyben a kosárlabdázásnak a többi sportággal (bővebben tekintve a szabadidős tevékenységekkel) szemben kell eredményesen szerepelnie az
elérhető erőforrásokért, sportolókért és a média figyelméért, addig a nemzetközi versenyben a többi ország kosárlabda játékosaival, csapataival kell felvenni a
küzdelmet. Sajnos, a kosárlabdázás utóbbi éveit, évtizedeit elemezve azt állapíthatjuk meg, hogy a sportág versenyképessége mindkét területen fokozatosan romlott,
és ennek a folyamatnak a megállításához gyökeres változásokra van szükség. A családok anyagi teherbírása a végső határokat súrolja. A sportág népszerűsége nem
függhet az anyagi teherbíró képességtől. Ez kontraszelekciót, és a lehetséges tehetségek elvesztését eredményezi.
Helyzetkép 2014:
- Szerencsére a TAO támogatásoknak köszönhetően egyesületünkben a sportágban résztvevő játékosok és velük együtt a csapatok száma is nő, az egyesületbe
regisztrált versenyzők (180 fő) egy része ugyan nem szerepel rendszeresen mérkőzéseken, mivel Ők az előkészítő, illetve az ovis csoport tagjai. Ők kevesebb
edzésszám mellett csak a diákolimpiákon, az egyesület, vagy más egyesületek által, szervezett tornákon szerepelnek.
- Az utánpótlás csapataink az élmezőnyt jelentő országos döntőkön az idei évben három csapattal szerepeltek.
- Egyesületünkben nevelkedtek olyan játékosok, akik ma már az NB-I ben, illetve a válogatottban is eredményesek. Név szerint. Farkasinszki Orsolya, Gáspár Zsanett
és Krivacsevics Tijana, de volt olyan játékosunk is, aki most játékvezetőként az NB-I kerettagságra kandidál. Ő Kaskötő Brigitta. Utánpótláskorú válogatott keret
tagjaink: Papp Klaudia U-20 és Hidas Réka U-14. Ők a fiatalok elé állítható példaképek.
-2014 szeptemberétől a fiú kosárlabdázás újra lehetőséget kap egyesületünkben és a szükséges szakemberekkel történő megállapodások megkötése után mintegy
négy fi csapat indításával számolunk.
- Az egyesület szakmai fejlődését jelentő szakmai programok finanszírozásához csak a TAO létezése miatt áll rendelkezésre megfelelő szintű forrás. A TAO
eredményeként már tudunk fizetni a szakembereknek, tudjuk finanszírozni az utazásokat, illetve a működési költségeket.
- A tornaterem felépülésével biztosítottak lesznek a játékosok, szakemberek, csapatok felkészítését lehetővé tevő infrastrukturális feltételek. Jelenleg például az
előkészítő csoportok alagsori tornaszobában (tanterem) edzenek. Nincs kellő időtartam a foglalkozások színvonalas megtartásához. A terem talaja, mérete nem felel
meg a korosztályos követelményeknek. A téli időszakokban a termek hidegek, megfelelő szakmai munka elvégzésére sok esetben alkalmatlanok, de mert szívességből
vagyunk ott, így kifogással nem élhetünk.
- Sajnos a pályákon, mérkőzéséken eluralkodó hangulat nem minden esetben segíti, hogy a sportág betöltse a fiatalok nevelésében és a kulturált szórakozásban
elfoglalható szerepét. Nagyon nagy hangsúlyt vagyunk kénytelenek fektetni a szülők és szurkolók viselkedésének megfelelő keretek között tartására. Sajnos a rossz
példa könnyebben terjed, mint a jó.
Okok:
A kosárlabdázás a világ talán legelterjedtebb sportága. Minden földrészen több száz millióan játsszák, nők és férfiak, fiatalok és idősek, épek és fogyatékkal élők. A
sportágat a legkülönfélébb formában űzik az 1:1 elleni játéktól a 3:3-on át az 5:5 versenykosárlabdázásig. Egyesületünk évente két alkalommal a Tanévnyitó és a
Tanévzáró Utcai Kosárlabda Fesztiválon biztosít lehetőséget a régióban kosárlabdázóknak a versenyzésre. A versenykosárlabdában valamennyi korosztályban
nevezzük csapatainkat. A nem versenyszerűen sportolóknak tornákat szervezünk a régióban szereplő hasonló csapatok részvételével.
Egyesületünk az önkormányzati támogatások részéről nagyon minimális mértékben részesül, éves költségvetése közel 6,5 % - át kapja ily módon.
Saját forrásként egyesületünk támogatása szinte kizárólag a sportoló gyerekek szülei hátterében megtalálható gazdasági társaságokra, az 1%-ra, illetve a
tagdíjbevételekre korlátozódnak.
Nem elhanyagolható mérték? a piaci finanszírozás forrásai közül a háztartások hozzájárulása sem, hiszen az utánpótlás csapatok működtetése nagymértékben függ a
szülők támogatásától is. Ez egyesületünkben eléri az éves költségvetés több mint 10 % - át. Sok esetben a támogatók jogot formálnak arra, hogy támogatásuk
ellenértékeként a szakmai munkába is beleszóljanak. Ennek a folyamatnak a következménye azonban már jól látható az utánpótlás nevelés színvonalán. Kimondható,
hogy a szakmai színvonal emelése, az egységes nevelés megteremtése nem függhet a befizetett tagdíjaktól, és egy csapatsportág fejlődését meghatározott szakmai
követelmények szerint,
központi irányítással, hosszú távra kell tervezni és finanszírozni.
Stratégiai célok 2010-2015:
1. A kosárlabdázás legyen Nyíregyháza legnépszerűbb teremsportja (játékosok és nézők száma alapján).
2. Játékosaink, csapataink legyenek versenyképesek az országos versenyeken.
Utánpótlás és szakemberképzés:
1. „Labdát minden gyermek kezébe!”: A sportág népszerűsítése és a tömegesítése érdekében előkészítő mozgalmat kell elindítani az általános iskolák alsó
tagozatától esetleg az óvodától kezdve. Ebbe a folyamatba kapcsolódik be egyesületünk azzal, hogy nem csak a megyeszékhelyen, hanem a megye bármely
településén bemutató edzéseket, mérkőzéseket szervez. Ezzel is segíti a helyben dolgozó testnevelők, edzők munkáját. A kosárlabdázás minden válfaját fel kell
használni a gyermekek nevelése érdekében (labdás ügyességi, illetve dobóversenyek, 1:1 3:3, 5:5 játékok).
2. Szoros együttműködést kell folytatni az utánpótlás neveléshez tevőlegesen is hozzájárulni képes önkormányzatokkal.
3. 12-14 éves kortól biztosítani kell, hogy a tehetséges gyermekek a minőségi képzés rendszerébe bekerüljenek és fejlődésük csak szakmai alapokon dőljön el.
Középiskolás korban meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az iskolai életbe integrálva részt vehessenek a megfelelő számú és minőségű edzésen és versenyen.
Együttműködésünk a Vasvári Pál Gimnáziummal és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziummal jól példázza ezen stratégiai cél elérését.
4. A Nyíregyházi Főiskolával együttműködve kell kialakítani a tapasztalt szakemberekből olyan hálózatot, akik folyamatosan ellenőrzik a tehetségek fejlődését, az
utánpótlásban dolgozó szakemberek munkáját. Ösztönzik a főiskolai hallgatók kosárlabda sportág sportszakmai gyakorlat választását, ezzel is biztosítva, hogy az
iskolákba minél több olyan szakember kerüljön ki akik a kosárlabda oktatását választják.
5. A minőségi utánpótlás képzést olyan létesítményekben kell folytatni, melyekben rendelkezésre állnak a legkorszerűbb edzéseszközök, az orvosi, illetve
sporttudományos háttér, melyet esetünkben a Nyíregyházi Főiskola biztosít.
6. Az egyesületünkben sportoló testnevelő-edző szakos hallgatók, akik OKJ edzői képesítéssel rendelkeznek megfelelő szakember mellett eltöltött egy évi hospitálás
után kapnak önálló csoportokat.
7. A szakemberek továbbképzését a pályákra kell terelni, az elmélet centrikusság helyett a praktikus, modern edzésmódszereket kell megismertetni. Egyesületünkben
működő edzőket a magyar és nemzetközi utánpótlás versenyekre és más rendezvényekre továbbképzési céllal utaztatjuk.
8. Javítani kell az edzők anyagi javadalmazását kialakítva az edzői életpálya- modellt. A jelenlegi helyzet, miszerint munkájukért nem jár ellentételezés, nem tartható
fenn.
Versenyek:
1. A bajnoki rendszernek biztosítania kell a versenyek intenzitását, a tehetséges játékosok felfelé áramlását és a szabályozóknak preferálnia kell a hazai sportolók
szereplését.
2. Az Utánpótlás Országos Bajnokságok lebonyolítása a Szövetség határozott szakmai irányítása mellett folyik. Az Országos Bajnokság lebonyolítási módját úgy kell
kialakítani, hogy a tehetséges fiatalok a legtöbb jó színvonalú mérkőzést játszhassák. Középiskoláskortól a szabadidős kosárlabdázók versenyrendszerét úgy kell
kialakítani, hogy a Területi Szövetségek segítségével a legnagyobb tömegek vehessenek benne részt.
3. A felsőoktatási intézményekkel és a professzionális csapatokkal együttműködve ki kell alakítani a 18-23 éves korosztály számára az egyetemi polgárok identitását
erősítő és a professzionális bajnokságok utánpótlását jelentő Egyetemi bajnokságot. Egyesületünk valamennyi nagykorú játékosa és a végzettek a Nyíregyházi
Főiskola SE – ben az Amatőr NB-I Bajnokságban folytatja.
Sportdiplomácia, nemzetközi kapcsolatok:
1. Szoros együttműködést kell kialakítani az utánpótlás szinten eredményes országok szakembereivel, hogy továbbképzéseinken előadott tapasztalatikat és
módszereiket saját szakembereink a lehető legnagyobb mértékben elsajátíthassák, illetve csapatainknak folyamatos lehetősége legyen minőségi megmérettetésre.
2. Törekedni kell arra, hogy a határon túli magyar egyesületekkel valamennyi korosztályban jó együttműködés alakulhasson ki.
Társadalmi felelősségvállalás:
Erősíteni kell a fiatalok környezettudatosságát a szelektív hulladékhasznosításban érintett cégek bevonásával indított mozgalommal (Dobd a kosárba!).
A program teljes sikerének feltétele, hogy a sportágba több anyagi erőforrást sikerüljön bevonni, a rendszer átalakításának folytatása ennél sokkal fontosabb, hiszen a
hatékony struktúra kialakítása és működtetése már 5 éven belül mérhető eredményeket hozhat.
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Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A 2012-2013 as és 2013-2014 es sportágfejlesztési programok eredményeképp elkészült a többfunkciós tornaterem, amit a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Óvoda közreműködésével közösen valósítottunk meg. A kivitelezés során több tervezett költség nem
fedezte az időközben megváltozott szabályok miatt felmerült valós költségeket. Csak egyet hagy említsek az e-útdíjat, ami valamennyi szállítási költségben megjelent,
jól lehet tervezve nem volt.
Éppen ezért, és a tervezéskor kimaradt egyéb -a használatbavételi engedélyhez szükséges- eszközök és változások, illetve az üzemeltetéshez szükséges eszközök
beszerzéséhez, üzembehelyezéséhez a mellékletben szereplő pótköltségvetést nyújtjuk be. Terveink szerint az elfogadást követően a hiányzó tételeket a tanév
kezdéséig be tudjuk szerezni és üzembe tudjuk helyezni.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

2014. július 01. - 2014. augusztus 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)

Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasztásának lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja.
Fontos, hogy még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni és a kosárlabdázás valamely fajtáját élethosszig játsszák,
támogassák, kövessék.
A mozgásszegény életmód szükségessé teszi, hogy már kisiskolás kortól elkezdődjön a gyermekek szervezett keretek között történő mozgástanulása. A grundok és a
biztonságos játszó- és játékterek megszűnésével elvesztették a gyermekek az autodidakta mozgástanulás lehetőségét és újabb „konkurenciák” is megjelentek a
lehetőségek között. (számítógép, stb.)
A sportág népszerűségét és a meglévő csapatok vonzerejét kihasználva célunk, az általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak minél nagyobb számban történő
bevonása labdás ügyességi edzésekbe, helyi kezdeményezésű és bonyolítású versenyekbe. Fontos, hogy a nehezedő gazdasági környezet ellenére éreztessük a
szülőkkel és a gyerekekkel az önerő szükségességét, ezért az egyesület működésének jelentős forrásáról, a tagdíjfizetésről lemondani nem szándékozunk, és nem is
tudunk. A szociálisan
nehéz helyzetben lévő családoknak az egyesülettel szorosan együttműködő „A kosárlabdázás utánpótlásáért Alapítvány” nyújthat támogatást a költségek, elsősorban
a tagdíj előteremtésében. Ez azért is fontos lépés, mert az utóbbi évek tapasztalata alapján kijelenthető, hogy sok (~ 20) gyerek hagyta abba az anyagi nehézségek
miatt a kosárlabdázást.
Célunk, hogy az előkészítőbe sportoló gyerekek számát mintegy megduplázzuk és a következő években 30-50 gyereket vonjunk be évente a kosárlabdázás
vérkeringésébe.
Ezeknek a gyerekeknek később a képességeiknek és tudásuknak megfelelő versenyeket kell szerveznünk, illetve a tudásuknak megfelelő bajnokságokban a
szereplésüket biztosítanunk szükséges. Ha nem jutnak a gyerekek és a szülők sikerélményhez, akkor várható lemorzsolódásuk. A kosárlabdázás nem egy egyszerű
sport. Ahhoz, hogy valaki eredményes legyen nagyon hosszú ideig, és nagyon sokat kell dolgozni. Ezen időintervallumon belül kell megtalálni azt az összhangot, ami nem
megy az eredményesség rovására, ugyanakkor mindenki számára biztosítja akár az alacsonyabb szintű kosárlabdázás élményét. Nem biztos, hogy már 8-10 éves
korban meg kell határozni, hogy kiből lehet jó játékos. A kosárlabdázás teljes spektrumában gondolkozunk és hisszük, hogy aki játékosként nem juthat el a
válogatottságig az is lehet hasznos tagja a kosárlabda társadalomnak. Amíg a pályán teljesít addig edzőpartnerként, ellenfélként segíti a többiek felkészülését,
fejlődését. Később –ahogy azt már
korábban is említettem- lehet belőle edző, játékvezető, sportvezető, vagy csak egyszerűen a sportágat szerető és támogató szurkoló. Éppen ezért az előkészítőben
nagyon nagy a felelőssége az edzőknek, hogy a gyerekeket és a szülőket megnyerjék ennek a játéknak.
Ezt követően 8 éves kortól az előkészítő csoportokban elkezdett munkára építve, magasabb szintű sportági képzés és versenyeztetési lehetőség biztosítása.
Technikailag helyes sportági alapok lerakása. A gyermekek beillesztése az edzésrendszerbe, sportolói életforma kialakítása.
Később a 15 éves kor felett a sportági speciális képzés következik, a kiválasztás, tehetségek keresése oldalági beiskolázásra hangsúly fektetése (a középiskolába
bekerülő, addig nem ismert ügyes gyerekek felkutatása).
Ez a legérzékenyebb időszak a játékos fejlődése szempontjából, itt dől el, hogy kiből lesz jó játékos! Ezért hangsúlyos a funkcionális technika oktatása, minőségi
munka, a részletek begyakorlása, poszt szerinti képzés kezdete (2-es és 4-es poszt technikájának oktatása), majd a speciális poszt szerinti finomtechnika kialakítása.
A játék részekre bontása, fokozatos összerakása, csapattaktika építésének kezdete, fő hangsúly a 3:3 szituációs rendszerben történő oktatásra helyezendő. Nagyok a
különbségek a fejlődésben, ezért nagyon eltérő terhelése a játékosoknak. Motoros képességfejlesztés csakis a biológiai kor és a felkészültség szintjének
figyelembevételével, ahol nagy hangsúlyt kell fektetni a nyújtó-lazító feladatokra, az akciók gyorsaságának, dinamizmusának fejlesztésére, mozgás és
helyzetfelismerésre gyorsaság szituációs helyzetekben, továbbá komplett csapattaktika felépítése, a zónavédekezés oktatása.
Energikussági faktor – harcosság, agresszivitás, határozottság, vezetési készség – erősödésének segítése „profi” életmód – táplálkozás, pihenés, időbeosztás -
kialakításának kezdete.
Ekkor kezdődik a dobásbiztonság kialakítása kommunikációs rendszer felépítése motoros képességfejlesztésben a sportág-specifikusság előtérbe kerül, ugyanúgy,
mint az egészséges agilitás, versenyszellem, a kreativitás, gyors és jó döntéshozatal képessége, az anticipáció képessége, a céltudatosság, a tanulni akarás. A
speciális kosárlabdázás szintje a támadás és a védekezés.

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

A

2012-2013 as és 2013-2014 es sportágfejlesztési programok eredményeképp elkészült a többfunkciós tornaterem, amit a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Óvoda közreműködésével közösen valósítottunk meg. A kivitelezés során több tervezett költség nem
fedezte az időközben megváltozott szabályok miatt felmerült valós költségeket. Csak egyet hagy említsek az e-útdíjat, ami valamennyi szállítási költségben megjelent,
jól lehet tervezve nem volt.
Éppen ezért, és a tervezéskor kimaradt egyéb -a használatbavételi engedélyhez szükséges- eszközök és változások, illetve az üzemeltetéshez szükséges eszközök
beszerzéséhez, üzembehelyezéséhez a mellékletben szereplő pótköltségvetést nyújtjuk be. Terveink szerint az elfogadást követően a hiányzó tételeket a tanév
kezdéséig be tudjuk szerezni és üzembe tudjuk helyezni.

2014. július 01. - 2014. augusztus 31.

Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasztásának lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja.
Fontos, hogy még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni és a kosárlabdázás valamely fajtáját élethosszig játsszák,
támogassák, kövessék.
A mozgásszegény életmód szükségessé teszi, hogy már kisiskolás kortól elkezdődjön a gyermekek szervezett keretek között történő mozgástanulása. A grundok és a
biztonságos játszó- és játékterek megszűnésével elvesztették a gyermekek az autodidakta mozgástanulás lehetőségét és újabb „konkurenciák” is megjelentek a
lehetőségek között. (számítógép, stb.)
A sportág népszerűségét és a meglévő csapatok vonzerejét kihasználva célunk, az általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak minél nagyobb számban történő
bevonása labdás ügyességi edzésekbe, helyi kezdeményezésű és bonyolítású versenyekbe. Fontos, hogy a nehezedő gazdasági környezet ellenére éreztessük a
szülőkkel és a gyerekekkel az önerő szükségességét, ezért az egyesület működésének jelentős forrásáról, a tagdíjfizetésről lemondani nem szándékozunk, és nem is
tudunk. A szociálisan
nehéz helyzetben lévő családoknak az egyesülettel szorosan együttműködő „A kosárlabdázás utánpótlásáért Alapítvány” nyújthat támogatást a költségek, elsősorban
a tagdíj előteremtésében. Ez azért is fontos lépés, mert az utóbbi évek tapasztalata alapján kijelenthető, hogy sok (~ 20) gyerek hagyta abba az anyagi nehézségek
miatt a kosárlabdázást.
Célunk, hogy az előkészítőbe sportoló gyerekek számát mintegy megduplázzuk és a következő években 30-50 gyereket vonjunk be évente a kosárlabdázás
vérkeringésébe.
Ezeknek a gyerekeknek később a képességeiknek és tudásuknak megfelelő versenyeket kell szerveznünk, illetve a tudásuknak megfelelő bajnokságokban a
szereplésüket biztosítanunk szükséges. Ha nem jutnak a gyerekek és a szülők sikerélményhez, akkor várható lemorzsolódásuk. A kosárlabdázás nem egy egyszerű
sport. Ahhoz, hogy valaki eredményes legyen nagyon hosszú ideig, és nagyon sokat kell dolgozni. Ezen időintervallumon belül kell megtalálni azt az összhangot, ami nem
megy az eredményesség rovására, ugyanakkor mindenki számára biztosítja akár az alacsonyabb szintű kosárlabdázás élményét. Nem biztos, hogy már 8-10 éves
korban meg kell határozni, hogy kiből lehet jó játékos. A kosárlabdázás teljes spektrumában gondolkozunk és hisszük, hogy aki játékosként nem juthat el a
válogatottságig az is lehet hasznos tagja a kosárlabda társadalomnak. Amíg a pályán teljesít addig edzőpartnerként, ellenfélként segíti a többiek felkészülését,
fejlődését. Később –ahogy azt már
korábban is említettem- lehet belőle edző, játékvezető, sportvezető, vagy csak egyszerűen a sportágat szerető és támogató szurkoló. Éppen ezért az előkészítőben
nagyon nagy a felelőssége az edzőknek, hogy a gyerekeket és a szülőket megnyerjék ennek a játéknak.
Ezt követően 8 éves kortól az előkészítő csoportokban elkezdett munkára építve, magasabb szintű sportági képzés és versenyeztetési lehetőség biztosítása.
Technikailag helyes sportági alapok lerakása. A gyermekek beillesztése az edzésrendszerbe, sportolói életforma kialakítása.
Később a 15 éves kor felett a sportági speciális képzés következik, a kiválasztás, tehetségek keresése oldalági beiskolázásra hangsúly fektetése (a középiskolába
bekerülő, addig nem ismert ügyes gyerekek felkutatása).
Ez a legérzékenyebb időszak a játékos fejlődése szempontjából, itt dől el, hogy kiből lesz jó játékos! Ezért hangsúlyos a funkcionális technika oktatása, minőségi
munka, a részletek begyakorlása, poszt szerinti képzés kezdete (2-es és 4-es poszt technikájának oktatása), majd a speciális poszt szerinti finomtechnika kialakítása.
A játék részekre bontása, fokozatos összerakása, csapattaktika építésének kezdete, fő hangsúly a 3:3 szituációs rendszerben történő oktatásra helyezendő. Nagyok a
különbségek a fejlődésben, ezért nagyon eltérő terhelése a játékosoknak. Motoros képességfejlesztés csakis a biológiai kor és a felkészültség szintjének
figyelembevételével, ahol nagy hangsúlyt kell fektetni a nyújtó-lazító feladatokra, az akciók gyorsaságának, dinamizmusának fejlesztésére, mozgás és
helyzetfelismerésre gyorsaság szituációs helyzetekben, továbbá komplett csapattaktika felépítése, a zónavédekezés oktatása.
Energikussági faktor – harcosság, agresszivitás, határozottság, vezetési készség – erősödésének segítése „profi” életmód – táplálkozás, pihenés, időbeosztás -
kialakításának kezdete.
Ekkor kezdődik a dobásbiztonság kialakítása kommunikációs rendszer felépítése motoros képességfejlesztésben a sportág-specifikusság előtérbe kerül, ugyanúgy,
mint az egészséges agilitás, versenyszellem, a kreativitás, gyors és jó döntéshozatal képessége, az anticipáció képessége, a céltudatosság, a tanulni akarás. A
speciális kosárlabdázás szintje a támadás és a védekezés.

A

sport, ezen belül a csapatsport olyan képességekre tanít meg bennünket, amely ismeretekre más módon nem tudunk szert tenni. Megtanulunk egymásért dolgozni,
felelősséget vállalni, és ahogy a nagy író Hemingway is mondta:



A sport, ezen belül a csapatsport olyan képességekre tanít meg bennünket, amely ismeretekre más módon nem tudunk szert tenni. Megtanulunk egymásért dolgozni,
felelősséget vállalni, és ahogy a nagy író Hemingway is mondta:
"A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít."
A programban résztvevő gyerekek és családjaik részére rendszeres elfoglaltságot biztosítunk, így adva lehetőséget ahhoz, hogy a tudásuknak megfelelően
teljesíthessenek a sportpályán. Az így felnövő gyerekeknek természetes lesz az egészséges életmód. Valószínű nem fognak dohányozni, alkoholt és drogokat
fogyasztani. Étkezésük sokkal inkább az egészséges étrend irányába fog eltolódni.
Az egyetlen kockázat a támogatás elmaradása esetén a stratégiai terv teljes megvalósíthatatlansága. Marad a kontraszelekció, vagyis aki tud fizetni marad, aki nem
az távozik. A szakmaiság átmegy gyerekmegőrzésbe. A kosárlabdázás a gyermekfelügyelet eszközévé válik.

"A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít."
A programban résztvevő gyerekek és családjaik részére rendszeres elfoglaltságot biztosítunk, így adva lehetőséget ahhoz, hogy a tudásuknak megfelelően
teljesíthessenek a sportpályán. Az így felnövő gyerekeknek természetes lesz az egészséges életmód. Valószínű nem fognak dohányozni, alkoholt és drogokat
fogyasztani. Étkezésük sokkal inkább az egészséges étrend irányába fog eltolódni.
Az egyetlen kockázat a támogatás elmaradása esetén a stratégiai terv teljes megvalósíthatatlansága. Marad a kontraszelekció, vagyis aki tud fizetni marad, aki nem
az távozik. A szakmaiság átmegy gyerekmegőrzésbe. A kosárlabdázás a gyermekfelügyelet eszközévé válik.

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



6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-2059/2014/MKOSZ

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése
                                                            

Új? Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

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



POLAR TEAM2 Pro  Transmitter kit 1 700 000 Ft

Biotorus LT 100 LT 99 Maxi 380 000 Ft

Mentőláda IV. 50 000 Ft

Laptop 300 000 Ft

2 430 000 Ft

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

744 637 Ft 1 737 487 Ft 2 482 124 Ft

744 637 Ft 1 737 487 Ft 2 482 124 Ft

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

9

Tornaterem kiegészítő beruházás a melléklet szerint

4400
Nyíregyháza
Ungvár sétány
19. 2263/86 49 117 838 Ft

49 117 838 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

15 051 431 Ft 35 120 006 Ft 50 171 437 Ft

15 051 431 Ft 35 120 006 Ft 50 171 437 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

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

Ügyiratszám : be/SFP-2059/2014/MKOSZ

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb
indoklás

Tervezett
beruházási, felújítási
érték (Ft)            

2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés Offline komplett rendszer
monitorozásra. Nem

2014/15 Sportegészségügyi eszközök
Mágnesterápiás készülék a
kisebb sérülések mielőbbi
gyógyulásához Nem

2014/15 Sportegészségügyi eszközök Sérülések ellátása 2 db
mentőládával Nem

2014/15 Informatikai eszközök
Az egyesület informatikai és
dokumentációs feladatainak
teljesítése. Nem

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak Kategória Tárgyi eszköz

beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f.

2014/15 TEF
2014-07-01 2014-08-31 2014-08-31

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

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

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

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



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

75 45 5

22 36 4

47 18 4

5 4 1

5 3 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2014/15-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFP-2059/2014/MKOSZ

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11 Országos

U12 Országos

U14 Országos

U16 Országos

U18 Nincs

U20 Nincs

U23 Nincs

U25* Nincs

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







3 000 000 Ft

26 795 400  Ft

350 000 Ft

57 330 400 Ft

5 892 127 Ft 53 029 146 Ft 58 921 273 Ft

5 892 127 Ft 53 029 146 Ft 58 921 273 Ft

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

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

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

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

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

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

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

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



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

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFP-2059/2014/MKOSZ

Évad Képzés címe          Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi
költségei
(Ft)           

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)            

Amortizá-
ció (Ft)

Tanácsadói
szolgálta-
tások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen     

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

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

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

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



0 Ft

800 000 Ft

30 000 Ft

20 000 Ft

0 Ft

850 000 Ft

Versenyeztetés költségei

87 359 Ft 786 228 Ft 873 587 Ft

87 359 Ft 786 228 Ft 873 587 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

Ügyiratszám : be/SFP-2059/2014/MKOSZ

Jogcím 2014/15

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

a pályahitelesítés díja

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:



737 149 Ft 737 149 Ft

1 060 582 Ft 1 060 582 Ft

15 724 Ft 15 724 Ft

1 813 455 Ft

Közreműködői költségek

906 729 Ft

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

0 Ft

1 105 724 Ft

1 590 873 Ft

0 Ft

23 586 Ft

2 720 183 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-2059/2014/MKOSZ

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

Maximum közrem. díj

2014/15 A sportágfejlesztési program elkészítése, nyomon követése,
elszámolása. Tárgyi jellegű

2014/15 A sportágfejlesztési program elkészítése, nyomon követése,
elszámolása. Utánpótlás nevelés

2014/15 A sportágfejlesztési program elkészítése, nyomon követése,
elszámolása. Versenyeztetés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:



Ügyiratszám : be/SFP-2059/2014/MKOSZ

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: Nyíregyháza  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 30  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFP-2059/2014/MKOSZ

Alulírott  Farkasinszki Gyula, mint  a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

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

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

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

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

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

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

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

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

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

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon   feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.

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

e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.

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

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Nyíregyháza  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 30  (nap) 



___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

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

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

 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(35 000 Ft)  A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

 Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant
piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.

 Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.

 A beruházás finanszírozási terve és forrása

 A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Nyíregyháza  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 30  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



edzők orvos 8 12 50.0  %

edzők 4 5 25.0  %

4 7 75.0  %

6 10 66.7  %

158 180 13.9  %

Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános iskola tornaterem0 1 0.0  %

0 0 1200 0.0  %

0 0 50 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 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.)

93 120 29.0  %

17 28 64.7  %

24 27 12.5  %

7 19 171.4  %

16 8 -50.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 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.)

14 14 -1.4  %

8 7 -12.5  %

12 8 -33.3  %

19 14 -26.3  %

7 0 - 100.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

50 80 60.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

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

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

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

Licence-szel rendelkező edzők száma fő

Szakemberek átlagfizetése Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db

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

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U11 Fő

U12 Fő

U14 Fő

U16 Fő

U18 Fő

U20 Fő

U23 Fő

Egyéb indikátor:

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

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U11 helyezés

U12 helyezés

U14 helyezés

U16 helyezés

U18 helyezés

U20 helyezés

U23 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:





Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
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