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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Női Kézilabda Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: CsNKC
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 9 1 9 8 8 8 4 - 1 - 1 4

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 8 4 0 Csurgó(helység)

Széchenyi tér(út, utca) 2.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 8 4 0  Csurgó (helység)

 Sarkady tér (út, utca)  3.(házszám)

06204626-957Telefon: 0682496-471Fax:

www.csnkc.huHivatalos honlap: info@csnkc.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Szászfalvi Bence

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06204626-957Mobiltelefonszám: elnok@csnkc.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Toldi Miklós

06302645-915Mobiltelefonszám: tomi@csnkc.huE-mail cím:

Csurgói Városi Sportcsarnok Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Csurgó Város Önkormányzata 16 óra

Eötvös József Általános Iskola tornatermeKlebersberg Intézményfenntartó Központ Eötvös József Általános Iskola 5 óra

Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános Iskola és Kollégium tornatermeSomogyi Református Egyházmegye Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános Iskola és Kollégium2 és fél óra 

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Csurgói Szabadidő SE

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

Csokonai Vitéz Mihány Gimnázium Általános Iskola és Kollégium 8840 Csurgó Széchenyi tér 9. Az együttműködési megállapodás keretében a Csurgói Női Kézilabda Club igazolt játékosainak középiskolai oktatási nevelési kérdéseival foglalkozik illetve lerakja egy női utánpótlás-nevelési bázis alapjait. A Csokonai Vitéz Mihály református Gimnáziumban és Általános Iskolában lehetőség van sportosztályban elvégezni a tanulmányokat így a versenysportban aktívan részt vállaló igazolt játékosok edzésterve az iskolai tanmenethez van igazítva és illesztve.

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0073/2013

Érkezett : ________________

521 NBII

Nem jogosult

 

 

 

 

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

1993-01-26

1993-01-26

1977-02-10

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

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.



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

0.8 MFt 0.75 MFt 1 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.22 MFt 0.033902 MFt 0.15 MFt

0 MFt 0 MFt 46.199038 MFt

0.12 MFt 0 MFt 8 MFt

1.14  MFt 0.78  MFt 55.35  MFt

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.

0.1845 MFt 0.11 MFt 8 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.02831 MFt 0.247761 MFt 0.45 MFt

1.52822 MFt 0.644867 MFt 7 MFt

0.154617 MFt 0.42988 MFt 1.2 MFt

1.9  MFt 1.43  MFt 16.65  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 0 MFt 14 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0073/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0073/2013

 2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 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

Létesítmény feltételek:

Az NB I-es férfi kézilabdacsapat sikerei kapcsán Csurgó Város Önkormányzata átgondolt és határozott döntést hozott a 2000-es évek elején: egy modern, nemzetközi színvonalú Városi
Sportcsarnokot épít a város. A férfi kéziseknek, a női kéziseknek, az utánpótlásnak, teremlabdarúgóknak és minden sportbarátnak. Ez is nagyban hozzájárult Csurgó városiasodásához, térségi
központtá válásához. A csarnok a csurgóiak és a 18 ezres kistérség nagy örömére elkészült, a legmodernebb sportpadlóval és hangtechnikával, edzőteremmel, sportgépekkel, orvosi és klub
helyiségekkel illetve 4 öltözővel. Számos NB I-es kézilabda mérkőzés, sportgála, koncert és utánpótlás rendezvény kerül megrendezésre évről évre. A létesítményben található funkcionális
egységek: sportpálya, mérete: 20 x 40 m, burkolata: sportpadló, ülo ̋- és állóhelyek száma: 800, illetve 400 fo ̋, öltözo ̋k száma: 4 db, befogadóképessége: 15 fo ̋, VIP részleg befogadóképessége:
20 fo ̋, masszázs-szoba: 1 db, iroda: 4 db.
Országos szakszövetség versenyeztetési elo ̋írásainak megfelel.

A sportcsarnok az un. PPP-konstrukcióban épült, a jelenlegi kormány ígéretéhez híven, néhány hónapon belül rendezi a tulajdonosi helyzetet: az állam kifizeti a város fennálló tartozását és
Csurgó város 100 %-os tulajdonába kerül a körülbelül 1,4 Mrd forintból megvalósult sportkomplexum. A sportlétesítmény 1000-1200 fő befogadására képes, mely a kistérség és a szűkebb
értelemben vett régió igényeit jelenleg maximálisan kielégíti. Egy éven belül megvalósul a sportcsarnok Bajnokok Ligája versenyeztetési előírásainak és az Európai Kézilabda Szövetség által
jóváhagyott nemzetközi mérkőzések lebonyolításáról szóló feltételrendszernek való megfelelés kivitelezése. Így NB II-es csurgói lányaink is BL színvonalú sportcsarnokban játszhatnak, aminek
használhatják a legmodernebb eredményjelző és egyéb berendezéseit. A Városi Sportcsarnokon kívül rendelkezésre áll további kettő oktatási intézmény tornacsarnoka, melyek kiválóan
alkalmasak kézilabdatornák, edzések (főleg utánpótlás), alapozások lebonyolítására. A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általánsos Iskola és Kollégium és az Eötvös József
Általános Iskola parkettás tornacsarnokai biztosítják az utánpótláscsapataink felkészülését, versenyeztetését és bőséges edzéslehetőségeit. 
Csurgón a sportolóink felkészülését segíti továbbá a Városi Sportuszoda, ahol az alapozások, erősítések és vízi edzések szauna használat mellett rendelkezésre állnak. 

Sportszervezet:

Csurgó város Magyarország dél-nyugati szegletében, a horvát határ közvetlen szomszédságában Somogy megyében, az ország egyik leghátrányosabb kistérségében helyezkedik el.
Lakossága 5600 fő, egyben a 18000-es lélekszámú csurgói járás központja is. Városunkban kettő kézilabdacsapat működik, a férfiak jelenleg az ország harmadik legjobb csapata, az NB I-es
tabella harmadik helyén állnak. A 2012/2013-as szezonban a Magyar Kupa bronzérmesei lettek, így jó eséllyel indulhatnak a nemzetközi kupákban is. Ezzel egy kisváros álmai váltak valóra. 
Az ország-szerte ismert és elismert csurgói kézilabdázás története azonban jóval korábban, 1976-ban kezdődött mégpedig a női kézilabdázás lehetőségének megteremtésével.

Az, hogy ez a kisváros, ahol 1976 előtt a kézilabdát sem ismerték, ilyen csodálatos hírnévre tett szert, elsősorban a Csokonai gimnázium két kiváló testnevelőjének, a Kátai házaspárnak
köszönhető. Kátai Ferenc és felesége, Kátainé Cseh Mária Szolnokot otthagyva, a Somogy megyei Csurgót választották. Arra a kérdésre, hogy miért, Marcsi néni ezt válaszolta: 
“Mert ez a kis hely adta meg nekünk azokat a feltételeket, amelyeket mi is szerettünk volna.” 

Az új testnevelők megjelenésével együtt az élet is megváltozott Csurgón. Az addigi heti két edzés helyett mindennap tartottak edzéseket. A kemény munkának meg lett a gyümölcse. A csurgói
csapat 1979-ben megnyerte a megyei bajnokságot, majd az osztályozó mérkőzés után, erős középcsapattá vált a hazai másodosztályban és az ország egyik legkiemelkedőbb utánpótlásképző
központjává vált.

Az edzéseket a gimnázium kinti pályáján, kis tornatermében és az I. számú Általános Iskola bitumenes pályáján tartották. 

1977-ben még zajlott a megyei bajnokság, mikor már be kellett nevezni a területire, Nagykanizsára. Gyönk ellen játszották a döntő mérkőzést, melyen eldőlt, hogy ki jut tovább az országosra.
Innentől számítjuk a Csurgói Női Kézilabda Club megszületését. 
A csapat egyelőre csak fizikailag volt erős, hiszen látszott már a sok munka. Ehhez természetesen hozzájárult a lányok küzdeni akarása is. Ennek köszönhető, hogy végül megnyerték a
mérkőzést, a “birkózó meccset”.
Az országoson, Miskolcon 7. helyezést értek el. A testnevelők nem hagyták, hogy a lányok elkeseredjenek, hiszen a pár hónapos munka után ez gyönyörű eredmény volt.
A következő években az edzők már érezték, hogy a középiskolás bajnokság viszonylag kevés mérkőzése nem elég a csapatnak, ezért indulási lehetőséget próbáltak szerezni a megyei
bajnokságban. A probléma az volt, hogy diáksportkör nem vehetett részt a fordulóban. Név kellett. Kérésükkel a Csurgói Spartacushoz fordultak. Nevet és járművet kértek, amivel el tudtak menni
az idegenbeli mérkőzésekre. Az egyesület szívesen segített.
A kemény munkának meg lett a gyümölcse. A csurgói csapat 1979-ben megnyerte a megyei bajnokságot, majd az osztályozó mérkőzés után NB II-es csapat lett.
Igaz, 1980-ban búcsúzniuk kellett, de ez mit sem változtatott az 1979-es eredményen.
A csapat 1985-ben került ismét NB II-be és azóta is nagyszerűen megállja a helyét. Időközben a szakosztály neve is megváltozott, Csurgói Szabadidő SE lett.
Csurgó női csapata, nemcsak az NB II-ben, diákolimpiákon, hanem az Országos Ifjúsági Bajnokságon (OIB) is indult minden évben. 
A Csurgói Női Kézilabda Club történelmének első szakasza 1992-ben zárult le, amikor a Kátai testnevelő-kézilabdaedző házaspár elhagyta a várost.

Azóta elnökséges jöttek és mentek, próbáltak valami többet, újat adni a sportegyesületnek és feljebb jutni a kézilabdaosztályokban. Legközelebb a történelmi pillanathoz a 2010/11 bajnoki
szezonban került a csapat, amikor kivívtuk az NBI/B osztályban való indulást, ám a zavartalan működéshez szükséges összeget nem sikerült megszerezni, így maradt az NB II.

Egyesületünk elnökségének fő célja három éven belül feljutni az NBI/B osztályba és ott stabilizálni csapatunk helyét a középmezőnyben. 

Csapatunk legfőbb támogatója Csurgó Város, az önkormányzat lehetőségein belül mindenben segítségünkre van, ami nemcsak a helyi politika, de a város csapatunk iránti kötődését is kifejezi.
További külső érintettek szponzoraink, egy részük szintén csurgói érdekeltségű, de ahogy korábban írtuk nagyon nehéz gazdasági helyzetben van csapatunk térsége és régiója, így komoly
gondot okoz támogatót szereznünk. Meghatározó szponzorunk a Csurgói Zrínyi Zrt. és a Szabadics Zrt. Ezen kívül 4 szervezet használja marketingjében a klub adottságait és felületeit.
Médiatámogatónk a Csurgói Városi Televízió.

Utánpótlás nevelés:

Csurgó város nagyságrendje, a településen található néhány középszintű gazdálkodási egység viszonylag szűk háttérbázist jelent a versenysport számára. Tekintettel erre a tényre, számunka a
társaságiadó pályázati lehetősége és annak maximális lehívása létkérdés. Sem lakosságszámban sem elhelyezkedésben nem rendelkezik városunk a professzionális sportegyesület anyagi
hátterét biztosító bázissal. Ezek ellenére olimpikonokat, sokszoros magyar válogatottakat KEK, EHF és magyar kupa győzteseket nevelt ki sportegyesületünk. Miután a tanulmányaikat befejező
diákok közül néhányan maradnak a csapatnál (többen felsőfokú intézményekben tanulnak tovább, míg mások volt lakóhelyükön keresnek munka-, illetve letelepülési lehetőséget) a Csurgói
Szabadidő SE jogutódja, a Csurgói Női Kézilabda Club tipikusan utánpótlás nevelő egyesület. A Csurgóról elkerült kézilabdások nagy része természetesen nem fordít hátat a sportágnak, hanem
új egyesületben folytatja tovább sportpályafutását. Csapatunk elnökségének fő célja, hogy a jövőben magyar másodosztályú csapatként ne akarjanak elmenni Csurgóról továbbtanuló
játékosaink. A csurgói kézilabda utánpótlás-nevelés sportszakmai eredményességét a Nemzeti Bajnokságban első osztályában szereplő illetve válogatott, olimpiai és nemzetközi szintet elért
játékosok igazolják.

A CSURGÓI NŐI KÉZILABDA CLUBBÓL ÉS A GIMNÁZIUMBÓL KIKERÜLT NEMZETI BAJNOKSÁGBAN RÉSZTVEVŐ VAGY RÉSZT VETT JÁTÉKOSOK, AKIKRE A LEGBÜSZKÉBBEK
VAGYUNK:

Olimpiai ezüstérmesek:
Balogh Beatrix
Simics Judit

Európa bajnok:



Létesítmény feltételek:

Az NB I-es férfi kézilabdacsapat sikerei kapcsán Csurgó Város Önkormányzata átgondolt és határozott döntést hozott a 2000-es évek elején: egy modern, nemzetközi színvonalú Városi
Sportcsarnokot épít a város. A férfi kéziseknek, a női kéziseknek, az utánpótlásnak, teremlabdarúgóknak és minden sportbarátnak. Ez is nagyban hozzájárult Csurgó városiasodásához, térségi
központtá válásához. A csarnok a csurgóiak és a 18 ezres kistérség nagy örömére elkészült, a legmodernebb sportpadlóval és hangtechnikával, edzőteremmel, sportgépekkel, orvosi és klub
helyiségekkel illetve 4 öltözővel. Számos NB I-es kézilabda mérkőzés, sportgála, koncert és utánpótlás rendezvény kerül megrendezésre évről évre. A létesítményben található funkcionális
egységek: sportpálya, mérete: 20 x 40 m, burkolata: sportpadló, ülo ̋- és állóhelyek száma: 800, illetve 400 fo ̋, öltözo ̋k száma: 4 db, befogadóképessége: 15 fo ̋, VIP részleg befogadóképessége:
20 fo ̋, masszázs-szoba: 1 db, iroda: 4 db.
Országos szakszövetség versenyeztetési elo ̋írásainak megfelel.

A sportcsarnok az un. PPP-konstrukcióban épült, a jelenlegi kormány ígéretéhez híven, néhány hónapon belül rendezi a tulajdonosi helyzetet: az állam kifizeti a város fennálló tartozását és
Csurgó város 100 %-os tulajdonába kerül a körülbelül 1,4 Mrd forintból megvalósult sportkomplexum. A sportlétesítmény 1000-1200 fő befogadására képes, mely a kistérség és a szűkebb
értelemben vett régió igényeit jelenleg maximálisan kielégíti. Egy éven belül megvalósul a sportcsarnok Bajnokok Ligája versenyeztetési előírásainak és az Európai Kézilabda Szövetség által
jóváhagyott nemzetközi mérkőzések lebonyolításáról szóló feltételrendszernek való megfelelés kivitelezése. Így NB II-es csurgói lányaink is BL színvonalú sportcsarnokban játszhatnak, aminek
használhatják a legmodernebb eredményjelző és egyéb berendezéseit. A Városi Sportcsarnokon kívül rendelkezésre áll további kettő oktatási intézmény tornacsarnoka, melyek kiválóan
alkalmasak kézilabdatornák, edzések (főleg utánpótlás), alapozások lebonyolítására. A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általánsos Iskola és Kollégium és az Eötvös József
Általános Iskola parkettás tornacsarnokai biztosítják az utánpótláscsapataink felkészülését, versenyeztetését és bőséges edzéslehetőségeit. 
Csurgón a sportolóink felkészülését segíti továbbá a Városi Sportuszoda, ahol az alapozások, erősítések és vízi edzések szauna használat mellett rendelkezésre állnak. 

Sportszervezet:

Csurgó város Magyarország dél-nyugati szegletében, a horvát határ közvetlen szomszédságában Somogy megyében, az ország egyik leghátrányosabb kistérségében helyezkedik el.
Lakossága 5600 fő, egyben a 18000-es lélekszámú csurgói járás központja is. Városunkban kettő kézilabdacsapat működik, a férfiak jelenleg az ország harmadik legjobb csapata, az NB I-es
tabella harmadik helyén állnak. A 2012/2013-as szezonban a Magyar Kupa bronzérmesei lettek, így jó eséllyel indulhatnak a nemzetközi kupákban is. Ezzel egy kisváros álmai váltak valóra. 
Az ország-szerte ismert és elismert csurgói kézilabdázás története azonban jóval korábban, 1976-ban kezdődött mégpedig a női kézilabdázás lehetőségének megteremtésével.

Az, hogy ez a kisváros, ahol 1976 előtt a kézilabdát sem ismerték, ilyen csodálatos hírnévre tett szert, elsősorban a Csokonai gimnázium két kiváló testnevelőjének, a Kátai házaspárnak
köszönhető. Kátai Ferenc és felesége, Kátainé Cseh Mária Szolnokot otthagyva, a Somogy megyei Csurgót választották. Arra a kérdésre, hogy miért, Marcsi néni ezt válaszolta: 
“Mert ez a kis hely adta meg nekünk azokat a feltételeket, amelyeket mi is szerettünk volna.” 

Az új testnevelők megjelenésével együtt az élet is megváltozott Csurgón. Az addigi heti két edzés helyett mindennap tartottak edzéseket. A kemény munkának meg lett a gyümölcse. A csurgói
csapat 1979-ben megnyerte a megyei bajnokságot, majd az osztályozó mérkőzés után, erős középcsapattá vált a hazai másodosztályban és az ország egyik legkiemelkedőbb utánpótlásképző
központjává vált.

Az edzéseket a gimnázium kinti pályáján, kis tornatermében és az I. számú Általános Iskola bitumenes pályáján tartották. 

1977-ben még zajlott a megyei bajnokság, mikor már be kellett nevezni a területire, Nagykanizsára. Gyönk ellen játszották a döntő mérkőzést, melyen eldőlt, hogy ki jut tovább az országosra.
Innentől számítjuk a Csurgói Női Kézilabda Club megszületését. 
A csapat egyelőre csak fizikailag volt erős, hiszen látszott már a sok munka. Ehhez természetesen hozzájárult a lányok küzdeni akarása is. Ennek köszönhető, hogy végül megnyerték a
mérkőzést, a “birkózó meccset”.
Az országoson, Miskolcon 7. helyezést értek el. A testnevelők nem hagyták, hogy a lányok elkeseredjenek, hiszen a pár hónapos munka után ez gyönyörű eredmény volt.
A következő években az edzők már érezték, hogy a középiskolás bajnokság viszonylag kevés mérkőzése nem elég a csapatnak, ezért indulási lehetőséget próbáltak szerezni a megyei
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A helyi utánpótlás-nevelési koncepció alapelvei:

A mai felfogás szerint a kiválasztástól a csúcsteljesítmények eléréséig edzéseket úgy tekinthetjük, mint a sportbeli teljesítőképesség – meghatározott törvényszerűségek szerint alakított –
kiszélesítési folyamatát.
E pedagógiai eszközökkel bővített egységes fejlesztési folyamatban az egymást követő edzési célok sorrendisége funkcionálisan meghatározott, vagyis a teljesítőképesség fokozásában sem
tehetjük meg a második vagy harmadik lépést az első előtt. Ugyanakkor, ha ebben a szisztematikusan felépített sorrendben – amiben az előző mindenkor alapot és feltételt jelent a következő
számára -, nem történik meg az adott feladatok megoldása, illetve bizonyos célszintek elérése, a teljesítmény-fejlődésben nagy valószínűséggel deficitek lépnek fel, amelyek már csak nehezen,
vagy egyáltalán nem lesznek kompenzálhatók az edzésfolyamat későbbi részeiben. Éppen ezért a többéves edzésfelépítés összkoncepciójában az első képzési alapnak, amely a legkisebbek
munkáját öleli fel kitüntetett szerepe van. A sportbeli teljesítmény-fejlődés időt és sok türelmet igényel.

Az utánpótlásedzésünk gyakorlatában a legtöbb hibát éppen a lépcsőszerűen felépülő edzéscélok konzekvens követésében véljük. Jóllehet, az edzéscélok egymásutánisága viszonylag
életkortól független – az elsődleges rendezési kritérium itt a mindenkori sportkövetelmény karaktere -, a foglalkozások tartalmi, metodikai alakítása azonban nem.

Azt, hogy ezek a célok, mikor, hogyan és milyen eszközökkel valósíthatók meg, a funkcióérettség törvényszerűségei és az individuális fejlődési tempó határozza meg.
Ezeket az elveket figyelmem kívül hagyva a fiatalok felkészítése könnyen redukált felnőtt edzésre válthat – ami magában sejti a korai specializáció veszélyét -, s csupán a sportágspecifikus
versenytevékenységre irányul.

Célcsoport:

Csurgón 1977 óta működik női kézilabda sportegyesület. Jelenleg az 5600 lelkes település a 18000 fős kistérség központja és centruma. A környező településekről Csurgóra járnak be a diákok
általános és középiskolába, így 6 évestől 18 éves korig tudjuk biztosítani a női kézilabda lehetőségét számukra. Csurgón jelenleg két általános iskola és két középiskola áll a tanulni és
kézilabdázni vágyó diákok rendelkezésére. 2013. április 5-én a Csurgói Női Kézilabda Club együttműködési megállapodást kötött a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános
Iskola és Kollégiummal. Anno a Csokonai gimnáziumban tanult és kézilabdázott két későbbi sokszoros magyar válogatott, olimpikon kiválóságunk Balogh Beatrix és Simics Judit. A helyi
Református Gimnáziumban már működik kézilabda akadémia fiúknak, a Csurgói KK-val történő megállapodás értelmében. A női szakág is elindítja az elit képzést. Kevés helyen működik még
ilyen Magyarországon, arra pedig eddig nem volt példa, hogy egy megye osztályú csapat (jelenleg még, 2013/14-es bajnoki szezonban már NB II osztályú) kezdjen ilyen szintű építkezésbe. A
megállapodás a Csurgói Női Kézilabda Club igazolt játékosainak középiskolai oktatási, nevelési kérdéseivel foglalkozik, illetve lerakja egy női utánpótlás-nevelési bázis alapjait. Az aláírás
mérföldkövet jelent a Csurgói Női Kézilabda Club életében, hiszen ezzel megindul az utánpótlás nevelés sportegyesületi szinten, akadémiai rendszerben. Sportegyesületünk továbbra is azon
dolgozik, hogy szoros és hosszú távú megállapodásokat kössön a kistérségben lévő oktatási intézményekkel.

További információ:
http://www.csnkc.hu
http://www.facebook.com/csurgoinkc 



bajnokságban. A probléma az volt, hogy diáksportkör nem vehetett részt a fordulóban. Név kellett. Kérésükkel a Csurgói Spartacushoz fordultak. Nevet és járművet kértek, amivel el tudtak menni
az idegenbeli mérkőzésekre. Az egyesület szívesen segített.
A kemény munkának meg lett a gyümölcse. A csurgói csapat 1979-ben megnyerte a megyei bajnokságot, majd az osztályozó mérkőzés után NB II-es csapat lett.
Igaz, 1980-ban búcsúzniuk kellett, de ez mit sem változtatott az 1979-es eredményen.
A csapat 1985-ben került ismét NB II-be és azóta is nagyszerűen megállja a helyét. Időközben a szakosztály neve is megváltozott, Csurgói Szabadidő SE lett.
Csurgó női csapata, nemcsak az NB II-ben, diákolimpiákon, hanem az Országos Ifjúsági Bajnokságon (OIB) is indult minden évben. 
A Csurgói Női Kézilabda Club történelmének első szakasza 1992-ben zárult le, amikor a Kátai testnevelő-kézilabdaedző házaspár elhagyta a várost.

Azóta elnökséges jöttek és mentek, próbáltak valami többet, újat adni a sportegyesületnek és feljebb jutni a kézilabdaosztályokban. Legközelebb a történelmi pillanathoz a 2010/11 bajnoki
szezonban került a csapat, amikor kivívtuk az NBI/B osztályban való indulást, ám a zavartalan működéshez szükséges összeget nem sikerült megszerezni, így maradt az NB II.

Egyesületünk elnökségének fő célja három éven belül feljutni az NBI/B osztályba és ott stabilizálni csapatunk helyét a középmezőnyben. 

Csapatunk legfőbb támogatója Csurgó Város, az önkormányzat lehetőségein belül mindenben segítségünkre van, ami nemcsak a helyi politika, de a város csapatunk iránti kötődését is kifejezi.
További külső érintettek szponzoraink, egy részük szintén csurgói érdekeltségű, de ahogy korábban írtuk nagyon nehéz gazdasági helyzetben van csapatunk térsége és régiója, így komoly
gondot okoz támogatót szereznünk. Meghatározó szponzorunk a Csurgói Zrínyi Zrt. és a Szabadics Zrt. Ezen kívül 4 szervezet használja marketingjében a klub adottságait és felületeit.
Médiatámogatónk a Csurgói Városi Televízió.

Utánpótlás nevelés:

Csurgó város nagyságrendje, a településen található néhány középszintű gazdálkodási egység viszonylag szűk háttérbázist jelent a versenysport számára. Tekintettel erre a tényre, számunka a
társaságiadó pályázati lehetősége és annak maximális lehívása létkérdés. Sem lakosságszámban sem elhelyezkedésben nem rendelkezik városunk a professzionális sportegyesület anyagi
hátterét biztosító bázissal. Ezek ellenére olimpikonokat, sokszoros magyar válogatottakat KEK, EHF és magyar kupa győzteseket nevelt ki sportegyesületünk. Miután a tanulmányaikat befejező
diákok közül néhányan maradnak a csapatnál (többen felsőfokú intézményekben tanulnak tovább, míg mások volt lakóhelyükön keresnek munka-, illetve letelepülési lehetőséget) a Csurgói
Szabadidő SE jogutódja, a Csurgói Női Kézilabda Club tipikusan utánpótlás nevelő egyesület. A Csurgóról elkerült kézilabdások nagy része természetesen nem fordít hátat a sportágnak, hanem
új egyesületben folytatja tovább sportpályafutását. Csapatunk elnökségének fő célja, hogy a jövőben magyar másodosztályú csapatként ne akarjanak elmenni Csurgóról továbbtanuló
játékosaink. A csurgói kézilabda utánpótlás-nevelés sportszakmai eredményességét a Nemzeti Bajnokságban első osztályában szereplő illetve válogatott, olimpiai és nemzetközi szintet elért
játékosok igazolják.
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Azt, hogy ezek a célok, mikor, hogyan és milyen eszközökkel valósíthatók meg, a funkcióérettség törvényszerűségei és az individuális fejlődési tempó határozza meg.
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kézilabdázni vágyó diákok rendelkezésére. 2013. április 5-én a Csurgói Női Kézilabda Club együttműködési megállapodást kötött a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános
Iskola és Kollégiummal. Anno a Csokonai gimnáziumban tanult és kézilabdázott két későbbi sokszoros magyar válogatott, olimpikon kiválóságunk Balogh Beatrix és Simics Judit. A helyi
Református Gimnáziumban már működik kézilabda akadémia fiúknak, a Csurgói KK-val történő megállapodás értelmében. A női szakág is elindítja az elit képzést. Kevés helyen működik még
ilyen Magyarországon, arra pedig eddig nem volt példa, hogy egy megye osztályú csapat (jelenleg még, 2013/14-es bajnoki szezonban már NB II osztályú) kezdjen ilyen szintű építkezésbe. A
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Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Pályázatunkra nem vonatkozik!
Pályázatunkra nem vonatkozik!



Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A Csurgói Női Kézilabda Club a 2013/2014-es bajnoki szezonra nyújtja be társaságiadó sportfejlesztési pályázatát. 
A projekt időtartama 2013. augusztus 1-től 2014. május 31-ig tart.Csapatunk a fenti szezonban NB II osztály dél-nyugati csoportjában indul. Projektünk kezdetén a személyi jellegű ráfordításokat
szeretnénk kifizetni szakmai stábunknak, edzőnknek illetve utánpótlás edzőinknek.
Ennek mértéke a megadott szakmai programunk mutatószámai alapján időarányosan 2013 december végén mintegy 3 900 000 Ft lesz. Ezzel egyidőben a elkezdjük beszerezni a gyógyászati
segédeszközeinket és sportfelszereléseinket is. Ezekre közel 20 000 000 Ft áll rendelkezésünkre. Szakvezetőinknek időarányosan fizetjük béreiket havonta. Terveink szerint a következő TAO
pályázati időszakra minden egyes projekt-tevékenység kifut, így realizálva pályázatunkban tervezett eszközöket és felszereléseket. 

További információ:
http://www.csnkc.hu
http://www.facebook.com/csurgoinkc 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A Csurgói Női Kézilabda Club a 2013/2014-es bajnoki idényre adja be először sportfejlesztési programjának pályázatát, így nem rendelkezik korábbi sportfejlesztési programmal. Terveink
szerint minden elkövetkező esztendőben élni szeretnénk a pályázat adta lehetőséggel. A következőkben a szakszövetségi stratégia főbb céljaihoz hozzárendelten szeretnénk bemutatni és
részletezni klubunk sportfejlesztési programjának kapcsolódását.
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pályázati időszakra minden egyes projekt-tevékenység kifut, így realizálva pályázatunkban tervezett eszközöket és felszereléseket. 

További információ:
http://www.csnkc.hu
http://www.facebook.com/csurgoinkc 

A

Csurgói Női Kézilabda Club a 2013/2014-es bajnoki idényre adja be először sportfejlesztési programjának pályázatát, így nem rendelkezik korábbi sportfejlesztési programmal. Terveink szerint
minden elkövetkező esztendőben élni szeretnénk a pályázat adta lehetőséggel. A következőkben a szakszövetségi stratégia főbb céljaihoz hozzárendelten szeretnénk bemutatni és részletezni
klubunk sportfejlesztési programjának kapcsolódását.

Szövetségi cél: „Dinamikusan növelni akarjuk – sportágunk ismertségének megfelelően – a kézilabda mindennapos művelését, elterjedtségét. Regisztrált sportolóink számát – ideértve a nem
versenysportolókat is – meg kívánjuk duplázni.”

• Klubcél: A következő években a 2012 augusztusában az új elnökség megválasztása óta megkezdett munkánkat kívánjuk folytatni, tehát városunk és a csurgói kistérség közoktatási
intézményeivel (iskolák és óvodák) építjük a kapcsolatokat. Ezek közül a a Csokonai Református Gimnáziummal már aláírásra került egy együttműködési megállapodás, mely sporttörténelmi
pillanat klubunk életében. A jelenlegi létszámot egy éven belül legalább duplájára kívánjuk növelni. Kiépítés alatt van megfigyelő rendszerünk, amely ugyancsak újabb tehetségek bevonására
szolgál. Csurgót a kézilabda itteni mély tradícióinak megfelelo ̋en a dél-dunántúli régió kézilabdaközpontjává kívánjuk felépíteni, ahová összegyűjtjük a régió tehetségeit, ahogyan az sikerült
Balogh Beatrix, Simics Judit vagy Kovacsics Anikó sportpályafutása esetében. 

Szövetségi cél: „Stratégiai célunk, hogy a magyar játékosok száma növekedjen az élcsapatokban.”

• Klubcél: Képzésünk azt a célt szolgálja, hogy országos hírű utánpótlás-nevelésünkből kikerült játékosok felnőtt csapatunkat, illetve a magyar válogatott kereteket erősítsék. Minimális célunk,
hogy a keret többsége magyar állampolgárságú, lehetőleg saját nevelésű, helyi sportoló legyen. Játékosmegfigyelő rendszerünket a határokon átnyúlva – a közeli földrajzi elhelyezkedés miatt
elsősorban Horvátországban, Szlovéniában - is működtetni kívánjuk, hogy a környező országban élő magyar fiatal tehetségek is esélyt kaphassanak.

Szövetségi cél: „A Magyar Kézilabda Szövetség a meglévő szakmai központok, műhelyek bázisán regionális szakmai központok kialakítására törekszik.”

• Klubcél: Összefogva az NB I-es csurgói férfi kézilabdacsapattal egy férfi és egy női regionális kézilabda akadémia kialakítása a célunk, ahova nemcsak a csurgói járásból hanem Somogy,
Tolna és Zala megyéből a legtehetségesebb fiatalok jöhetnek tanulni és kézilabdázni egyszerre. Sportegyesületünk szeretné megerősíteni azt a törekvést, hogy stabil, hosszú távú program
mellett Csurgóra jöjjenek kézilabdázni az utánpótlás korú játékosok a régióból, illetve egész Magyarország területéről is.

Szövetségi cél: „A magyar kézilabdázás ügyét nemzeti ügynek fogjuk fel.”

• Klubcél: A következő évben tovább erősítjük a határon túli, elsősorban a horvát, szlovén területen kiépített magyar-magyar kapcsolatainkat, testvérklubjainkkal közös edzőmérkőzéseket és
csapatépítéseket szervezünk, illetve bővítjük egymás csapatainak lehetőségeit. 

A következo ̋ években szélesköru ̋en szeretnénk megújítani a szakmai munkát és a szervezeti hátteret. A csurgói női kézilabdát újra a magyar másodosztályban szeretnénk versenyeztetni. Fő ̋ként
a szervezeti háttér és a toborzás-kiválasztás terén szorulunk fejlesztésre. Szakembereink tudására, elszántságára és hagyományainkra tudunk építkezni. Hisszük, hogy érdemes a város
kézilabda hagyományait feleleveníteni, megéri a befektetett energiát és pénzt. A csurgói járásnak és magának a városnak is a fennmaradás a cél, ebben a kézilabdára tudunk építkezni,
melyben utánpótlás-nevelésünk országos hírű. 

Négy év távlatában az MKSZ irányvonalát követve egy széles bázis kiépítésén szeretnénk munkálkodni, ahol a gyerekek adottságaik függvényében nyitott a felno ̋tt csapattagság. („A jövo ̋
utánpótlás bázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése”). Ennek kulcstényezo ̋i:
• A csurgói járás és a régió közoktatási intézményeivel felvesszük a kapcsolatot, amennyiben leheto ̋ségeink adottak, átvállaljuk a fiatalabb korosztályok edzését („Iskolás korban minél több
gyermek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba”)
• A határokon is átnyúló megfigyelo ̋ rendszer kiépítésén dolgozunk („A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedo ̋ adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy
informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján”)
• Intenzívebb toborzási eszközöket alkalmazunk

Célunk, hogy felno ̋tt csapatunk és a magyar válogatott profitálhasson utánpótlás-képzésünkbo ̋l. A pályázati támogatás bizonyos részét a megfigyelés–kiválasztás–képzés rendszer átformálására
és fejlesztésére szánjuk.
• Alulról építkezünk, már a legkisebb korosztályok nevelését is bevonjuk rendszerünkbe, hogy kiskorban speciális képzést nyújthassunk a gyerekeknek, például megindul a szivacskézilabda az
U8, U9 és U10 korosztályban („Az alulról építkezés filozófiája szerint a legalsó szintek megnyitása létkérdés”)
• Biztosítjuk az utánpótlás csapatok egymás utáni feltöltöttségét
• A kiszélesített bázisra is alkalmazzuk az egységes szakmai program alapján megtartott edzéseket. Edzo ̋inknek a meghatározott, korosztályokra lebontott szakmai koncepciót kell az adott
korosztályra alkalmazniuk, és a korosztályoknak megfelelo ̋ edzésszintet végrehajtaniuk, az elo ̋írt taktikai, technikai és motorikus elemeket elsajátíttatniuk („Egységes utánpótlás-nevelési
rendszer megteremtése”)
• Intenzív versenyeztetés leheto ̋ségét biztosítunk csapataink számára („Korosztályos válogatottak rendszeres foglalkoztatása és nemzetközi versenyeken való részvételének biztosítása”, „A
bajnokságok különbözo ̋ szintjeinek teljes feltöltöttsége”). 
• A kiválasztást megfelelo ̋ tudományos felmérésekkel, orvosi, pszichológiai, intelligencia, antropometriás mérésekkel kívánjuk megalapozni.

Utánpótlás képzésünk távlati valós célja egy koncentrált, akadémiai jellegu ̋ képzés kiépítése. 

A tanulmányutakat edzo ̋i, vezeto ̋i és utánpótlás szintjén is igényeljük. 

Szeretnénk a szakmai háttér kapcsán is változtatásokat, a következo ̋ket tu ̋ztük ki célul:
•A megnövelt létszámhoz bo ̋vített szakmai stábot szeretnénk, új emberek bevonásával
•A szervezeti hierarchiát fel kell építeni és megero ̋síteni
•Fontos, hogy innovatívak, tanulékonyak legyünk minden szinten

További információ:
http://www.csnkc.hu 
http://www.facebook.com/csurgoinkc 



Szövetségi cél: „Dinamikusan növelni akarjuk – sportágunk ismertségének megfelelően – a kézilabda mindennapos művelését, elterjedtségét. Regisztrált sportolóink számát – ideértve a nem
versenysportolókat is – meg kívánjuk duplázni.”

• Klubcél: A következő években a 2012 augusztusában az új elnökség megválasztása óta megkezdett munkánkat kívánjuk folytatni, tehát városunk és a csurgói kistérség közoktatási
intézményeivel (iskolák és óvodák) építjük a kapcsolatokat. Ezek közül a a Csokonai Református Gimnáziummal már aláírásra került egy együttműködési megállapodás, mely sporttörténelmi
pillanat klubunk életében. A jelenlegi létszámot egy éven belül legalább duplájára kívánjuk növelni. Kiépítés alatt van megfigyelő rendszerünk, amely ugyancsak újabb tehetségek bevonására
szolgál. Csurgót a kézilabda itteni mély tradícióinak megfelelo ̋en a dél-dunántúli régió kézilabdaközpontjává kívánjuk felépíteni, ahová összegyűjtjük a régió tehetségeit, ahogyan az sikerült
Balogh Beatrix, Simics Judit vagy Kovacsics Anikó sportpályafutása esetében. 

Szövetségi cél: „Stratégiai célunk, hogy a magyar játékosok száma növekedjen az élcsapatokban.”

• Klubcél: Képzésünk azt a célt szolgálja, hogy országos hírű utánpótlás-nevelésünkből kikerült játékosok felnőtt csapatunkat, illetve a magyar válogatott kereteket erősítsék. Minimális célunk,
hogy a keret többsége magyar állampolgárságú, lehetőleg saját nevelésű, helyi sportoló legyen. Játékosmegfigyelő rendszerünket a határokon átnyúlva – a közeli földrajzi elhelyezkedés miatt
elsősorban Horvátországban, Szlovéniában - is működtetni kívánjuk, hogy a környező országban élő magyar fiatal tehetségek is esélyt kaphassanak.

Szövetségi cél: „A Magyar Kézilabda Szövetség a meglévő szakmai központok, műhelyek bázisán regionális szakmai központok kialakítására törekszik.”

• Klubcél: Összefogva az NB I-es csurgói férfi kézilabdacsapattal egy férfi és egy női regionális kézilabda akadémia kialakítása a célunk, ahova nemcsak a csurgói járásból hanem Somogy,
Tolna és Zala megyéből a legtehetségesebb fiatalok jöhetnek tanulni és kézilabdázni egyszerre. Sportegyesületünk szeretné megerősíteni azt a törekvést, hogy stabil, hosszú távú program
mellett Csurgóra jöjjenek kézilabdázni az utánpótlás korú játékosok a régióból, illetve egész Magyarország területéről is.

Szövetségi cél: „A magyar kézilabdázás ügyét nemzeti ügynek fogjuk fel.”

• Klubcél: A következő évben tovább erősítjük a határon túli, elsősorban a horvát, szlovén területen kiépített magyar-magyar kapcsolatainkat, testvérklubjainkkal közös edzőmérkőzéseket és
csapatépítéseket szervezünk, illetve bővítjük egymás csapatainak lehetőségeit. 

A következo ̋ években szélesköru ̋en szeretnénk megújítani a szakmai munkát és a szervezeti hátteret. A csurgói női kézilabdát újra a magyar másodosztályban szeretnénk versenyeztetni. Fő ̋ként
a szervezeti háttér és a toborzás-kiválasztás terén szorulunk fejlesztésre. Szakembereink tudására, elszántságára és hagyományainkra tudunk építkezni. Hisszük, hogy érdemes a város
kézilabda hagyományait feleleveníteni, megéri a befektetett energiát és pénzt. A csurgói járásnak és magának a városnak is a fennmaradás a cél, ebben a kézilabdára tudunk építkezni,
melyben utánpótlás-nevelésünk országos hírű. 

Négy év távlatában az MKSZ irányvonalát követve egy széles bázis kiépítésén szeretnénk munkálkodni, ahol a gyerekek adottságaik függvényében nyitott a felno ̋tt csapattagság. („A jövo ̋
utánpótlás bázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése”). Ennek kulcstényezo ̋i:
• A csurgói járás és a régió közoktatási intézményeivel felvesszük a kapcsolatot, amennyiben leheto ̋ségeink adottak, átvállaljuk a fiatalabb korosztályok edzését („Iskolás korban minél több
gyermek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba”)
• A határokon is átnyúló megfigyelo ̋ rendszer kiépítésén dolgozunk („A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedo ̋ adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy
informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján”)
• Intenzívebb toborzási eszközöket alkalmazunk

Célunk, hogy felno ̋tt csapatunk és a magyar válogatott profitálhasson utánpótlás-képzésünkbo ̋l. A pályázati támogatás bizonyos részét a megfigyelés–kiválasztás–képzés rendszer átformálására
és fejlesztésére szánjuk.
• Alulról építkezünk, már a legkisebb korosztályok nevelését is bevonjuk rendszerünkbe, hogy kiskorban speciális képzést nyújthassunk a gyerekeknek, például megindul a szivacskézilabda az
U8, U9 és U10 korosztályban („Az alulról építkezés filozófiája szerint a legalsó szintek megnyitása létkérdés”)
• Biztosítjuk az utánpótlás csapatok egymás utáni feltöltöttségét
• A kiszélesített bázisra is alkalmazzuk az egységes szakmai program alapján megtartott edzéseket. Edzo ̋inknek a meghatározott, korosztályokra lebontott szakmai koncepciót kell az adott
korosztályra alkalmazniuk, és a korosztályoknak megfelelo ̋ edzésszintet végrehajtaniuk, az elo ̋írt taktikai, technikai és motorikus elemeket elsajátíttatniuk („Egységes utánpótlás-nevelési
rendszer megteremtése”)
• Intenzív versenyeztetés leheto ̋ségét biztosítunk csapataink számára („Korosztályos válogatottak rendszeres foglalkoztatása és nemzetközi versenyeken való részvételének biztosítása”, „A
bajnokságok különbözo ̋ szintjeinek teljes feltöltöttsége”). 
• A kiválasztást megfelelo ̋ tudományos felmérésekkel, orvosi, pszichológiai, intelligencia, antropometriás mérésekkel kívánjuk megalapozni.

Utánpótlás képzésünk távlati valós célja egy koncentrált, akadémiai jellegu ̋ képzés kiépítése. 

A tanulmányutakat edzo ̋i, vezeto ̋i és utánpótlás szintjén is igényeljük. 

Szeretnénk a szakmai háttér kapcsán is változtatásokat, a következo ̋ket tu ̋ztük ki célul:
•A megnövelt létszámhoz bo ̋vített szakmai stábot szeretnénk, új emberek bevonásával
•A szervezeti hierarchiát fel kell építeni és megero ̋síteni
•Fontos, hogy innovatívak, tanulékonyak legyünk minden szinten

További információ:
http://www.csnkc.hu 
http://www.facebook.com/csurgoinkc 

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

Csurgó távol mindentől az ország egy kis szegletében, a horvát határ szomszédságában, az egyik leghátrányosabb hazai kistérségben helyezkedik el. A jelen bizonytalan gazdasági helyzetre
tekintettel nagyon nehéz mecénást, támogatót szereznünk.

Csurgó kisváros jellege ellenére a kézilabda egyik hazai fellegvára, a járás és a térség közösségformáló központja. Tekintettel az NB I-ben szereplő eredményes férfi kézilabdacsapatunkra,
hétről-hétre a legnagyobb kulturális esemény a kézilabda mérkőzés. Itt vallási, politikai és generációs különbségektől mentesen összegyűlik mindenki, hogy buzdítsa csapatát.

Itt nincsenek nagy multicégek, akik támogatnának bennünket, néhány kicsi vállalkozás működik csak akik méretükhöz képest igyekszik mindent megtenni, hogy a csapata előrébb juthasson, így
a csurgói kistérségben Csurgó és a környező falvak gyermekeinek motivációt mutasson a női kézilabdázás terén. A Csurgói Női Kézilabda Club kiváló szakmai hátterét, Csurgó város
sportlehetőségeit és a közös sikereinket Balogh Beatrix, Simics Judit és Kovacsics Anikó neve fémjelzi, sportpályafutása igazolja. Előbbiek olimpiai ezüstérmesek, sokszoros magyar bajnokok,
EHF kupa, BL, KEK győztesek, magyar válogatottak utóbbi pedig fiatal kora ellenére Európa egyik legjobb klubjának számító Győri ETO KC irányítója, junior és felnőtt válogatott. Sokak
példaképnek, Görbicz Anita utódjának tartják. Sokszoros magyar bajnok, magyar kupagyőztes.

E példaképek óriási motivációt jelentenek a környékbeli sportszerető fiataloknak.

Őket a szerény körülmények ellenére sikerült kinevelnie a Csurgói Női Kézilabda Clubnak.

Idén ünnepli klubunk fennállásának 36. évfordulóját (1977 – 2013), szeretnénk emlékezetessé tenni ezt az esztendőt egy bajnoki aranyéremmel, így egy osztállyal feljebb kerülve még inkább
motivációt jelentenénk a környékbeli kézilabdázni vágyó fiataloknak. 
Manapság az internet korát éljük, mindenki a laptopját, számítógépét vagy az okostelefonját nyomkodja. A közösségeket igyekszik teljesen megsemmisíteni a közösségi portálok tömkelege. “Élj
közösségi életet az interneten!” – hangoztatják. Így a fiatalok többségének nincsenek álmaik és céljaik, melyekért küzdenének. 

Elhiszik a média többségében pesszimista és negatív híreit. Hajlamosak elhinni azokat és lemondanak álmaikról.

A Csurgói Női Kézilabda Club megteremt egy lehetőséget ezeknek a céltalanul életüket élő, utánpótlás korú diákoknak. Ha Balogh Beatrixnak, Simics Juditnak és Kovacsics Anikónak sikerült
elérni az álmait Csurgóról és az egész világ megismerte nevüket, miért ne sikerülhetne ez másoknak is? Kezdjenek el sportolni és kézilabdázni! Csak kevesekből lesz világklasszis, de a sport
kulcsfontossággal bír egész életünkre nézve.

"A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fõvel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít." – írja Hemingway. Aki a sportpályán megtanulta a küzdést, a szabályok betartásának
fontosságát, az ellenfél tiszteletét, a bírói döntések elfogadását, az megtanult veszteni és nyerni. Az igazi sportember képes a vesztés után újra felállni és tovább küzdeni, ezáltal a civil életben is
hasznosabb, értékesebb tagja lesz a társadalomnak, mint aki könnyen feladja a küzdést, vagy csak szabálytalan, törvénytelen úton tud eredményt elérni. A sportban megtanulunk társainkkal
együtt küzdeni egy célért, megtanulunk alkalmazkodni a változó feltételekhez és a társakhoz. Mindezek a tulajdonságok egy életen keresztül kísérik el azt, aki ezt fiatalon megtanulta,
megszokta. 



Csurgó távol mindentől az ország egy kis szegletében, a horvát határ szomszédságában, az egyik leghátrányosabb hazai kistérségben helyezkedik el. A jelen bizonytalan gazdasági helyzetre
tekintettel nagyon nehéz mecénást, támogatót szereznünk.

Csurgó kisváros jellege ellenére a kézilabda egyik hazai fellegvára, a járás és a térség közösségformáló központja. Tekintettel az NB I-ben szereplő eredményes férfi kézilabdacsapatunkra,
hétről-hétre a legnagyobb kulturális esemény a kézilabda mérkőzés. Itt vallási, politikai és generációs különbségektől mentesen összegyűlik mindenki, hogy buzdítsa csapatát.

Itt nincsenek nagy multicégek, akik támogatnának bennünket, néhány kicsi vállalkozás működik csak akik méretükhöz képest igyekszik mindent megtenni, hogy a csapata előrébb juthasson, így
a csurgói kistérségben Csurgó és a környező falvak gyermekeinek motivációt mutasson a női kézilabdázás terén. A Csurgói Női Kézilabda Club kiváló szakmai hátterét, Csurgó város
sportlehetőségeit és a közös sikereinket Balogh Beatrix, Simics Judit és Kovacsics Anikó neve fémjelzi, sportpályafutása igazolja. Előbbiek olimpiai ezüstérmesek, sokszoros magyar bajnokok,
EHF kupa, BL, KEK győztesek, magyar válogatottak utóbbi pedig fiatal kora ellenére Európa egyik legjobb klubjának számító Győri ETO KC irányítója, junior és felnőtt válogatott. Sokak
példaképnek, Görbicz Anita utódjának tartják. Sokszoros magyar bajnok, magyar kupagyőztes.

E példaképek óriási motivációt jelentenek a környékbeli sportszerető fiataloknak.

Őket a szerény körülmények ellenére sikerült kinevelnie a Csurgói Női Kézilabda Clubnak.

Idén ünnepli klubunk fennállásának 36. évfordulóját (1977 – 2013), szeretnénk emlékezetessé tenni ezt az esztendőt egy bajnoki aranyéremmel, így egy osztállyal feljebb kerülve még inkább
motivációt jelentenénk a környékbeli kézilabdázni vágyó fiataloknak. 
Manapság az internet korát éljük, mindenki a laptopját, számítógépét vagy az okostelefonját nyomkodja. A közösségeket igyekszik teljesen megsemmisíteni a közösségi portálok tömkelege. “Élj
közösségi életet az interneten!” – hangoztatják. Így a fiatalok többségének nincsenek álmaik és céljaik, melyekért küzdenének. 

Elhiszik a média többségében pesszimista és negatív híreit. Hajlamosak elhinni azokat és lemondanak álmaikról.

A Csurgói Női Kézilabda Club megteremt egy lehetőséget ezeknek a céltalanul életüket élő, utánpótlás korú diákoknak. Ha Balogh Beatrixnak, Simics Juditnak és Kovacsics Anikónak sikerült
elérni az álmait Csurgóról és az egész világ megismerte nevüket, miért ne sikerülhetne ez másoknak is? Kezdjenek el sportolni és kézilabdázni! Csak kevesekből lesz világklasszis, de a sport
kulcsfontossággal bír egész életünkre nézve.

"A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fõvel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít." – írja Hemingway. Aki a sportpályán megtanulta a küzdést, a szabályok betartásának
fontosságát, az ellenfél tiszteletét, a bírói döntések elfogadását, az megtanult veszteni és nyerni. Az igazi sportember képes a vesztés után újra felállni és tovább küzdeni, ezáltal a civil életben is
hasznosabb, értékesebb tagja lesz a társadalomnak, mint aki könnyen feladja a küzdést, vagy csak szabálytalan, törvénytelen úton tud eredményt elérni. A sportban megtanulunk társainkkal
együtt küzdeni egy célért, megtanulunk alkalmazkodni a változó feltételekhez és a társakhoz. Mindezek a tulajdonságok egy életen keresztül kísérik el azt, aki ezt fiatalon megtanulta,
megszokta. 

Az önkormányzatoknak is számos lehetőségük van arra, hogy polgáraik minőségi időtöltéséhez teret, lehetőséget nyújtsanak. Van és lehet is a sportnak üzleti vállalkozási része is, de vannak
olyan feladatok, amelyek kormányzati illetve önkormányzati kötelességek. Ha egészséges nemzetet akarunk, akkor erre áldozni is kell. Ez hosszú távú, de biztos befektetés. Olcsóbb és
összehasonlíthatatlanul hasznosabb egészséges embereket nevelni, mint drága orvosságokkal gyógyítani, kórházakat működtetni. Clubjainknak nem csupán sportolókat kell nevelni, hanem
egészségesen élő, a társadalom elvárásainak megfelelően gondolkodó és viselkedő nemzedéket, amely képes Magyarországot ismét felemelni, kiemelni abból a morális mélységből, amibe az
elmúlt közel fél évszázad során kényszerült. Ez komoly feladata minden döntéshozónak és minden hazánkfiának, aki felelősnek érzi magát nemzetünk jelenéért és jövőjéért.

A fentiek alapján Csurgó Város és a Csurgói Női Kézilabda Club is kötelességének érzi a sport és azon belül a női kézilabda lehetőségének biztosítását a régióban. Ezzel generációk életét
változtathatjuk meg és adhatunk célt, motivációt és sikerélményt nekik. Városunkban nagy probléma a nagyfokú elvándorlás – különösen a fiatalok körében-, ez ellen is különösen hasznos és
kiemelt jelentőségű lehet a társadalom és a szűkebb értelemben vett közösségünk szempontjából a professzionális utánpótlás-nevelés.

Tekintve, hogy a legnagyobb kulturális esemény hétről-hétre a kézilabda mérkőzés – esetenként városunk lakosságának ötöde (!) is összegyűlik -, kulcsfontosságú a kézilabda és a múltjára és
olimpikon neveléseire tekintettel a női kézilabda Csurgón.

Időtávban már 3-5 év távlatában óriási változások indulhatnak el. Elkezdenek hinni a csurgói női kézilabda sikerében nemcsak a sportolók, hanem szüleik, nagyszüleik, tanáraik, iskoláink,
vállalkozásaink és szurkolóink is. Ez olyan pozitív, optimista gondolkodásmódot indít el, melyre a mai pesszimista, negatív “magyar valóságban” óriási szüksége van nemcsak régiónknak, de
nemzetünknek is.
Ha terveink megvalósulnak, akkor a jövő évadban már 60-70 lánygyermeknek kínálunk értelmes szabadidő eltöltést helyben, és szoktatjuk hozzá o ̋ket az egészséges életmódhoz. Többségük
nem jut el a válogatottságig, de egy közösség tagja lehet, megtapasztalhatja a sport nevelési, hasznos szabadido ̋ eltöltési funkciójának minden jótékony hatását.

A városban tervezett nemzetközi tornák, a médiakapcsolatok (egyenlőre még főleg férfi csapatunk okán), és a gyakori szereplések kiemelt prioritású és első számú elemét képezik Csurgó város
városmarketingjének. Erre építhet a város saját kommunikációjában, akinek a befektetők és vállalkozások idevonzása a fő célja.

Az önkormányzatoknak is számos lehetőségük van arra, hogy polgáraik minőségi időtöltéséhez teret, lehetőséget nyújtsanak. Van és lehet is a sportnak üzleti vállalkozási része is, de vannak
olyan feladatok, amelyek kormányzati illetve önkormányzati kötelességek. Ha egészséges nemzetet akarunk, akkor erre áldozni is kell. Ez hosszú távú, de biztos befektetés. Olcsóbb és
összehasonlíthatatlanul hasznosabb egészséges embereket nevelni, mint drága orvosságokkal gyógyítani, kórházakat működtetni. Clubjainknak nem csupán sportolókat kell nevelni, hanem
egészségesen élő, a társadalom elvárásainak megfelelően gondolkodó és viselkedő nemzedéket, amely képes Magyarországot ismét felemelni, kiemelni abból a morális mélységből, amibe az
elmúlt közel fél évszázad során kényszerült. Ez komoly feladata minden döntéshozónak és minden hazánkfiának, aki felelősnek érzi magát nemzetünk jelenéért és jövőjéért.

A fentiek alapján Csurgó Város és a Csurgói Női Kézilabda Club is kötelességének érzi a sport és azon belül a női kézilabda lehetőségének biztosítását a régióban. Ezzel generációk életét
változtathatjuk meg és adhatunk célt, motivációt és sikerélményt nekik. Városunkban nagy probléma a nagyfokú elvándorlás – különösen a fiatalok körében-, ez ellen is különösen hasznos és
kiemelt jelentőségű lehet a társadalom és a szűkebb értelemben vett közösségünk szempontjából a professzionális utánpótlás-nevelés.

Tekintve, hogy a legnagyobb kulturális esemény hétről-hétre a kézilabda mérkőzés – esetenként városunk lakosságának ötöde (!) is összegyűlik -, kulcsfontosságú a kézilabda és a múltjára és
olimpikon neveléseire tekintettel a női kézilabda Csurgón.

Időtávban már 3-5 év távlatában óriási változások indulhatnak el. Elkezdenek hinni a csurgói női kézilabda sikerében nemcsak a sportolók, hanem szüleik, nagyszüleik, tanáraik, iskoláink,
vállalkozásaink és szurkolóink is. Ez olyan pozitív, optimista gondolkodásmódot indít el, melyre a mai pesszimista, negatív “magyar valóságban” óriási szüksége van nemcsak régiónknak, de
nemzetünknek is.
Ha terveink megvalósulnak, akkor a jövő évadban már 60-70 lánygyermeknek kínálunk értelmes szabadidő eltöltést helyben, és szoktatjuk hozzá o ̋ket az egészséges életmódhoz. Többségük
nem jut el a válogatottságig, de egy közösség tagja lehet, megtapasztalhatja a sport nevelési, hasznos szabadido ̋ eltöltési funkciójának minden jótékony hatását.

A városban tervezett nemzetközi tornák, a médiakapcsolatok (egyenlőre még főleg férfi csapatunk okán), és a gyakori szereplések kiemelt prioritású és első számú elemét képezik Csurgó város
városmarketingjének. Erre építhet a város saját kommunikációjában, akinek a befektetők és vállalkozások idevonzása a fő célja.

Szeretünk másképp gondolkodni, mint mások, de hátrányos helyzetünkből fakadóan másképp is kell. Az általános gazdasági modell egy helyi vállalkozás és sportegyesület kapcsolatában az,
hogy adott egy városban számos helyi közepes vagy nagy esetleg multinacionális vállalkozás és ők támogatnak egy helyi sportegyesületet. Pusztán mecenatúrából illetve ha az egyesület
komoly reklámértékkel bír, akkor már üzletileg is megéri a reklám a cégeknek.

Azonban a mi sportegyesületünk és városunk helyzete teljesen más gazdasági képet mutat. Kettő 60-80 munkahelyet adó közepes vállalkozás működik, illetve több kisebb néhány tíz
alkalmazottat foglalkoztató. Nekünk meg kell fordítanunk a dolgok menetét és a kézilabdacsapat eredményei miatt – és persze elhelyezkedés miatt is, 10 km-re vagyunk a horvát határtól és 15
percre az M7-es autópályától -, kell vállalkozásokat Csurgóra vonzani. Így kézilabdacsapatunk marketingkommunikációja, PR tevékenysége nagyfokú városmarketinggel is párosul, hiszen ha
cég vagy vállalkozások jönnének letelepedni Csurgóra, az csapatunknak komoly támogatást jelenhetne. Nekünk így kell gondolkodnunk.

A város hírnevét szintén erősíti, hogy egykori nemzetközi hírnévnek örvendő sportolók itt telepednek le (első körben Balogh Beatrix “hazacsábítása”, edzőként, sportvezetőként való foglalkozása
a célunk) elkötelezettek egyesületünk felé és a klub keretein belül működnek Csurgó és a kézilabda oktatás érdekében.
A térség számára külön kedvező a sportklubok együttműködése. Városunkban különösen a két kézilabda club, de a futball, az úszó és a ökölvívó egyesületek sem versengenek, hanem egymás
kölcsönös támogatásával élünk egymás mellett.

A pályázatban foglaltak megvalósulásával, megtaláljuk és kineveljük a jövő tehetségeit, akik a jövő válogatottjának alapjai lehetnek, elősegítve a jelenleginél sikeresebb szerepléseket a
világversenyeken. 
A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Kézilabda Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a helyi adottságokra alkalmazzuk, így szeretnénk
elősegíteni a világhírű magyar kézilabda fejlődését és előrébb jutását.

További információ:
http://www.csnkc.hu 
http://www.facebook.com/csurgoinkc



Szeretünk másképp gondolkodni, mint mások, de hátrányos helyzetünkből fakadóan másképp is kell. Az általános gazdasági modell egy helyi vállalkozás és sportegyesület kapcsolatában az,
hogy adott egy városban számos helyi közepes vagy nagy esetleg multinacionális vállalkozás és ők támogatnak egy helyi sportegyesületet. Pusztán mecenatúrából illetve ha az egyesület
komoly reklámértékkel bír, akkor már üzletileg is megéri a reklám a cégeknek.

Azonban a mi sportegyesületünk és városunk helyzete teljesen más gazdasági képet mutat. Kettő 60-80 munkahelyet adó közepes vállalkozás működik, illetve több kisebb néhány tíz
alkalmazottat foglalkoztató. Nekünk meg kell fordítanunk a dolgok menetét és a kézilabdacsapat eredményei miatt – és persze elhelyezkedés miatt is, 10 km-re vagyunk a horvát határtól és 15
percre az M7-es autópályától -, kell vállalkozásokat Csurgóra vonzani. Így kézilabdacsapatunk marketingkommunikációja, PR tevékenysége nagyfokú városmarketinggel is párosul, hiszen ha
cég vagy vállalkozások jönnének letelepedni Csurgóra, az csapatunknak komoly támogatást jelenhetne. Nekünk így kell gondolkodnunk.

A város hírnevét szintén erősíti, hogy egykori nemzetközi hírnévnek örvendő sportolók itt telepednek le (első körben Balogh Beatrix “hazacsábítása”, edzőként, sportvezetőként való foglalkozása
a célunk) elkötelezettek egyesületünk felé és a klub keretein belül működnek Csurgó és a kézilabda oktatás érdekében.
A térség számára külön kedvező a sportklubok együttműködése. Városunkban különösen a két kézilabda club, de a futball, az úszó és a ökölvívó egyesületek sem versengenek, hanem egymás
kölcsönös támogatásával élünk egymás mellett.

A pályázatban foglaltak megvalósulásával, megtaláljuk és kineveljük a jövő tehetségeit, akik a jövő válogatottjának alapjai lehetnek, elősegítve a jelenleginél sikeresebb szerepléseket a
világversenyeken. 
A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Kézilabda Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a helyi adottságokra alkalmazzuk, így szeretnénk
elősegíteni a világhírű magyar kézilabda fejlődését és előrébb jutását.

További információ:
http://www.csnkc.hu 
http://www.facebook.com/csurgoinkc
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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2 10 200 000 Ft 40 000  Ft 2 400 000  Ft

6 12 200 000 Ft 56 000  Ft 3 072 000  Ft

8 22 400 000  Ft 96 000  Ft 5 472 000  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)

2 749 749 Ft 2 749 749 Ft 5 499 498 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 749 749 Ft 2 749 749 Ft 5 499 498 Ft

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

Szászfalvi Bence

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0073/2013

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül. idő Kategória Licensz /
megnevezés

Új? Adózás módja Bruttó
juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
                    

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)                         

2013/14
Szabóné Kepler
Gabriella

1969-12-12
Edző C Nem EKHO

2013/14
Szászfalvi
Bence

1988-01-01
Egyéb

felsőfokú
végzettség,
sportvezető Igen Normál

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció
megnevezése      

Indoklás

2013/14

A CsNKC jelenlegi irányítási feladataihoz képest jelentős előrelépést történik a magasabb osztályba kerüléssel és az utánpótlás-nevelési program
indításával, így feltétlenül szükséges egy olyan szakember, aki az egyesület működésének operatív szervezési, irányítási feladatait ellátja
részmunkaidőben.

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.



0 Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

9

0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0073/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

Összegzés:

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

2013/14

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. E.k.

Összegzés:

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

2013/14

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. 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



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

0 0

10 1

10 1

10 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16 1

16 1

2013/14-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0073/2013

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb)

U7 Nincs

U8 Országos

U9 Országos

U10 Országos

U11 Nincs

U12 Nincs

U13 Nincs

U14 Nincs

Serdülő Nincs

Ifjúsági Országos

Junior Országos

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



12

Mez meccs 100 2 885 Ft 288 500  Ft

Nadrág meccs 100 2 308 Ft 230 800  Ft

Gálamelegítő 50 8 655 Ft 432 750  Ft

Kapusmez 10 3 462 Ft 34 620  Ft

Kapusnadrág 10 3 462 Ft 34 620  Ft

Edzőpóló 100 1 442 Ft 144 200  Ft

Rövidnadrág 100 2 019 Ft 201 900  Ft

Bemelegítő jogging 50 5 770 Ft 288 500  Ft

Szabadidőpóló 50 2 019 Ft 100 950  Ft

Széldzseki 50 5 770 Ft 288 500  Ft

Kabát 50 8 078 Ft 403 900  Ft

Kézilabdacipő 50 8 655 Ft 432 750  Ft

Utcai cipő 50 7 212 Ft 360 600  Ft

Zokni 150 433 Ft 64 950  Ft

Sapka 50 1 039 Ft 51 950  Ft

Kesztyű 50 1 442 Ft 72 100  Ft

Papucs 50 1 442 Ft 72 100  Ft

Törölköző 50 2 308 Ft 115 400  Ft

Sporttáska nagy méretben 50 4 327 Ft 216 350  Ft

Ladba 50 2 885 Ft 144 250  Ft

Kulacs 50 144 Ft 7 200  Ft

Wax 10 1 731 Ft 17 310  Ft

Síp 10 692 Ft 6 920  Ft

Stopperóra 5 3 462 Ft 17 310  Ft

Sportbólya 20 2 596 Ft 51 920  Ft

Medicinlabda 30 2 019 Ft 60 570  Ft

Súlyzó 60 865 Ft 51 900  Ft

Ugrókötél 30 865 Ft 25 950  Ft

Labdazsák 5 2 885 Ft 14 425  Ft

Kinesio tape 5 cm 60 519 Ft 31 140  Ft

Tape ragasztó spray 10 865 Ft 8 650  Ft

Kinesio tape DVD 1 923 Ft 923  Ft

Ló krém 20 1 442 Ft 28 840  Ft

Tapevágó olló 2 1 442 Ft 2 884  Ft

Hűtőtáska 3 2 596 Ft 7 788  Ft

Bemelegítőkrém 30 1 298 Ft 38 940  Ft

Ragtapasz 10 433 Ft 4 330  Ft

Massage ágy 2 20 195 Ft 40 390  Ft

Jégtömlő 3 1 212 Ft 3 636  Ft

Hűtőzselé 10 1 010 Ft 10 100  Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0073/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 pár Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok



Fagyasztóspray 10 317 Ft 3 170  Ft

Btl  game ready 1 923 189 Ft 923 189  Ft

Bemer pro set 1 393 798 Ft 393 798  Ft

Eötvös József Általános Iskola tornaterme 1 442 Ft 10 10 100 144 200  Ft

Eötvös József Általános Iskola tornaterme 1 442 Ft 10 10 100 144 200  Ft

Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános Iskola és Kollégium tornaterme1 442 Ft 10 10 100 144 200  Ft

Csurgói Városi Sportcsarnok 2 885 Ft 32 10 320 923 200  Ft

Csurgói Városi Sportcsarnok 2 885 Ft 32 10 320 923 200  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

4 10 43 274 Ft 8 655  Ft 519 290  Ft

4 10 34 620 Ft 6 924  Ft 415 440  Ft

2 10 14 425 Ft 4 039  Ft 184 640  Ft

8 12 72 124 Ft 20 195  Ft 1 107 828  Ft

4 10 43 274 Ft 12 117  Ft 553 910  Ft

4 10 43 274 Ft 12 117  Ft 553 910  Ft

64 047 3 335 018 

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2

Szabóné Kepler Gabriella

Balogh Veronika

Oláh Gábor

Toldi Miklós felsőfokú végzettség programvezető

Kátai Ferenc felsőfokú végzettség TF sportmunkatárs

Kiss József masszőri végzettség gyúró

Sportszakemberek adatainak részletezése

4 233 195  Ft

1 497 778  Ft

634 692 Ft

86 549 Ft

173 098 Ft

86 549 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Diagnosztikai eszközök

2013/14 db Diagnosztikai eszközök

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség     

2013/14 U8

2013/14 U9

2013/14 U10

2013/14 Ifjúsági

2013/14 Junior

Támogatási
időszak

Név
                              

Kategória Új? Adózás módja Napi munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

2013/14
Szabóné Kepler
Gabriella Edző Igen EKHO

2013/14 Balogh Veronika Edző Nem EKHO

2013/14 Oláh Gábor Edző Igen Normál

2013/14 Toldi Miklós Egyéb Igen Normál

2013/14 Kátai Ferenc Egyéb Igen Normál

2013/14 Kiss József Egyéb Nem Normál

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés Fogl. kor.

2013/14 1969-12-12 C

U8
U9
U10
Ifjúsági
Junior

2013/14 1972-07-19 C

U8
U9
U10
Ifjúsági
Junior

2013/14 1981-01-21 C

U8
U9
U10
Ifjúsági
Junior

2013/14 1966-02-22

U8
U9
U10
Ifjúsági
Junior

2013/14 1945-05-11

U8
U9
U10
Ifjúsági
Junior

2013/14 1958-06-08

U8
U9
U10
Ifjúsági
Junior

Jogcím 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei



2 279 000  Ft

1 162 641 Ft

3 335 018  Ft

0 Ft

0 Ft

13 488 520 Ft 0 Ft

1 361 102 Ft 12 249 917 Ft 13 611 019 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 361 102 Ft 12 249 917 Ft 13 611 019 Ft

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

AJT program költségei

Összegzés:

összesen:

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

2013/14

2014/15

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.)



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/SFPHP03-0073/2013

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

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

2013/14 SZ

2014/15 Á

2014/15 SZ

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



0 Ft

Közreműködői költségek

149 997 Ft

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

27 497 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

122 499 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

149 996 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0073/2013

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj

Összegzés:

2013/14

Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 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/SFPHP03-0073/2013

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: Csurgó  (helység), 2013  (év) 10  (hó) 04  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP03-0073/2013

Alulírott  Szászfalvi Bence, 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: Csurgó  (helység), 2013  (év) 10  (hó) 04  (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)

 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Csurgó  (helység), 2013  (év) 10  (hó) 04  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.
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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:

U7 Fő

U8 Fő

U9 Fő

U10 Fő

U11 Fő

U12 Fő

U13 Fő

Egyéb indikátor:

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

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U7 helyezés

U8 helyezés

U9 helyezés

U10 helyezés

U11 helyezés

U12 helyezés

U13 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 20 000 Ft

2 749 749 Ft 27 497 Ft 2 749 749 Ft 5 499 498 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

12 249 917 Ft 122 499 Ft 1 361 102 Ft 13 611 019 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

14 999 666 Ft 149 996 Ft 4 110 851 Ft 19 110 517 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

2 749 749 Ft 27 497 Ft 2 749 749 Ft 5 499 498 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

12 249 917 Ft 122 499 Ft 1 361 102 Ft 13 611 019 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

14 999 666 Ft 149 996 Ft 4 110 851 Ft 19 110 517 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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