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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Körmendi Dózsa Munkás Testedző Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: Körmendi DMTE
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 9 8 9 3 3 6 9 - 1 - 1 8

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 9 9 0 0 Körmend(helység)

Sport utca(út, utca) 1.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 9 9 0 0 Körmend(helység)

Képúti liget(út, utca) 7/A.(házszám)

30-503-85-65Telefon: 0694210218Fax:

kormendhandball.gportal.huHivatalos honlap: farago68@gmail.comE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Kovácsné Németh Zsuzsanna

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

30-411-52-81Mobiltelefonszám: zsuzsa7002@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Faragó András

30-503-85-65Mobiltelefonszám: farago68@gmail.comE-mail cím:

Rázsó Imre Szki. és Szakiskola Körmend Város Önkormányzata és a Magyar ÁllamKlebelsberg Intézményfenntartó Központ 2

Somogyi Béla Általános Iskola Körmend Város Önkormányzata Körmend Város Önkormányzata 2

Körmendi Rendészeti SzakközépiskolaMagyar Állam Belügyminisztérium 12

Konditerem Körmend Város Önkormányzata Körmendi DMTE 1

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

Ügyiratszám : be/SFP-0072/2013

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 és versenyeztetés

felkészülés

1989-11-27

1989-11-27

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

1.2 MFt 1.2 MFt 1.2 MFt

0.3 MFt 0.4 MFt 0.25 MFt

2.5 MFt 2.2 MFt 5 MFt

7.9 MFt 15 MFt 20 MFt

0 MFt 0.15 MFt 0.6 MFt

11.9  MFt 18.95  MFt 27.05  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.

1.276917 MFt 1.1 MFt 3 MFt

1.2 MFt 2.1 MFt 2 MFt

0.27 MFt 2.7 MFt 2 MFt

0.02 MFt 0.9 MFt 1 MFt

1.6 MFt 2.8 MFt 3 MFt

4.37  MFt 9.6  MFt 11  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

3 MFt 6.5 MFt 30 MFt

1.2 MFt 2.1 MFt 3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFP-0072/2013

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/SFP-0072/2013

 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

Egyesületünk az edzéseinek nagy részét a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola sportcsarnokában tartja, amit 8.600.-Ft-ért bérlünk óránként. A TAO-nak köszönhetően edzéseink már nem
egy-egy órás időtartamúak, félpályán 20-20 fővel, hanem sikerült a heti edzésszámot korosztályonként 2-ről 3-4-re emelni. Körmenden 2 méretes pálya van, de a Városi Sportcsarnokban – ami
mint kiemelt városi egyesület számunkra ingyenes – csak /de azt sem mindig/ a hétvégi mérkőzéseket, tornákat tudjuk megrendezni, mert ott a város NBI-es kosárlabdacsapata és utánpótlás
csapatai edzenek az iskolai tanórák után. A Rendészeti Iskolában viszont még tovább tudjuk növelni edzéseink számát, mivel a 8.600.-Ft-os óránkénti díjat mások nem tudják kifizetni, így nincs
igazán konkurenciánk. Ezt viszont csak a TAO támogatással tudjuk megvalósítani, és csak így tudunk tovább fejlődni az utánpótlás-nevelés terén. Ha teljes pályázatunk sikeres lesz ebben az
évben, akkor új edzőket szeretnénk alkalmazni. A Rázsó Szki. 20x10-es tornatermében további órákat szeretnénk bérelni a szivacskézilabdás korosztály részére, amit a város általános
iskoláiban meghirdetett kézilabdás toborzóink sikere is szükségessé tesz. Ha biztosított az anyagi háttér (TAO, NEA, önkormányzati és egyéb pályázatok) az iskolai és óvodai pedagógusokat is
szeretnénk megnyerni a kézilabda oktatás bevezetésére és népszerűsítésére. Az első TAO-s támogatásból minden iskolába és óvodába tudtunk méretes labdákat juttatni és részünkről
sikeresen zajlik az iskolai tanórák szakmai támogatása is. U7-10-11-12 korosztállyal kijutottunk az Erima gyermekbajnokságban országos elődöntőire, az U8 pedig a régiós döntőre. Csapataink
közül 4 korosztállyal a Győri bajnokságban is részt vettünk és több nemzetközi tornára is vittük játékosainkat. A serdülő és junior korosztállyal – a TAO pályázatnak köszönhetően - a lehető
legtöbb versenyzési lehetőséget próbáljuk megtalálni, de emellett részükre a konditermi edzéseket is bevezettük, melyet az egyesület használatában lévő konditeremben tudunk megvalósítani.

Tárgyi eszköz beruházás:
Nagyrészt saját kisbuszunkkal oldottuk meg az utazást, amelynek sajnos jelenlegi műszaki állapota már nem teszi lehetővé a jármű további műszaki vizsgáztatását. Márciusban megérkezett az
új 17 fős Renault Master kisbuszunk, amelyet a TAO2012-es pályázatból sikerült megvenni. Ennek köszönhetően sokkal több helyre el tudunk menni, de még így is szükségünk lesz egy 9 fős
kisbuszra, hogy ne kelljen annyi kocsi futást fizetni edzésre járásra és a szivacskézisek is külön tudjanak menni a mérkőzésekre. Ha több csapat megy egyszerre így személyautókkal is kell
mennünk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

nincs ingatlan beruházásunk.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei:
2013. július végétől minden korosztállyal elkezdjük az alapozást a sportpályán, kondi termünkben és a sportcsarnokban. Korosztályonként pár napos edzőtáborba utazunk, majd részt veszünk
minél több korosztállyal szokásos augusztusi tornáinkon /Cell-Cup Veszprém, Fradi torna Budapest/. Szeptembertől a legnagyobbakkal a junior bajnokságban és az OIK és OJK kupába
indulunk. Az Erima - és a győri bajnokságban is 5-6 csapatunkat versenyeztetjük, itt szintén nevezési díjat kell fizetnünk. Októberben és novemberben az Arany /Szentgotthárd/, az Üstökös
/Dunaújváros/ és a STUDENT-COMFORT /Szombathely/ kupákon szeretnénk részt venni lehetőleg minél több korosztállyal. Decemberben az ASI Ferenczy, januárban a debreceni Főnix kupára
neveznénk be. Februárban hagyományos, immár XX. Kézilabdás farsangi tornánkat és bálunkat szeretnénk megtartani. Reméljük, hogy március és április a regionális és országos döntők
jegyében telik, május végén, a Pünkösdi tornán való részvételt tervezzük Kalocsán. Év közben a kisebb nagyobb tornákra történő meghívásoknak szeretnénk eleget tenni, majd a verseny
szezon végén - júniusban - napközis rendszerben próbálunk kézilabdás tábort szervezni a legkisebbeknek, akik az U7-U12 korosztályokban szerepelnének. Természetesen a felsorolt tornákon
való részvétel minden esetben nevezési díj, szállás- és étkezési költséggel terheli meg az egyesület költségvetését, mely összegeket a versenyszervezők határoznak meg. Az előző TAO
támogatásnak köszönhetően az új buszunkkal már könnyen megoldható az, hogy egy-egy napra - két egymás melletti korosztállyal – elmenjünk egy másik egyesülethez és ott egész nap
folyamatosan játsszák az edzőmérkőzéseket.
Tárgyi eszköz beruházás: Tervezzük, hogy a 2013-es TAO pályázat támogatásán egy 9 fős kisbuszt vásárolnánk az egyesület részére. Ha sikerülne a buszvásárlás, tovább tudnánk növelni a
mérkőzésszámot. Saját tulajdonú, jó műszaki állapotú kisbuszunkkal a gyerekek edzéslátogatása is növelhető, mivel így a játékosok edzések és mérkőzések utáni hazautaztatása is biztosított
lenne tekintettel arra, hogy sok szülőnek időbeli és anyagi gondot okoz a gyerekek edzésre, mérkőzésre történő utaztatása. Tornára való utazáskor ezzel a kisbusszal kiegészülve könnyen
megoldható az utaztatás. A szivacskézis csapatnak pedig elegendő is ez a méretű busz és B kategóriás jogosítvánnyal is vezethető.

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

Egyesületünk az edzéseinek nagy részét a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola sportcsarnokában tartja, amit 8.600.-Ft-ért bérlünk óránként. A TAO-nak köszönhetően edzéseink már nem
egy-egy órás időtartamúak, félpályán 20-20 fővel, hanem sikerült a heti edzésszámot korosztályonként 2-ről 3-4-re emelni. Körmenden 2 méretes pálya van, de a Városi Sportcsarnokban – ami
mint kiemelt városi egyesület számunkra ingyenes – csak /de azt sem mindig/ a hétvégi mérkőzéseket, tornákat tudjuk megrendezni, mert ott a város NBI-es kosárlabdacsapata és utánpótlás
csapatai edzenek az iskolai tanórák után. A Rendészeti Iskolában viszont még tovább tudjuk növelni edzéseink számát, mivel a 8.600.-Ft-os óránkénti díjat mások nem tudják kifizetni, így nincs
igazán konkurenciánk. Ezt viszont csak a TAO támogatással tudjuk megvalósítani, és csak így tudunk tovább fejlődni az utánpótlás-nevelés terén. Ha teljes pályázatunk sikeres lesz ebben az
évben, akkor új edzőket szeretnénk alkalmazni. A Rázsó Szki. 20x10-es tornatermében további órákat szeretnénk bérelni a szivacskézilabdás korosztály részére, amit a város általános
iskoláiban meghirdetett kézilabdás toborzóink sikere is szükségessé tesz. Ha biztosított az anyagi háttér (TAO, NEA, önkormányzati és egyéb pályázatok) az iskolai és óvodai pedagógusokat is
szeretnénk megnyerni a kézilabda oktatás bevezetésére és népszerűsítésére. Az első TAO-s támogatásból minden iskolába és óvodába tudtunk méretes labdákat juttatni és részünkről
sikeresen zajlik az iskolai tanórák szakmai támogatása is. U7-10-11-12 korosztállyal kijutottunk az Erima gyermekbajnokságban országos elődöntőire, az U8 pedig a régiós döntőre. Csapataink
közül 4 korosztállyal a Győri bajnokságban is részt vettünk és több nemzetközi tornára is vittük játékosainkat. A serdülő és junior korosztállyal – a TAO pályázatnak köszönhetően - a lehető
legtöbb versenyzési lehetőséget próbáljuk megtalálni, de emellett részükre a konditermi edzéseket is bevezettük, melyet az egyesület használatában lévő konditeremben tudunk megvalósítani.

Tárgyi eszköz beruházás:
Nagyrészt saját kisbuszunkkal oldottuk meg az utazást, amelynek sajnos jelenlegi műszaki állapota már nem teszi lehetővé a jármű további műszaki vizsgáztatását. Márciusban megérkezett az
új 17 fős Renault Master kisbuszunk, amelyet a TAO2012-es pályázatból sikerült megvenni. Ennek köszönhetően sokkal több helyre el tudunk menni, de még így is szükségünk lesz egy 9 fős
kisbuszra, hogy ne kelljen annyi kocsi futást fizetni edzésre járásra és a szivacskézisek is külön tudjanak menni a mérkőzésekre. Ha több csapat megy egyszerre így személyautókkal is kell
mennünk.

nincs ingatlan beruházásunk.

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei:
2013. július végétől minden korosztállyal elkezdjük az alapozást a sportpályán, kondi termünkben és a sportcsarnokban. Korosztályonként pár napos edzőtáborba utazunk, majd részt veszünk
minél több korosztállyal szokásos augusztusi tornáinkon /Cell-Cup Veszprém, Fradi torna Budapest/. Szeptembertől a legnagyobbakkal a junior bajnokságban és az OIK és OJK kupába
indulunk. Az Erima - és a győri bajnokságban is 5-6 csapatunkat versenyeztetjük, itt szintén nevezési díjat kell fizetnünk. Októberben és novemberben az Arany /Szentgotthárd/, az Üstökös
/Dunaújváros/ és a STUDENT-COMFORT /Szombathely/ kupákon szeretnénk részt venni lehetőleg minél több korosztállyal. Decemberben az ASI Ferenczy, januárban a debreceni Főnix kupára
neveznénk be. Februárban hagyományos, immár XX. Kézilabdás farsangi tornánkat és bálunkat szeretnénk megtartani. Reméljük, hogy március és április a regionális és országos döntők
jegyében telik, május végén, a Pünkösdi tornán való részvételt tervezzük Kalocsán. Év közben a kisebb nagyobb tornákra történő meghívásoknak szeretnénk eleget tenni, majd a verseny
szezon végén - júniusban - napközis rendszerben próbálunk kézilabdás tábort szervezni a legkisebbeknek, akik az U7-U12 korosztályokban szerepelnének. Természetesen a felsorolt tornákon
való részvétel minden esetben nevezési díj, szállás- és étkezési költséggel terheli meg az egyesület költségvetését, mely összegeket a versenyszervezők határoznak meg. Az előző TAO
támogatásnak köszönhetően az új buszunkkal már könnyen megoldható az, hogy egy-egy napra - két egymás melletti korosztállyal – elmenjünk egy másik egyesülethez és ott egész nap
folyamatosan játsszák az edzőmérkőzéseket.
Tárgyi eszköz beruházás: Tervezzük, hogy a 2013-es TAO pályázat támogatásán egy 9 fős kisbuszt vásárolnánk az egyesület részére. Ha sikerülne a buszvásárlás, tovább tudnánk növelni a
mérkőzésszámot. Saját tulajdonú, jó műszaki állapotú kisbuszunkkal a gyerekek edzéslátogatása is növelhető, mivel így a játékosok edzések és mérkőzések utáni hazautaztatása is biztosított
lenne tekintettel arra, hogy sok szülőnek időbeli és anyagi gondot okoz a gyerekek edzésre, mérkőzésre történő utaztatása. Tornára való utazáskor ezzel a kisbusszal kiegészülve könnyen
megoldható az utaztatás. A szivacskézis csapatnak pedig elegendő is ez a méretű busz és B kategóriás jogosítvánnyal is vezethető.

Egyesületünk fő célja a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az igények felkeltése, tagjainak nevelése. Igyekszünk iskolás korban minél több gyermeket bevonni a kézilabdázásba, az
emelt szintű fizikai aktivitásba. Legfontosabb, hogy hozzászoktassuk a gyerekeket a mindennapi testedzéshez, kialakítsuk bennük és szüleikben az egészséges életmód iránti vágyat. 
Óvodás korban szivacskézilabdával, nyolc éves kortól bőrlabdával foglalkozunk, heti 4 alkalommal edzenek vagy játszanak mérkőzést. Három szivacs és négy gyermek ’’U’’ korosztályban
versenyeztetjük a lányokat, a nagyobbak junior és felnőtt bajnokságokban indulnak. Évente korosztályonként 55-75 közötti a lejátszott mérkőzések száma, melyet a TAO pályázatnak
köszönhetően növelni tudtunk. Beneveztük az iskolákat a diákolimpiára, melyhez szakmai és anyagi segítséget is tudtunk nyújtani. Szintén a pályázatnak köszönhetően szervezünk egy



Egyesületünk fő célja a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az igények felkeltése, tagjainak nevelése. Igyekszünk iskolás korban minél több gyermeket bevonni a kézilabdázásba, az
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Óvodás korban szivacskézilabdával, nyolc éves kortól bőrlabdával foglalkozunk, heti 4 alkalommal edzenek vagy játszanak mérkőzést. Három szivacs és négy gyermek ’’U’’ korosztályban
versenyeztetjük a lányokat, a nagyobbak junior és felnőtt bajnokságokban indulnak. Évente korosztályonként 55-75 közötti a lejátszott mérkőzések száma, melyet a TAO pályázatnak
köszönhetően növelni tudtunk. Beneveztük az iskolákat a diákolimpiára, melyhez szakmai és anyagi segítséget is tudtunk nyújtani. Szintén a pályázatnak köszönhetően szervezünk egy
szakmai, gyakorlati napot a körmendi iskolák pedagógusai számára, melyben segítséget nyújtunk az általunk adott szivacskézilabdák helyes alkalmazásához és az azokkal történő labdás
feladatok elvégzéséhez. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai testnevelés órákon és diáksportban a kézilabda legyen a leghangsúlyosabb sportág. Két évvel ezelőtt a környező iskoláknak
óvodáknak adtunk kézilabdákat, de ezt az adakozást meg kell ismételnünk és jóval több labdával, mert céljainkat, /létszámbővítés/ csak így tudjuk elérni. A körmendi iskolákban sajnos nincs
kézilabdával foglalkozó tanár, ezért azt kell elérnünk, hogy lépten-nyomon kézilabdával találkozzon mind a tanteremben, mind a tornateremben. Az osztályok, ha kimennek játszani a
szünetekben vagy délután tudjanak magukkal kivinni kézilabdákat.
Edzőink többsége kedvtelésből tartotta az edzéseket, de köszönhetően a TAO-nak tudunk fizetni részükre munkadíjat, ezért még több energiát tudnak befektetni edzőink és ennek köszönhetően
jelentkeznek edzéstartásra a kézilabdát szerető testnevelő tanárok. Igyekszünk a szakemberképzés területén is előre lépni, edzőinket folyamatosan bátorítjuk a rendszeresen megjelenő új
szakmai anyagok megismerésére. 
Ismét nevezünk az ERIMA és a Győri Audi ETO által kiírt gyermekbajnokságba és a holtidőben strandkézilabda tornákon való részvételt tervezünk. 
Junior és serdülőkorú játékosaink az NB II-es junior bajnokságban, kupákon és az OIK és az OJK-ban indítjuk. Folyamatosan jelentkezünk az utánpótlás bajnokságban a megyei döntők
lebonyolítására
A kézilabdázó játékosok létszámának növelése – csak úgy, mint a hosszú távú sportágfejlesztési stratégiában - továbbra is fontos szempont, melynek érdekében évente több alkalommal
hirdetünk meg játékos toborzókat. Tanévkezdéskor az 1-5. osztályos lányokat mindig tájékoztatjuk az egyesületünkben folyó munkáról, mikor, hol lehet jelentkezni kézilabdaedzésre. A farsangi
időszakban, majd a családi és gyermeknapon újból felhívjuk a gyermekek és szüleik figyelmét a kézilabdázás lehetőségére, amit az iskolai testnevelés órák látogatásával egészítünk ki.
Körmenden tovább kell erősíteni a szivacskézilabdázást, hogy a későbbiekben már a nagyobb korosztályoknál is stabil létszámmal tudjunk számolni. 
Februárban XX. kézilabdás farsangunkra készülünk. A legkisebb (már az óvódás is) és a legidősebb (nosztalgia csapat) részvételével mindenki megmutathatja kézilabdás tudását az egyesületi
tagoknak, szülőknek, barátoknak. A tornán megközelítőleg 150 gyermek és 70 szülő kézilabdázik, melyet jó hangulatú bál zár. Ilyenkor a helyi és megyei sajtó részletes programot és újabb
tagtoborzót közöl az eseményről, a Városi Televízió felvételeket készít a mérkőzésekről. Ebből is látszik, hogy egyesületünk igyekszik kiváló együttműködést fenntartani a média képviselőivel. 
Egyesületünk Körmend 3-3 általános iskolájában és óvodájában már évek óta a tanév végi családi és sportnapokon szivacskézilabda bemutatókat tart, ahol a szülők első kézből érzékelhetik,
milyen munka folyik az egyesületben. Az érdeklődők nevét felírjuk, így szeptemberben őket már célirányosabban tudjuk keresni az iskolákban. 
Az utánpótlásedzők a bajnokság végén, szakmai alapon határozzák meg, mely korosztálytól, milyen eredmény az elvárható a következő versenyidőszakban. A cél kitűzésekor fontos, hogy
mindig az aktuális játékos anyagból hozzuk ki a maximumot, ezt próbáljuk tudatosítani a szülőkkel és a támogatókkal is.
A nyári szünidő elejére napközis kézilabda tábort, júniusra strandkézilabda tornákat tervezünk. Mindig az évad utolsó bajnoki mérkőzése után tartjuk szokásos bajnoki évzárónkat és az
egyesület szezonzáró közgyűlését. Ekkor vendégül látjuk egyesületünk minden játékosát, a gyermekek szüleit – akik nélkül szintén nem működne egyesületünk. Támogatóink, a város vezetői
és az év során velünk együttműködő civil szervezetek irányítói is meghívást kapnak erre a rendezvényre, mely jó hangulatban búcsúztatja az aktuális versenyidőszakot. 
Játékosainkat továbbra is az egyetemek (Szombathely, Budapest Semmelweis Egyetem, ELTE) sportszakember képzései felé irányítjuk. Biztosítjuk a kiemelkedő képességű játékosok régiós
válogatókon történő részvételét, hogy esélyük legyen a korosztályos válogatottakban történő bemutatkozáshoz. 
Tornáinkra díjátadónak válogatott játékosokat hívunk, nemzetközi mérkőzésekre csoportosan megyünk, de volt már rá példa, hogy játékosaink vezették be a válogatottak tagjait a mérkőzésekre.
A hosszú távú sportágfejlesztési stratégiában szerepel a lakóhelyi szintű kézilabda újraindítása, mellyel összhangban ismét szeretnénk útjára indítani Körmenden a városi utánpótlás
bajnokságot, de a környékbeli falvak /Nádasd, Egyházasrádóc, Csákánydoroszló/ részvételével lehetőséget biztosítanánk a szenior korúak részvételére is. Ezzel növelni tudnánk egyesületünk
tagjainak és támogatóinak létszámát is.
Sportfejlesztési programunkban szerepeltetjük az egész évi programtervünket, melyet igyekszünk összhangba hozni a szakszövetség hosszú távú stratégiájával. Nekünk is fontos az igazolt,
egyesületi keretek között kézilabdázó játékosok számának növelése. Egyesületünk már több évtizede igyekszik klubszinten biztosítani a kézilabdázók versenyeztetését, de szeretnénk – többek
között a TAO pályázatnak köszönhetően is -, ha Körmend Vas megye kézilabdaéletében továbbra is meghatározó szerepet tudna vállalni. Ehhez természetesen szükséges a pályázatokon való
sikeres részvétel. Igyekszünk a forrásbevonást szélesíteni, a rendelkezésre álló pályázati lehetőségekkel próbálunk hatékonyan gazdálkodni. 

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

Jövő évi szakmai programunk - sikeres pályázat esetén - növelné a gyermekek lehetőségeit, hogy minél többet tudjanak mozogni és egészséges életmódot, nemzetet, társadalmat tudjanak
kialakítani. Jövőképünkben a kézilabda heti rendszerességgel gyakorolt sporttevékenységként, az egyének és családok, kis közösségek életminőségének befolyásolására képes tényezőként
jelenik meg. Dinamikusan növelni szeretnénk a kézilabda mindennapos művelését, elterjedését. Csapatainkban csak saját nevelésű játékosokat szerepeltetünk, de megteremtjük a lehetőséget
az utánpótláskorú játékosoknak ahhoz, hogy a regionális utánpótlásközpontok vagy más NB I. osztályú csapatok játékosaihoz csatlakozhassanak. Játékosainkat gyakran visszük válogatott és

köszönhetően növelni tudtunk. Beneveztük az iskolákat a diákolimpiára, melyhez szakmai és anyagi segítséget is tudtunk nyújtani. Szintén a pályázatnak köszönhetően szervezünk egy
szakmai, gyakorlati napot a körmendi iskolák pedagógusai számára, melyben segítséget nyújtunk az általunk adott szivacskézilabdák helyes alkalmazásához és az azokkal történő labdás
feladatok elvégzéséhez. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai testnevelés órákon és diáksportban a kézilabda legyen a leghangsúlyosabb sportág. Két évvel ezelőtt a környező iskoláknak
óvodáknak adtunk kézilabdákat, de ezt az adakozást meg kell ismételnünk és jóval több labdával, mert céljainkat, /létszámbővítés/ csak így tudjuk elérni. A körmendi iskolákban sajnos nincs
kézilabdával foglalkozó tanár, ezért azt kell elérnünk, hogy lépten-nyomon kézilabdával találkozzon mind a tanteremben, mind a tornateremben. Az osztályok, ha kimennek játszani a
szünetekben vagy délután tudjanak magukkal kivinni kézilabdákat.
Edzőink többsége kedvtelésből tartotta az edzéseket, de köszönhetően a TAO-nak tudunk fizetni részükre munkadíjat, ezért még több energiát tudnak befektetni edzőink és ennek köszönhetően
jelentkeznek edzéstartásra a kézilabdát szerető testnevelő tanárok. Igyekszünk a szakemberképzés területén is előre lépni, edzőinket folyamatosan bátorítjuk a rendszeresen megjelenő új
szakmai anyagok megismerésére. 
Ismét nevezünk az ERIMA és a Győri Audi ETO által kiírt gyermekbajnokságba és a holtidőben strandkézilabda tornákon való részvételt tervezünk. 
Junior és serdülőkorú játékosaink az NB II-es junior bajnokságban, kupákon és az OIK és az OJK-ban indítjuk. Folyamatosan jelentkezünk az utánpótlás bajnokságban a megyei döntők
lebonyolítására
A kézilabdázó játékosok létszámának növelése – csak úgy, mint a hosszú távú sportágfejlesztési stratégiában - továbbra is fontos szempont, melynek érdekében évente több alkalommal
hirdetünk meg játékos toborzókat. Tanévkezdéskor az 1-5. osztályos lányokat mindig tájékoztatjuk az egyesületünkben folyó munkáról, mikor, hol lehet jelentkezni kézilabdaedzésre. A farsangi
időszakban, majd a családi és gyermeknapon újból felhívjuk a gyermekek és szüleik figyelmét a kézilabdázás lehetőségére, amit az iskolai testnevelés órák látogatásával egészítünk ki.
Körmenden tovább kell erősíteni a szivacskézilabdázást, hogy a későbbiekben már a nagyobb korosztályoknál is stabil létszámmal tudjunk számolni. 
Februárban XX. kézilabdás farsangunkra készülünk. A legkisebb (már az óvódás is) és a legidősebb (nosztalgia csapat) részvételével mindenki megmutathatja kézilabdás tudását az egyesületi
tagoknak, szülőknek, barátoknak. A tornán megközelítőleg 150 gyermek és 70 szülő kézilabdázik, melyet jó hangulatú bál zár. Ilyenkor a helyi és megyei sajtó részletes programot és újabb
tagtoborzót közöl az eseményről, a Városi Televízió felvételeket készít a mérkőzésekről. Ebből is látszik, hogy egyesületünk igyekszik kiváló együttműködést fenntartani a média képviselőivel. 
Egyesületünk Körmend 3-3 általános iskolájában és óvodájában már évek óta a tanév végi családi és sportnapokon szivacskézilabda bemutatókat tart, ahol a szülők első kézből érzékelhetik,
milyen munka folyik az egyesületben. Az érdeklődők nevét felírjuk, így szeptemberben őket már célirányosabban tudjuk keresni az iskolákban. 
Az utánpótlásedzők a bajnokság végén, szakmai alapon határozzák meg, mely korosztálytól, milyen eredmény az elvárható a következő versenyidőszakban. A cél kitűzésekor fontos, hogy
mindig az aktuális játékos anyagból hozzuk ki a maximumot, ezt próbáljuk tudatosítani a szülőkkel és a támogatókkal is.
A nyári szünidő elejére napközis kézilabda tábort, júniusra strandkézilabda tornákat tervezünk. Mindig az évad utolsó bajnoki mérkőzése után tartjuk szokásos bajnoki évzárónkat és az
egyesület szezonzáró közgyűlését. Ekkor vendégül látjuk egyesületünk minden játékosát, a gyermekek szüleit – akik nélkül szintén nem működne egyesületünk. Támogatóink, a város vezetői
és az év során velünk együttműködő civil szervezetek irányítói is meghívást kapnak erre a rendezvényre, mely jó hangulatban búcsúztatja az aktuális versenyidőszakot. 
Játékosainkat továbbra is az egyetemek (Szombathely, Budapest Semmelweis Egyetem, ELTE) sportszakember képzései felé irányítjuk. Biztosítjuk a kiemelkedő képességű játékosok régiós
válogatókon történő részvételét, hogy esélyük legyen a korosztályos válogatottakban történő bemutatkozáshoz. 
Tornáinkra díjátadónak válogatott játékosokat hívunk, nemzetközi mérkőzésekre csoportosan megyünk, de volt már rá példa, hogy játékosaink vezették be a válogatottak tagjait a mérkőzésekre.
A hosszú távú sportágfejlesztési stratégiában szerepel a lakóhelyi szintű kézilabda újraindítása, mellyel összhangban ismét szeretnénk útjára indítani Körmenden a városi utánpótlás
bajnokságot, de a környékbeli falvak /Nádasd, Egyházasrádóc, Csákánydoroszló/ részvételével lehetőséget biztosítanánk a szenior korúak részvételére is. Ezzel növelni tudnánk egyesületünk
tagjainak és támogatóinak létszámát is.
Sportfejlesztési programunkban szerepeltetjük az egész évi programtervünket, melyet igyekszünk összhangba hozni a szakszövetség hosszú távú stratégiájával. Nekünk is fontos az igazolt,
egyesületi keretek között kézilabdázó játékosok számának növelése. Egyesületünk már több évtizede igyekszik klubszinten biztosítani a kézilabdázók versenyeztetését, de szeretnénk – többek
között a TAO pályázatnak köszönhetően is -, ha Körmend Vas megye kézilabdaéletében továbbra is meghatározó szerepet tudna vállalni. Ehhez természetesen szükséges a pályázatokon való
sikeres részvétel. Igyekszünk a forrásbevonást szélesíteni, a rendelkezésre álló pályázati lehetőségekkel próbálunk hatékonyan gazdálkodni. 

Jövő évi szakmai programunk - sikeres pályázat esetén - növelné a gyermekek lehetőségeit, hogy minél többet tudjanak mozogni és egészséges életmódot, nemzetet, társadalmat tudjanak
kialakítani. Jövőképünkben a kézilabda heti rendszerességgel gyakorolt sporttevékenységként, az egyének és családok, kis közösségek életminőségének befolyásolására képes tényezőként
jelenik meg. Dinamikusan növelni szeretnénk a kézilabda mindennapos művelését, elterjedését. Csapatainkban csak saját nevelésű játékosokat szerepeltetünk, de megteremtjük a lehetőséget
az utánpótláskorú játékosoknak ahhoz, hogy a regionális utánpótlásközpontok vagy más NB I. osztályú csapatok játékosaihoz csatlakozhassanak. Játékosainkat gyakran visszük válogatott és
kupamérkőzésekre, ami erősíti az egyéni motivációt, az összetartozást és a nemzeti öntudat kialakítását. Többnapos, vidéki tornáink kiváló csapatösszetartást kovácsolhatnak a csapattagok
között.
Jelenleg hetvennél több játékos jár kézilabdaedzésekre, de a csökkenő születésszám miatt szűkül azoknak a száma, akikből kiválaszthatóak a jövő kézilabdásai. Az elkövetkezendő években
célunk az évenként lemorzsolódó 30 gyermek számának csökkentése és sportolóink – ideértve a nem versenyszerűen sportolókat is - számának megduplázása. 
Edzőinkkel a környék edzőtovábbképzésein részt veszünk, de ösztönöznénk őket a minél magasabb szintű edzői végzettség megszerzésére, a folyamatos tanulásra. 
A TAO támogatás csökkentené teremgondjainkat. A jelentősen megemelkedett, pályabérletre kifizetett összegből az érintett iskola javítani tudná az infrastruktúrát és a csarnokhoz kapcsolódó
kiszolgáló helyiségeket. A jelenleg bérelt Rendészeti Szki. sportcsarnoka a szigetelési hiányosságok, korszerűtlen fűtése miatt télen mindig hideg, az iskolai szünetekben zárva tart, a parketta és
a világítás minősége rossz. Állami tulajdonú, volt katonai kialakítású létesítmény lévén csak egy férfiöltözőként működő helyiségben tudnak női csapatunk tagjai öltözni. Ez természetesen
befolyásolja a tornák rendezését is, mivel a zökkenőmentes tornaszervezéshez minimum 3 öltözőre lenne szükség. A napsütés ellen nincs védekezési lehetőség a nyugati ablakok miatt, ami a
délutáni edzések és mérkőzések rendezését nagymértékben gátolja. 
Városunk önkormányzatával kitűnő munkakapcsolatban állunk, a Körmendi DMTE – mint kiemelt sportegyesület - meghatározó szereplője a város sportéletének. A körmendi civil szervezetek
segítik egymás munkáját, részt vesznek egymás rendezvényein.
A rendezett működési körülményeket látva egyre több szülő vállal részt az egyesület munkájában, nyújt támogatást különféle szolgáltatásokkal. Megpróbáljuk a szülőkben az érdeklődést
felkelteni a játékvezetési alapismeretek, a strand- és bőrkézilabda iránt. A sportágban elismerik teljesítményünket, a szülők nagyra értékelik és örömmel veszik, hogy foglalkozunk
gyermekeikkel. Egyesületünk életéről és programjairól saját honlapunkon (kormendhandball.gportal.hu) is információt szerezhetnek az érdeklődők.
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Jelenleg hetvennél több játékos jár kézilabdaedzésekre, de a csökkenő születésszám miatt szűkül azoknak a száma, akikből kiválaszthatóak a jövő kézilabdásai. Az elkövetkezendő években
célunk az évenként lemorzsolódó 30 gyermek számának csökkentése és sportolóink – ideértve a nem versenyszerűen sportolókat is - számának megduplázása. 
Edzőinkkel a környék edzőtovábbképzésein részt veszünk, de ösztönöznénk őket a minél magasabb szintű edzői végzettség megszerzésére, a folyamatos tanulásra. 
A TAO támogatás csökkentené teremgondjainkat. A jelentősen megemelkedett, pályabérletre kifizetett összegből az érintett iskola javítani tudná az infrastruktúrát és a csarnokhoz kapcsolódó
kiszolgáló helyiségeket. A jelenleg bérelt Rendészeti Szki. sportcsarnoka a szigetelési hiányosságok, korszerűtlen fűtése miatt télen mindig hideg, az iskolai szünetekben zárva tart, a parketta és
a világítás minősége rossz. Állami tulajdonú, volt katonai kialakítású létesítmény lévén csak egy férfiöltözőként működő helyiségben tudnak női csapatunk tagjai öltözni. Ez természetesen
befolyásolja a tornák rendezését is, mivel a zökkenőmentes tornaszervezéshez minimum 3 öltözőre lenne szükség. A napsütés ellen nincs védekezési lehetőség a nyugati ablakok miatt, ami a
délutáni edzések és mérkőzések rendezését nagymértékben gátolja. 
Városunk önkormányzatával kitűnő munkakapcsolatban állunk, a Körmendi DMTE – mint kiemelt sportegyesület - meghatározó szereplője a város sportéletének. A körmendi civil szervezetek
segítik egymás munkáját, részt vesznek egymás rendezvényein.
A rendezett működési körülményeket látva egyre több szülő vállal részt az egyesület munkájában, nyújt támogatást különféle szolgáltatásokkal. Megpróbáljuk a szülőkben az érdeklődést
felkelteni a játékvezetési alapismeretek, a strand- és bőrkézilabda iránt. A sportágban elismerik teljesítményünket, a szülők nagyra értékelik és örömmel veszik, hogy foglalkozunk
gyermekeikkel. Egyesületünk életéről és programjairól saját honlapunkon (kormendhandball.gportal.hu) is információt szerezhetnek az érdeklődők.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.



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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-0072/2013

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz /
megnevezés

Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.



nyomtató 50 000 Ft

9 fős kisbusz 9 000 000 Ft

9 050 000 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!)

2 773 238 Ft 6 470 888 Ft 9 244 126 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 773 238 Ft 6 470 888 Ft 9 244 126 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)

nyomtató 

9 fős kisbusz 

Tárgyi beruházások részletes indolkása

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-0072/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

2013/14 Informatikai eszközök Igen

2013/14 Személyszállítási eszközök Igen

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:

Évad Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2013/14
A játékosok részére a mérkőzések, programok időpontját közölni. A kikérők, szülők részére kiküldött tájékoztatók, a tornákon való részvételi feltételek
kinyomtatása. Az iskolákban játékos toborzó, tájékoztató kiosztása, kiplakátolása. A pályázathoz szükséges dokumentumok kinyomtatása, másolása.

2013/14

Utánpótlás-nevelés feladataink megvalósítását, létszámunk növelését csak úgy látjuk megvalósíthatónak ha egy 9 fős kisbuszt is be tudnánk állítani a
játékosok edzésre, mérkőzésre való szállítására. A környező falukból a bejárás még megoldható, de az edzésekről való hazautazást már nem lehet
tömegközlekedéssel megoldani. Sok a lemorzsolódás, vagy eleve nem is vállalják be a bejárást. Ezt a kisbuszt B kategóriás jogosítvánnyal is lehet vezetni,
így egy szülő, edző vagy a technikai vezető haza tudja vinni a játékosokat. A komplett U7-8-9-es korosztályú csapat pedig befér teljes létszámmal a buszba
így külön is el tudnak menni mérkőzésre. Több csapatoz is tudunk így egy időben versenyeztetni. Költségmegtakarításnak is jó, mert nem kell kocsifutást
fizetni ami jóval több mint a saját tulajdonú busz üzemanyagköltsége.

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!

8 2

8 2

12 2

12 1

8 1

9 1

12 1

1 1

1 0

0 1

7 1

2013/14-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFP-0072/2013

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

U7 Országos

U8 Országos

U9 Országos

U10 Országos

U11 Országos

U12 Országos

U13 Országos

U14 Országos

Serdülő Nincs

Ifjúsági Országos

Junior Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
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kézilabdás cipő 15 20 000 Ft 300 000  Ft

gálamelegítő 15 15 000 Ft 225 000  Ft

szivacslabda 50 3 600 Ft 180 000  Ft

mérkőzés kézilabda 20 17 000 Ft 340 000  Ft

edző kézilabda 40 8 000 Ft 320 000  Ft

kézilabda mez 15 6 000 Ft 90 000  Ft

kézilabda nadrág 20 2 500 Ft 50 000  Ft

sporttáska nagy 10 10 000 Ft 100 000  Ft

szabadidő póló 20 6 000 Ft 120 000  Ft

kapus nadrág 4 6 000 Ft 24 000  Ft

labdazsák 2 7 000 Ft 14 000  Ft

wax 2 7 000 Ft 14 000  Ft

labda pumpa 4 2 500 Ft 10 000  Ft

stopper óra 1 6 000 Ft 6 000  Ft

ugrókötél 20 3 000 Ft 60 000  Ft

szivacskapu 2 45 000 Ft 90 000  Ft

Tape BSN 5cm 10 1 000 Ft 10 000  Ft

fagyasztó spray 6 900 Ft 5 400  Ft

ragtapasz 5 1 000 Ft 5 000  Ft

masszázsolaj 5 2 000 Ft 10 000  Ft

hűtőtáska 2 6 500 Ft 13 000  Ft

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

Rázsó Imre Szki. és Szakiskola 2 000 Ft 3 10 30 60 000  Ft

Rázsó Imre Szki. és Szakiskola 2 000 Ft 3 10 30 60 000  Ft

Rázsó Imre Szki. és Szakiskola 2 000 Ft 3 10 30 60 000  Ft

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 9 000 Ft 6 10 60 540 000  Ft

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 9 000 Ft 6 10 60 540 000  Ft

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 9 000 Ft 6 10 60 540 000  Ft

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 9 000 Ft 6 10 60 540 000  Ft

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 9 000 Ft 6 10 60 540 000  Ft

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 9 000 Ft 8 10 80 720 000  Ft

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 9 000 Ft 8 10 80 720 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

3 11 75 000 Ft 15 000  Ft 990 000  Ft

2 11 25 000 Ft 5 000  Ft 330 000  Ft

2 11 25 000 Ft 5 000  Ft 330 000  Ft

3 11 50 000 Ft 10 000  Ft 660 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Ügyiratszám : be/SFP-0072/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 pár Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

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 kg Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 pár Sporteszköz

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 doboz Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség     

2013/14 U7

2013/14 U8

2013/14 U9

2013/14 U10

2013/14 U11

2013/14 U12

2013/14 U13

2013/14 U14

2013/14 Serdülő

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 Faragó András Edző Nem EKHO

2013/14
Kalamárné Tahin
Krisztina Edző Nem EKHO

2013/14 Tóth Bernadett Edző Igen EKHO

2013/14 Péter Zsolt Edző Igen EKHO

2013/14
Mesterházi Lászl

Edző Nem EKHO



3 11 50 000 Ft 10 000  Ft 660 000  Ft

45 000 2 970 000 

2

Faragó András

Kalamárné Tahin Krisztina

Tóth Bernadett

Péter Zsolt

Mesterházi László

Sportszakemberek adatainak részletezése

1 943 000  Ft

43 400  Ft

2 000 000 Ft

200 000 Ft

0 Ft

50 000 Ft

4 320 000  Ft

3 000 000 Ft

2 970 000  Ft

0 Ft

0 Ft

14 526 400 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

1 491 060 Ft 13 419 536 Ft 14 910 596 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 491 060 Ft 13 419 536 Ft 14 910 596 Ft

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

2013/14
Mesterházi Lászl
ó Edző Nem EKHO

Összegzés:

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

2013/14 1968-12-11 C

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1975-04-19 C

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1976-02-12 D

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1972-10-05 D

U7
U8
U9
U10
U11

2013/14 1958-12-27 D

U7
U8
U9
U10
U11

Jogcím 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

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/SFP-0072/2013

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



250 000 Ft 255 966 Ft

129 417 Ft 129 417 Ft

379 417 Ft

Közreműködői költségek

198 904 Ft

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

0 Ft 0 Ft

194 126 Ft 0 Ft

384 195 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

578 321 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-0072/2013

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

Maximum
közrem.
díj

2013/14

Közreműködői költségek támogatására szeretnénk elszámolni a sportfejlesztési program, pályázat előkészítésével,
megírásával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségek teljesítésével, a
felhasznált támogatás elhasználásával, könyvelésével felmerülő költségeket. Utánpótlás nevelés

2013/14

Közreműködői költségek támogatására szeretnénk elszámolni a sportfejlesztési program, pályázat előkészítésével,
megírásával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségek teljesítésével, a
felhasznált támogatás elhasználásával, könyvelésével felmerülő költségeket. Tárgyi jellegű

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:
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Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a

támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 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: Körmend  (helység), 2013  (év) 04  (hó) 30  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.
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Alulírott  Kovácsné Németh Zsuzsanna, 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: Körmend  (helység), 2013  (év) 04  (hó) 30  (nap) 



___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFP-0072/2013

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

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

 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Körmend  (helység), 2013  (év) 04  (hó) 30  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



4 6 50.0  %

1 2 100.0  %

3 4 33.3  %

1 6 500.0  %

50000 65000 30.0  %

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.)

8 15 87.5  %

8 15 87.5  %

12 15 25.0  %

12 15 25.0  %

8 12 50.0  %

9 11 22.2  %

12 14 16.7  %

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.)

1 2 100.0  %

3 1 -66.7  %

4 2 -50.0  %

3 3 0.0  %

3 2 -33.3  %

2 2 0.0  %

2 1 -50.0  %

20 45 125.0  %

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:

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 25 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 470 888 Ft 194 126 Ft 2 773 238 Ft 9 244 126 Ft

13 419 536 Ft 384 195 Ft 1 491 060 Ft 14 910 596 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

19 890 424 Ft 578 321 Ft 4 264 298 Ft 24 154 722 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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 470 888 Ft 194 126 Ft 2 773 238 Ft 9 244 126 Ft

13 419 536 Ft 384 195 Ft 1 491 060 Ft 14 910 596 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

19 890 424 Ft 578 321 Ft 4 264 298 Ft 24 154 722 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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