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Kérelem

2'1 Á kére|mező 2010' éVi gazdá|kodásának é5 2011' év tervadatainak főbb mutatói:

http :,'iml szkerelem.u' ebpont.corr"L/kerel ern/pri nt?u'"' I

6 2010' évi tényadatok (eFt)

0 eFt

6 189 eFl

6 107 eFl 6 000 eFt

ebbó|: személyi ]eIlegú ráfordítások

:"rá!|ók"

Merleq szerinti eredmeny

MérIe9fóosszeg

6 AmennYben.20:t] €VDe. meqre.d!2'"ti hé]n.kl rends2ei me.(czesen reszl veit

sportfej|esztési program - ké.e|emben benyújtott - időszaka(i)

2011/L2.es ba]nokl éVad 2012'/13.e5 ba]noki éVad 2013/14-es bajnok| évad 2a14l15 es ba]nok| éVad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

szemeIy )e||egU raforditás lárgyI eszktz beruházás Utánpot|as neveIes fe]|es:teSe Kepzés fe]|esáése KóZreműködő| kÖltséqek
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Kéreletn http:i,'inlszkerelern.u,ebpont.comikerel enl/print?u'= 1

Ismertesse a kére|emben érintett támo9atási jogcímekre Vonatkozó sportfejlesztési programját| (kérjük a szöve9ben az idézóje|ek me||őzését) ^

feImérések az| mutat]ák, hogy az óvodás korban á|ta|ában még egészségesek a gyermekelnk, hiszen sokat mozoqnak, de már itt ]elentkeznek prob|émák lsko|áskorban
kezdődnek meg a gondok és d hat és tizennyo|c éves kor között egyre jelentósebbé Vá|nak' A nöVekedés, érés hataImas biológiai fo|yamatai sokat e|fednek a ba.]okbó|, de
fjata|]aink eIn]aradnak a Ve|Úk szÚletef a
következményet A ba.]ok egyik qyokere aZ inaktivltds, a mozgáshiány
l'1inden gyereknek rendszeres testedzésre Van szüksége, az át|agná| tehetsegesebbek szerencsés esetben e|jutnak a versenysportba' ovodás korban tehát, az otodik
hatodik é|etévben, már eiVégezhetó annak Vjzsgá|ata, melyik gyermek rende|kez|k az átlaqosná| Jobb sporto|ási képességekkei. Tág határok kÖzÖtt sportról és nem
sportágró Van szó. Ez utóbbiakat emberek találták ki, nem |ehetnek tehát szoros osszefÚggések biológla] tU|a]donságok és sportági tel]esítőképesség kÓzÖtt' annái inkább
megtalá|hatóáltalábanasportraValótesti-|e|kia|ka|ma5ság.Asportágiképzésformá|aZUtánasporehe
KÓzben pedlg mel|éktermékként egészséges, edzett, teherbíró emberré Vá|ik Aki netán nem Vált]a be a reményeket, annak sem Vo|t e|vesztegetett |dő a Versenysport'
A fenti cél]aink megva|ósítása érdekét'en a ]eIenIeg rossz á||apotban |éVő ö|tizőnket, szeÍetnénk fe|Ú]ítan|' bóViten| Úqy ve|ük a f|ata|okat kÖnnyebben tUd]uk a spori
csodás vj|ágba bevonnl, ha megfe|eló kTrÚ]ményeket tudunk számukra b|ztosítanL,

seo íteni '

-l ,' 1,1 1011.09.15:9:52



Kére lctn

Tervezett összes személyi kö|tség a|aku|ása a 2011. és 2014' közötti időszakban

Idószak onrész (Ft) Igénye|t támogatás (Ft)

2011|2

oi'f

0Ft

:enoe€t 2' q (1) oekezdes ] oonL.) es f] alpon|]are, a 1i 9o.i ) ap..t]ara

B Utánpót ás neve e5ben fo!la]kcziaiTfták né k!

c 12eoyesj^roIo.]e|ot|ámo!ó.ál loösza{]!|us1 éskoVet(ezáe!]!nJs3C <Jzott dőszakl.s2áÍtvd

http:l/mlszkereleln.u'ebpont.com/kerel e1n/print?u,- i

7 szemé|yi ie||egű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként tö|tendő ki)
A pozíciók indok|ása a 16. o|da|on tö.ténik'

Támogatási ] 
s Támogatott pozició(k) megnevezése ulonnan

|étrehozott.e a|dószak 
1

i
I ,l___l

pozíció? l

0Ft

0Fr

07l2o11 ivi, 30 ] Kc.Í

0Ft

2012i1'3

,1 r l4 t0ll 09 1-s.'9._il
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11 4.2. Tárgyi eszköz beruházások/fe|újítások (Az építési beruházássa|' íe|újítássaI járó' sportcé|ú ingat|anfejIesztésre irányu|ó tárgyi eszköz
beruházás/fe|újítás kéreImet kü|ön adat|apon ke|| fe|tiintetni! )

Tárgyi e5zköz beruházás/fe|újítás
megneVezése

Tervezett sportcé|ú, nem ingat|anfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, fe|újítások - az építési beruházássa|, felújítással járó, 5portcé|ú
ingat|anfej|esztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/fe|újítás kivéte|éve| - értéke számított a|ak!|á5a a 2011. és 2014. köz.itti időszakban:

0Ft

2 869 350 Ft

Létezik-e harmadik sZemély á|taI tliztosítható hason|ó |nfrastrUkiúra a vonzá5körzetben?

A be.Unazas o5szeTié<e a 1U mi|||o Í't ot meohdIdd]a Iqen Nem

] L Az !tánD.tas nevees fead.:.khoz bes2e.2eü tá.!V e.2k.z. a 5 ).at]] ke leliintetn

lgen

0Fr

0Ft

0Fl
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Utánpótlás -neVe|ésben i9azoIt játékosok száma (fő)
Ha Valame|y korosztályban nincs játékosa, tö|tse fel 0-VaI a mezót!

Balnoksag
Foglalkoz
tatoft
]átékosok
száma
( Fo)

ban (N']Ls./ Í o9|a'ko1. Verseny.
a|taI k|iÍI] tatott enqedel|ve|
szerep|ő ]átékosok rendelkező
csaparok száma Játe<osok
száma (Db) (Fő) l száma (Fő)Korosztály

Bajnokság.
ban (lvlLSZ
á|tal k|írt)
szereplo
csapatok
5záma (Db)

Fog Lal koz
tatott
jatekosok
száma
(Fó)

Verseny-
engedé|]ye!
rendeI kező
játekosok
szá ma ( Fő)

Ba]nokság.
ban (l'ILSZ
á|taI kiirt)

száma (Db)

Bajnoksáq'
ban (l"1LSZ
á|taI kiírt)

csapatok
5záma (Db)

3 900 000 Fl

3 900 000 Fl

Eta
É!]!-

u 14,15

u16-17

u 1B- 19
-.- -_-+--

12 Egyes korosztá|yok 2011/12.es évadra fe|készüléséhez, versenyeztetéséhez és fog|aIkoztatáshoz szükséges ktltségek (Ft) (ha valame|y iogcímre
nem pályázik, kérjük írjon 0-t!)

Gyógyszerek, dIaqnosztikai eszkozok

L5 Verseny és ]átékenqecé|yek klál|ításának ko|tsége]vr, >c, ,y c) JoLe^r,,gcuc

Sporr'étesítnény, sportpaIya hé'|etI dUa

Feikeszítéssel, edzötáboroztatással és VersenyeztetésseI kozvet|enűl összefügqó
<zj||>< a< Á|LA7Á( LÁlt<É^é

;;;";;;;;;"" il,; * - 
", 

* ;;; ;* J;;;

2011/12-es bajncki
évad

2012l'13-es ba.tnoki
évad

2013/14-es bajnoki
eva d

2014/15-es bajnoki
évad

3 000 000 Ft

0Ft

300 000 Fr

1 00 000 Fr

0Ft

0Ft

0Ft

500 000 Ft

-l
ar

1i__ __

személyszá||ításl koItséqek

lj Nevezé5i kö|tségek

1r Rendezési, feIkészítési, képzési költségek

Log]sztika-i költseqek (sa 919l|_j|V:Y" 1"._ryq"q-._" "'-T:t"lke,"I!91:: ':
Tervezett összes utánpót|ás-neve|és ráfordítása a zo,-1-2074 közötti időszakra (Ft)

0Fr

0Fl

390 000 Fr ------- 3s1oqooFI,-

.{2Jián'ótes ^eVPÉs feádatTkh.? bes2e.zett i..qy eszkc2:32 5.] Dan k€ ieilltein

j . qm'...y ben tc.b €Va..d te.vezl .o ts€ k a táb ázatcl m ndel. éVad|a

i] 42 v.Sz.le s?'"'Vezet ba].oksá! Vaq! Verseny nevezes d]a r€m szamcha|i e

]4 A 9 o daon i:c |o|t€kke nem ehet ái|edÉs' |' .!á! a? L'álpói P:sa I a.c<. a o< le'zes Ko:sé9ek ]eenheinek n9Q

é' '':'.-.é..]aJé.Je| 1 es .:.'e'oe':7e.e'e'é-

52

Foqlalkoz- Verseny'
Án^ó/Á||-ó|

]átékosok rendeIkező
száma ]átékosok
(Fő) száma (Fő)

l

l----
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Kérelem

A kérelmező áltaI szervezett képzések kö|tségei

Tervezett képzési k.'|tség számított a|aku|ása a 20l.1' és 2014. közötti időszakban

hqr : /''rnl szJ<erel ern.webpont" cornikereleniiprint?u' - 1

OF ;1

v55z:9.E> ___ll
I

ldőszak 
]

iMl
{lr'2 I

Trpus 
I 
Onresz (Ft)

r- ----T--
;---- __---* 0 t'

0Fl

I9enyelt támogatas (Ft)

9r.
0Fr

Osszesen (Ft)

0

0

2ti2i1i 
| 
. 0Fr 0Fr !

0

0

2D12i1i SZ OF 0Ft

2Í)13|11 n OF 0Fr

2oi3/14 ] at OF 0É 0

2oi.1i'r. lr. I o,__i L
0Fl 0

2.1-.;tt i -:
I

OF OF 0

7 ,, ).1 2011.09.1-5.'9:51
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Közremúködői költsé9ek

Tervezett közreműködói kö|tségek' éVadokra Iebontva

8, t4 1011.09.1-5:9:52
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JaVaso|t indikátorok a sportfejIesztési program te|jes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem érte|mezett, kérem tö|tse fel o.vaI az adott mezőket')

i''.d-á* *s""'"é; lvlertekeqyseq

Te|.]es szakembel áJIomány

FeIsőfokú VégZe|tségqel rendelkezo
szakemberek szánra

oKJ's Véqzettség9el reildelkezó edzők száma

Licence.szeI rendelkezö edzók 5Záma

Edzőtáborok sZáma

Javasolt indikátorok a sportfejIesztési program te|jes idCitartamára vonatkoztatva
(Ha va|ame|y indikátor nem érte|mezett, kérem t.i|tse fe| o-val az adott mezőket')

0 o/a

--i
a o/.1

--._--.'.,]
12 t00 0/"

oFr oFt a ./.

av.

C) Y"

Korosztályos sporto|ók száma ;

ut3 ur. Junu_.__

u14-15 FO

12

14

-l;r----..;T-- ---
IJ

__ o -_,_

u16-17

U18 19
T'--.-.--

iFo
-_l

l'1 201 L09.l5:9 ).1



Kerelern

Projekt k.i|tségvetése a 2011/2012.es évadra

at*.*
személy| ]e||e9[i ráfordítások

Tárgyi eszkoz beruhézás, fe|u]ítás

hffp : ilnrl szker-e1ern. w'ebpont.cornlliere I em,rprint?u''," I

2 869 350 Fr

390 000 Ft

6 695 150 Fr

3 510 000 Ft

0Ft

0Fr

0Fr

0Fr

logcrmek

Projekt költségVetése a 20Lz/20L3.es éVadra

Projekt kö|tségvetése a 2013l2014.es évadra

Utánpótlás. neVe|ési feladatok támogatása

E 
".'.!".8.tr.:.t!ryUtánpótlás neve|és| fe|adatok.'*** - 

f 
-

[l=.'.tqq.l* g-'ói * - - -]---
KozremÚkodcj| kÓ|tségek . 

--- ----]-- --

0Ft

0Ft

'u:srca/c! I ---;il---------*il
!rL

Projekt kö|tségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek

Szemé|y| ]e||egű ráfordítások

E"*';;-;;";,il;;

6 695 150 Fr 2 869 350 Fl

3 510 000 Ft 390 000 F]

1'a*,..á'

F--

-'--
Osszeozes.

Projekt költségvetése a 4 évadÍa összesen

]ogcímek

szemé|yi je||egű ráfordítások

Tárgyi esZköZ berUházás, felú.]ítás

Utánpótlás'neVe|é5i feladatok támogatása

Osszesen

I 564 500 Fr

3 900 000 Ft

Kepzesi feIadatok támoqata5a

Kozreműkodő| koItségek

3 259 350

13 r l4

!l I 3 464 500 Ft
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Kérjük indoko|ja sz(ivegesen Új pozíció |étrehozása esetén annak szijkségességét, ré9i pozicióban bekövetkezett Vá|tozás esetén annak okát

j

rárgyi beruhazások részIetes indo|kása

Evad Targyi eszkÖZ me9nevezese [r"o"tui ,__J

Í'oazqatási 5zoIgá|tatásI dil sportfe)|esáési program )óváhagyására

]oazgatas| s7o|ga|.Latas| d;] tamoqatdsl Igdzo,a5 k|ddá5ara

25 000 Fr

7 500 Ft

14 1 l'{ 2011.09 15:9:52


