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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Tatabányai Sport Club

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

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 9 8 9 0 5 5 5 - 2 - 1 1

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 8 0 0 Tatabánya(helység)

Ságvári Endre út(út, utca) 9.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 8 0 0 Tatabánya(helység)

Ságvári Endre út(út, utca) 9.(házszám)

0634310395Telefon: 0634310395Fax:

www.tatabanyaisc.huHivatalos honlap: tsc@upcmail.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Sámuel Botond

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető-elnök

06309933274Mobiltelefonszám: tscugyvezeto@upcmail.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Ormos Marianna

06303128603Mobiltelefonszám: ormos.marianna@gmail.comE-mail cím:

Földi Imre Sportcsarnok Tatabánya MJV Önkormányzata AGORA Nonprofit Kft. 6

Bárdos László Gimnázium Tatabánya MJV Önkormányzat GAMESZ Tatabánya 2

Dózsa György Általános Isk. Tatabánya MJV Önkormányzat GAMESZ Tatabánya 6

Dózsakerti Óvoda Tatabánya MJV Önkormányzat Tatabánya MJV Önkormányzat 1

Olimpiai Edzőtábor Magyar Állam Nemzeti Sportközpont 2

Sportcsarnok Tarján Tarján Község Önkormányzata Tarján Polgm.Hiv.Gondnokság 1

Sportcsarnok Szár Szár Község Önkormányzat Szár Község Önkormányzat 2

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

Bárdos László Gimnázium 2800 Tatabánya Gál Istvá ltp.701. utánpótlás-nevelés

Dózsa György Általános Iskola 2800 Tatabánya Vadász út 24. utánpótlás-nevelés és sportszakmai együttműködés

Dózsakerti  Óvoda 2800 Tatabánya Dózsa György út 1. utánpótlás-nevelés 

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/SFPHP01-0176/2013

Érkezett : ________________

521 NBI/B

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

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés

1910-02-06

1910-02-06

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

28.1 MFt 27.8 MFt 30 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

2.6 MFt 9 MFt 10 MFt

10.9 MFt 13.9 MFt 20 MFt

1.8 MFt 19.9 MFt 22 MFt

43.4  MFt 70.6  MFt 82  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.

24.7 MFt 35.2 MFt 40 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

5.1 MFt 6.5 MFt 8 MFt

15.2 MFt 22.5 MFt 25 MFt

1.1 MFt 4.6 MFt 9 MFt

46.1  MFt 68.8  MFt 82  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

36.8 MFt 55.1 MFt 65.6 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0176/2013

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/SFPHP01-0176/2013

 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

A Tatabányai Sport Club a 2011/12-es bajnoki idényre a Magyar Kézilabda Szövetség versenyrendszerében a Nemzeti Bajnokság II. osztályában nevezte női felnőtt és junior csapatát továbbá
Komárom-Esztergom megye női megyei bajnokságának küzdelmeire is benevezett. Utánpótlás csapataink szerepelnek az Erima gyermekbajnokságban, a Szivacskézilabda Országos
Bajnokságában, az ETO bajnokságban, az ETO II. bajnokságban, a diákolimpián tovább Komárom-Esztergom Megye gyermekbajnokságában. 
Évente több alkalommal rendezünk-szervezünk városunkban utánpótlás leány kézilabda tornákat és csapataink rendszeres résztvevői a hagyományos utánpótlás rendezvényeknek.
Egyesületünk versenyzői a Földi Imre Sportcsarnokban (2800 Tatabánya Ságvári Endre út 9.) kiváló körülmények között végzik a felkészülési tevékenységet. A sportcsarnok leterheltsége
továbbá a megnövekedett sportcsoportok létszámának köszönhetően a városban több helyszínen is folynak női-kézilabda edzések: Dózsa György Általános Iskola, Bárdos László Gimnázium,
Dózsakerti Óvoda. Alkalmanként előfordul, hogy mérkőzéseinket hitelesített pályán Tarjánban vagy a Tatai Olimpiai Edzőtáborban szervezzük, rendezzük.
Városunkban nagy népszerűségnek örvend az OVI-KÉZI, mely sportcsoport keretei között a legkisebbek ismerkednek meg játékos formában a kézilabda sportággal. A programnak
köszönhetően egyre több szülő dönt úgy, hogy a közoktatás típusú sportiskolába irányítja gyermekét, ahol kiváló szakembereink által a női-kézilabda oktatása magas színvonalon biztosított. 
Városunkban a TAO támogatásnak köszönhetően megkezdődött a széles alapokon nyugvó női-kézilabdázás utánpótlás-bázisának kialakítása, ennek köszönhetően sikerült a női-kézilabda
szakág munkájához olyan kiváló szakembereket bevonni, akik biztosítékot jelentenek a jövőt illetően. A közelmúltban így került hozzánk az egykori kiválóságok közül Pál Árpád és Fülöp Péter
is, akik egykoron városunk büszkeségei voltak, hiszen mindketten szerepeltek a magyar válogatottnál is. 
A Tatabányai Sport Club Női-kézilabda szakosztályánál személyi változás a közelmúltban nem történt. 
A szakosztály-vezetés 
•több éve együtt dolgozik, a munkahelyi légkör jó
•napi kapcsolatban áll a Tatabányai Sport Club ügyvezetésével
•hetente megbeszéli az aktuális feladatokat és értékeli az elmúlt időszakot
A Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetséggel jó kapcsolatban állunk. Mindkét iroda munkatársaival, vezetőivel, tisztségviselőivel korrekt viszonyt
alakítottunk ki. 
Szakosztályunk technikai-vezetője immár hosszú évek óta tagja az MKSZ Amatőr Tanács elnökségének.
Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi médiákkal való jó kapcsolattartást. Kommunikációs csatornánk a www.tatabanyaisc.hu honlap, melyet a közeljövőben szeretnénk tartalmában, szerkezetében
és külalakjában is vonzóbbá tenni.
Egyesületünk kapcsolatban áll a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzeti Sport Intézettel, az országos sportági szakszövetséggel, Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzatával, a Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetséggel és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával illetve annak Sportirodájával egyaránt. 
Reméljük, hogy a jövőben sikerül a megkezdett munkát folytatnunk és sportágfejlesztési programunkat megvalósítani. 
A 2011.évben megkezdett munkát 2012. és 2013.évben folytattuk. Az új TAO évtől szakosztályunk nagy változás előtt áll, hiszen I. fordulóvala bajnokság vége előtt felnőtt csapatunk első helyen
áll. Tervezzük, hogy az NB.I./B. osztályban stabil csapatot építve helytállunk. Ennek a helytállásnak fontos része az utánpótlás további hasonló színvonalú menedzselése. Két év alatt
szakosztályunk létszáma háromszorozódott, az edzői stáb duplázódott. Ilyen népes utánpótlással és szakmai kompetenciákkal szeretnénk ismét Tatabányán a tradicióknak megfelelően a női-
kézilabdát magas sziten tartani. A TAO források beáramlása ezt a munkát segíti, a források felhasználása minőségi munkát eredményez.

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

Egyesületünk 2013/14.évre vonatkozóan ingatlanberuházást nem tervez.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A

Tatabányai Sport Club a 2011/12-es bajnoki idényre a Magyar Kézilabda Szövetség versenyrendszerében a Nemzeti Bajnokság II. osztályában nevezte női felnőtt és junior csapatát továbbá
Komárom-Esztergom megye női megyei bajnokságának küzdelmeire is benevezett. Utánpótlás csapataink szerepelnek az Erima gyermekbajnokságban, a Szivacskézilabda Országos
Bajnokságában, az ETO bajnokságban, az ETO II. bajnokságban, a diákolimpián tovább Komárom-Esztergom Megye gyermekbajnokságában. 
Évente több alkalommal rendezünk-szervezünk városunkban utánpótlás leány kézilabda tornákat és csapataink rendszeres résztvevői a hagyományos utánpótlás rendezvényeknek.
Egyesületünk versenyzői a Földi Imre Sportcsarnokban (2800 Tatabánya Ságvári Endre út 9.) kiváló körülmények között végzik a felkészülési tevékenységet. A sportcsarnok leterheltsége
továbbá a megnövekedett sportcsoportok létszámának köszönhetően a városban több helyszínen is folynak női-kézilabda edzések: Dózsa György Általános Iskola, Bárdos László Gimnázium,
Dózsakerti Óvoda. Alkalmanként előfordul, hogy mérkőzéseinket hitelesített pályán Tarjánban vagy a Tatai Olimpiai Edzőtáborban szervezzük, rendezzük.
Városunkban nagy népszerűségnek örvend az OVI-KÉZI, mely sportcsoport keretei között a legkisebbek ismerkednek meg játékos formában a kézilabda sportággal. A programnak
köszönhetően egyre több szülő dönt úgy, hogy a közoktatás típusú sportiskolába irányítja gyermekét, ahol kiváló szakembereink által a női-kézilabda oktatása magas színvonalon biztosított. 
Városunkban a TAO támogatásnak köszönhetően megkezdődött a széles alapokon nyugvó női-kézilabdázás utánpótlás-bázisának kialakítása, ennek köszönhetően sikerült a női-kézilabda
szakág munkájához olyan kiváló szakembereket bevonni, akik biztosítékot jelentenek a jövőt illetően. A közelmúltban így került hozzánk az egykori kiválóságok közül Pál Árpád és Fülöp Péter
is, akik egykoron városunk büszkeségei voltak, hiszen mindketten szerepeltek a magyar válogatottnál is. 
A Tatabányai Sport Club Női-kézilabda szakosztályánál személyi változás a közelmúltban nem történt. 
A szakosztály-vezetés 
•több éve együtt dolgozik, a munkahelyi légkör jó
•napi kapcsolatban áll a Tatabányai Sport Club ügyvezetésével
•hetente megbeszéli az aktuális feladatokat és értékeli az elmúlt időszakot
A Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetséggel jó kapcsolatban állunk. Mindkét iroda munkatársaival, vezetőivel, tisztségviselőivel korrekt viszonyt
alakítottunk ki. 
Szakosztályunk technikai-vezetője immár hosszú évek óta tagja az MKSZ Amatőr Tanács elnökségének.
Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi médiákkal való jó kapcsolattartást. Kommunikációs csatornánk a www.tatabanyaisc.hu honlap, melyet a közeljövőben szeretnénk tartalmában, szerkezetében
és külalakjában is vonzóbbá tenni.
Egyesületünk kapcsolatban áll a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzeti Sport Intézettel, az országos sportági szakszövetséggel, Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzatával, a Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetséggel és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával illetve annak Sportirodájával egyaránt. 
Reméljük, hogy a jövőben sikerül a megkezdett munkát folytatnunk és sportágfejlesztési programunkat megvalósítani. 
A 2011.évben megkezdett munkát 2012. és 2013.évben folytattuk. Az új TAO évtől szakosztályunk nagy változás előtt áll, hiszen I. fordulóvala bajnokság vége előtt felnőtt csapatunk első helyen
áll. Tervezzük, hogy az NB.I./B. osztályban stabil csapatot építve helytállunk. Ennek a helytállásnak fontos része az utánpótlás további hasonló színvonalú menedzselése. Két év alatt
szakosztályunk létszáma háromszorozódott, az edzői stáb duplázódott. Ilyen népes utánpótlással és szakmai kompetenciákkal szeretnénk ismét Tatabányán a tradicióknak megfelelően a női-
kézilabdát magas sziten tartani. A TAO források beáramlása ezt a munkát segíti, a források felhasználása minőségi munkát eredményez.

Egyesületünk 2013/14.évre vonatkozóan ingatlanberuházást nem tervez.

A

projekt időtartama: 2013.július 1.-2014.június 30.

A projekt célja egyértelműen a jövőbe mutat.
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy a női-kézilabda sportág 1943 óta tartó kiemelt szerepét megőrizze a város sportéletében. 

Tatabányán a női-kézilabdázásnak komoly hagyományai vannak. A kezdeti időszakot követően a fénykort a 60-as években kezdődő bajnokság hozta, amikor is a TBSC kíváló játékosa Németh
Piroska 137 találattal az NB.I. gólkirálynője lett. Ekkor kezdődött a sportiskolai képzés a városban, melynek köszönhetően rövid időn belül tehetséges fiatalok sokasága került reflektorfénybe. 
A szakosztály legnagyobb sikerét Kéziné Pethő Zsuzsa ért el, aki a Montreáli Olimpiai Játékokon bronzérmet szerző csapat tagja volt. 1977-ben átadásra került a Városi Sportcsarnok, mely ma is
csapataink bázisa.
Szakosztályuknál olyan kiválóságok tevékenykedtek edzőként, mint Játékos Pál, Gömöri Gusztáv, Kuzma Ferenc, Laurencz László, Sándor Ferenc, Pánovics Lajos, Lengyel Gábor, Bényei
László, Szurcsik István, Szigeti Ottó, Vadász Júlia, Gyurkovics István,
Egyesületünk büszkesége a sokszoros válogatott, gólkirálynő, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Deli Rita. 
Eredményesség tekintetében emlékezetes a szakosztály életében az 1993/94.évi bajnokság, melynek zárásakor a csapat kiesett a II. osztályba, melyet követően a magasabb osztályba csupán a
1998/99.évben sikerült ismét indulási jogot szerezni.
A bizonytalan anyagi helyzet miatt az elkövetkezendő időszakban a csapat szereplése megkérdőjeleződött, új játékosok, fiatalok bevonása vált szükségesé a felnőtt keretbe. Az eredményes



A projekt időtartama: 2013.július 1.-2014.június 30.

A projekt célja egyértelműen a jövőbe mutat.
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy a női-kézilabda sportág 1943 óta tartó kiemelt szerepét megőrizze a város sportéletében. 

Tatabányán a női-kézilabdázásnak komoly hagyományai vannak. A kezdeti időszakot követően a fénykort a 60-as években kezdődő bajnokság hozta, amikor is a TBSC kíváló játékosa Németh
Piroska 137 találattal az NB.I. gólkirálynője lett. Ekkor kezdődött a sportiskolai képzés a városban, melynek köszönhetően rövid időn belül tehetséges fiatalok sokasága került reflektorfénybe. 
A szakosztály legnagyobb sikerét Kéziné Pethő Zsuzsa ért el, aki a Montreáli Olimpiai Játékokon bronzérmet szerző csapat tagja volt. 1977-ben átadásra került a Városi Sportcsarnok, mely ma is
csapataink bázisa.
Szakosztályuknál olyan kiválóságok tevékenykedtek edzőként, mint Játékos Pál, Gömöri Gusztáv, Kuzma Ferenc, Laurencz László, Sándor Ferenc, Pánovics Lajos, Lengyel Gábor, Bényei
László, Szurcsik István, Szigeti Ottó, Vadász Júlia, Gyurkovics István,
Egyesületünk büszkesége a sokszoros válogatott, gólkirálynő, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Deli Rita. 
Eredményesség tekintetében emlékezetes a szakosztály életében az 1993/94.évi bajnokság, melynek zárásakor a csapat kiesett a II. osztályba, melyet követően a magasabb osztályba csupán a
1998/99.évben sikerült ismét indulási jogot szerezni.
A bizonytalan anyagi helyzet miatt az elkövetkezendő időszakban a csapat szereplése megkérdőjeleződött, új játékosok, fiatalok bevonása vált szükségesé a felnőtt keretbe. Az eredményes
szereplés ellenére az igazi mélypontra a 2005/2006.évi bajnokságban került a tatabányai női-kézilabdázás, amikor ismét kiesett az Nemzeti Bajnokság II. osztályába. Ekkor a felnőtt és az ifjúsági
keret összevonásra került és Gyurkovics István irányítása mellett készültek és versenyeztek tovább.
A szakosztálynál folyó kimagasló utánpótlás-nevelő munka eredményeképpen továbbra is számíthattak a sportág országos vezetői a tatabányai tehetséges fiatalokra. Az egyesület vezetősége
komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy a női kézilabda szakosztály anyagi helyzete stabilizálódjon. Évről-évre folyt az építkezés, melynek köszönhetően az elmúlt években a felnőtt
bajnokságnak nagy reményekkel indult neki a felnőtt csapat és természetesen az ifjúságiaktól is komoly eredményt várunk.
Évtizedek óta a tatabányai női-kézilabda utánpótlás-nevelés, amely a Dózsa György Általános Iskola közoktatás típusú sportiskolára épül sok kiválóságot adott a magyar kézilabdázásnak. 
Versenyzőink szerepeltek korosztályos válogatottakban illetve többen ma is I. osztályú csapatokban játszanak hazánkban és külföldön egyaránt: Őri Edina, Keczkó Andrea, Herr Anita, Herr
Orsolya, Gertsmár Renáta, Gertsmár Szilvia, Kiss Adrienn, Szöllősi Patricia, Páli Henrietta, Hajdú Szabina, Tóth Viktória, Pál Andrea, Kiss Barbara, 
Közülük kiemelkedik Herr Orsolya, aki a Pekingi Olimpiai Játékokon IV. helyezést elért csapat tagja volt. 
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A Tatabányai Sport Club Női-kézilabda szakosztálya részére a projekt célja megvalósulni látszik, hiszen a tavalyi szakosztályi létszámot egy éven belüli sikerült komolyan megemelni és az eddig
versenyeztetett 4 csapat helyett immár 9 korosztályos utánpótlás csapatot versenyeztetünk az országos bajnoki rendszerben.
Egyesületünknél az alábbi korcsoportokban folynak a foglalkozások.
Tekintettel arra, hogy az ETO II. bajnokságában való induláshoz nem szükséges sportegyesületi igazolás, ezért több csapatunk versenyez igazolás nélkül.

OVI-KÉZI
Edző: Kasza Gábor 
Dózsakerti Óvoda (2800 Tatabánya Dózsa György út 1.) 
kedd 10,00 – 10,45 óra 
A nagycsoportosok körében nagyon népszerű a program.
Előkészítő jellegű a foglalkozás, nem szerepelnek versenyrendszerben.

SZIVACSKÉZILABDA
Edző: Kasza Gábor
Dózsa György Általános Iskola közoktatás típusú sportiskola (2800 Tatabánya Vadász u.24.)
szerda 13,15 - 14,00 óra
péntek 13,40 – 14,25 óra
Versenyrendszerben az Erima gyermek szivacskézilabda bajnokságban indulnak.

U 9-10. (3-4. OSZTÁLY)
Edző: Kasza Gábor, Szakál Lajos
Dózsa György Általános Iskola közoktatás típusú sportiskola (2800 Tatabánya Vadász u.24.)
hétfő 14,30 – 15,30
kedd 14,00 – 14,45
péntek 14,15 – 15,00
Az Erima gyermek bajnokságban és az ETO nyílt bajnokságában versenyeznek.

U 11-12 (5-6. OSZTÁLY)
Edző: Gyurkovics István
Dózsa György Általános Iskola közoktatás típusú sportiskola (2800 Tatabánya Vadász u.24.)
hétfő 14,00 – 15,30
szerda 14,45 – 16,00
csütörtök 15,00 – 16,00
Az Erima gyermek bajnokságban és az ETO nyílt bajnokságában versenyeznek.

U 11-12 (5-6. OSZTÁLY)
Edző: Pál Árpád
Földi Imre Sportcsarnok (2800 Tatabánya Ságvári Endre út 9.)
kedd 13,30 – 14,30 
csütörtök 13,30 – 14,30
Az ETO II. nyílt bajnokságában versenyeznek, havi egy alkalommal utaznak a győri fordulóra.

U 13-14 (7-8. OSZTÁLY)
Edző: Varga Petra
Bárdos László Gimnázium (2800 Tatabánya Gál István ltp.701.)
kedd 15,0 – 16,00 
csütörtök 15,00 - 16,00
péntek 15,00 – 16,00 
A csoport 212.évben alakult. Az ETO II. nyílt bajnokságában illetve Komárom-Esztergom megye utánpótlás bajnokságában versenyeznek

U 13-14 (7-8.OSZTÁLY)
Edző: Gyurkovics István
Dózsa György Általános Iskola közoktatás típusú sportiskola (2800 Tatabánya Vadász u.24.)
hétfő 15,30 – 17,00
csütörtök 16,00 – 17,00
Az Erima gyermek bajnokságban és az ETO nyílt bajnokságában és Komárom-Esztergom megye bajnokságában versenyeznek.

NB.II.JUNIOR
Edző: Fülöp Péter
Földi Imre Sportcsarnok (2800 Tatabánya Ságvári Endre út 9.)
kedd 15,00 – 16,00
szerda 18,00 – 19,00
péntek 18,00 – 19,00
A Nemzeti Bajnokság II. osztály junior bajnokságában és a Komárom-Esztergom megyei bajnokságban szerepelnek.
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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

Tatabányai Sport Club Női-kézilabda szakosztálya az elmúlt évek szakmai célkitűzései mentén igyekszik tevékenykedni a jövőben is.
Természetesen a versenysport területén a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai célkitűzéseihez hasonlóan egyesületünknek is célja felnőtt és utánpótlás csapatainak magas színvonalú
menedzselése illetve a bajnokságban elért pozícióink megerősítése továbbá a tömegbázis emelése, a regisztrált sportolói létszám megduplázása. 
Ennek elérése céljából a Tatabányai Sport Club elnöksége éves cselekvési tervet készít, melyben meghatározza a szakmai követelményeket.
Pályázatunkban szakmai célkitűzéseinket annak megfelelően terveztük, hogy az anyagi lehetőségeink által meg is tudjuk valósítani elképzéseinket

Céljaink a versenysport területén:

•az országos versenyrendszerben szereplő felnőtt és utánpótlás csapataink magas színvonalú menedzselése 
•a bajnokságban elért pozíció megerősítése, magasabb osztályba való indulás feltételeinek biztosítása
•több nemzetközi játéklehetőség biztosítása
•városunkban és a térségben a női kézilabdázás társadalmi elismertségének növelése
•eredményesen működő szakosztály fenntartása

A megvalósítás koncepciója:
•minőségi szakmai háttér biztosítása
•a sportág értékeinek megfelelő kommunikálása
•a szakemberek számára rendszeres képzés, továbbképzés biztosítása
•iskolalátogatás, bemutatók szervezése, élménybeszámolók
•kedvezményes mérkőzéslátogatás biztosítása

Egyesületünk évek óta nagy hangsúlyt helyez az utánpótlás-nevelés fontosságára, ezért a Dózsa György Általános Iskola közoktatás típusú sportiskola mellett további két helyen (Földi Imre
Sportcsarnokban és a Bárdos László Gimnáziumban) szakedzői irányítással a város más-más pontján utánpótlás csoportokat indított. 

Céljaink az utánpótlás-nevelés területén:

•a jelenlegi létszám növelése, mind több gyermek bevonása a kézilabda sportágba
•a tehetségek felismerése, kiválasztása
•az utánpótlásban tevékenykedő szakemberek munkájának erkölcsi-anyagi elismerése
•erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a nevelés funkciói által
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•a térség általános és középiskolái részére versenyrendszer kialakítása
•az országos szintű versenyeztetés feltételeinek biztosítása
•mind több nemzetközi játéklehetőség biztosítása
•együttműködés a megyei referens munkájával

A megvalósítás koncepciója:
•a minőségi szakmai háttér biztosítása
•a szakemberek számára rendszeres képzés, továbbképzés biztosítása
•nemzetközi kapcsolatok keresése
•továbbtanulási lehetőségek, beiskolázás támogatása, segítése
•versenyek szervezése, lebonyolítása
•edzőtáborok szervezése

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

Tatabánya Megyei Jogú Város és vonzáskörzetének lakossága hosszú évek óta bizonyítja, hogy nagyon szereti a sportot, a kézilabdázást.
A rendszerváltás követően a Tatabányai Szénbányák Vállalat kivonult a város sportéletének finanszírozásából, mely rendkívül érzékenyen érintette Komárom-Esztergom megye legpatinásabb
sportegyesületét a Tatabányai Sport Clubot. Ekkor a város vezetése fontosnak tartotta és tartja ma is egészséges életmódra nevelést, ezért igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy
újra régi fényében működhessen a város sportélete. 
Amennyiben a projekt által meg tudjuk valósítani terveinket, úgy a TSC Női-kézilabda szakosztálya sportolói létszámát szeretnénk évről-évre kibővíteni.
Úgy gondoljuk, hogy a felnőtt és utánpótlás mérkőzések jó lehetőséget biztosítanak a városlakóknak a kikapcsolódásra. A jól szervezett szurkolói körök tagjai a magánéletében is összetartanak,
számíthatnak egymás segítségére és közös családi programokat is szerveznek. 
A szakosztály-vezetés igyekszik a csapattal kapcsolatos információkat megosztani a szurkolókkal és napra készen tájékoztatni őket a bajnokságban történtekről.
A város kézilabdát szerető és értő lakosságát a közeljövőben szeretnénk mind színvonalasabb mérkőzésekkel szórakoztatni.
A szakosztály-vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy városunkban a női-kézilabdázás biztos alapokon működjön és néhány éven belül ismét a legmagasabb osztályban szerepeljen.
Ehhez komoly támogatást biztosít Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
Alapvető célunk az utánpótlás-bázis megnövelése, ezáltal minden tatabányai utánpótláskorú kislány sportolási lehetőségének megteremtése. Rövid távú terveink között szerepel továbbá olyan
tárgyi eszközök beszerzése (sportfelszerelések, korszerű edzést segítő eszközök), amelyek által a sportágat igyekszünk vonzóbbá tenni úgy a gyermekek, mind a szüleik számára egyaránt. 
Természetesen edzőink és munkatársaink számára elsődleges szempont a sportág megszerettetése a fiatalokkal, ezáltal az egészséges életmódra nevelés. Fontos a közösséggel való
együttműködés, de mindenek előtt a sport szeretete.

•a térség általános és középiskolái részére versenyrendszer kialakítása
•az országos szintű versenyeztetés feltételeinek biztosítása
•mind több nemzetközi játéklehetőség biztosítása
•együttműködés a megyei referens munkájával

A megvalósítás koncepciója:
•a minőségi szakmai háttér biztosítása
•a szakemberek számára rendszeres képzés, továbbképzés biztosítása
•nemzetközi kapcsolatok keresése
•továbbtanulási lehetőségek, beiskolázás támogatása, segítése
•versenyek szervezése, lebonyolítása
•edzőtáborok szervezése

Tatabánya Megyei Jogú Város és vonzáskörzetének lakossága hosszú évek óta bizonyítja, hogy nagyon szereti a sportot, a kézilabdázást.
A rendszerváltás követően a Tatabányai Szénbányák Vállalat kivonult a város sportéletének finanszírozásából, mely rendkívül érzékenyen érintette Komárom-Esztergom megye legpatinásabb
sportegyesületét a Tatabányai Sport Clubot. Ekkor a város vezetése fontosnak tartotta és tartja ma is egészséges életmódra nevelést, ezért igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy
újra régi fényében működhessen a város sportélete. 
Amennyiben a projekt által meg tudjuk valósítani terveinket, úgy a TSC Női-kézilabda szakosztálya sportolói létszámát szeretnénk évről-évre kibővíteni.
Úgy gondoljuk, hogy a felnőtt és utánpótlás mérkőzések jó lehetőséget biztosítanak a városlakóknak a kikapcsolódásra. A jól szervezett szurkolói körök tagjai a magánéletében is összetartanak,
számíthatnak egymás segítségére és közös családi programokat is szerveznek. 
A szakosztály-vezetés igyekszik a csapattal kapcsolatos információkat megosztani a szurkolókkal és napra készen tájékoztatni őket a bajnokságban történtekről.
A város kézilabdát szerető és értő lakosságát a közeljövőben szeretnénk mind színvonalasabb mérkőzésekkel szórakoztatni.
A szakosztály-vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy városunkban a női-kézilabdázás biztos alapokon működjön és néhány éven belül ismét a legmagasabb osztályban szerepeljen.
Ehhez komoly támogatást biztosít Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
Alapvető célunk az utánpótlás-bázis megnövelése, ezáltal minden tatabányai utánpótláskorú kislány sportolási lehetőségének megteremtése. Rövid távú terveink között szerepel továbbá olyan
tárgyi eszközök beszerzése (sportfelszerelések, korszerű edzést segítő eszközök), amelyek által a sportágat igyekszünk vonzóbbá tenni úgy a gyermekek, mind a szüleik számára egyaránt. 
Természetesen edzőink és munkatársaink számára elsődleges szempont a sportág megszerettetése a fiatalokkal, ezáltal az egészséges életmódra nevelés. Fontos a közösséggel való
együttműködés, de mindenek előtt a sport szeretete.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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4 12 40 000 Ft 8 000  Ft 576 000  Ft

2 10 15 000 Ft 4 200  Ft 192 000  Ft

2 10 10 000 Ft 2 800  Ft 128 000  Ft

8 32 65 000  Ft 15 000  Ft 896 000  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)

454 774 Ft 454 774 Ft 909 548 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

454 774 Ft 454 774 Ft 909 548 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0176/2013

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 Egyéb adminisztrátor Igen EKHO

2013/14 Egyéb
technikai-
személyzet Nem Normál

2013/14 Egyéb
eü.
személyzet Nem Normál

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció megnevezése      Indoklás

2013/14 Az elszámolással, a nyilvántartással és a napi ügyekkel kapcsolatos teendők ellátása miatt vált szükségessé az új pozicíó létrehozása.

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.



laptop 200 000 Ft

számítógép 250 000 Ft

nyomtató 50 000 Ft

DVD felvevő és lejátszó 100 000 Ft

hiányzó eszközök és felszerelések 1 500 000 Ft

eü.felszerelések 120 000 Ft

2 220 000 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!)

680 060 Ft 1 586 808 Ft 2 266 868 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

680 060 Ft 1 586 808 Ft 2 266 868 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/SFPHP01-0176/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb
indoklás

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

2013/14 Informatikai eszközök
A megnövekedett adminisztratív tevékenység miatt
elengedhetetlen. Nem

2013/14 Informatikai eszközök
A megnövekedett adminisztratív és könyvelési és nyilvántartási
tevékenység ellátását segítené. Nem

2013/14 Informatikai eszközök
A megnövekedett adminisztratív, könyvelési és nyilvántartási
tevékenység ellátását segítené. Nem

2013/14 Informatikai eszközök Mérkőzéselemzéshez. Nem

2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés

Bemelegítő jogging, kézilabda, labdatartó-háló, sporttáska,
edző-póló, wax, pumpa, medicinlabda, nezehített labda,
kapuháló, bója stb. Nem

2013/14 Sportegészségügyi eszközök
Hűtőzselé, spray, bemelegítő krém és spray, ragtapasz, olaj,
hűtőtáska, sebösszehúzó tapasz, hűtőtáska, mentőláda Nem

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

0 0

18 1

15 1

15 1

42 3

16 1

42 3

14 1

16 1

16 1

2013/14-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0176/2013

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

U7 Nincs

U8 Nincs

U9 Országos

U10 Országos

U11 Országos

U12 Országos

U13 Országos

U14 Országos

Serdülő Megyei

Ifjúsági Megyei

Junior Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
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kézilabda 0 15 4 000 Ft 60 000  Ft

kézilabda 1 50 4 000 Ft 200 000  Ft

kézilabda 2 20 4 500 Ft 90 000  Ft

szivacskézilabda 20 1 500 Ft 30 000  Ft

szivacskézilabda 20 2 000 Ft 40 000  Ft

szivacskézilabda kapu 2 30 000 Ft 60 000  Ft

labdatartó-háló 10 5 000 Ft 50 000  Ft

mez 45 3 500 Ft 157 500  Ft

nadrág 45 2 500 Ft 112 500  Ft

nehezített kézilabda 20 8 000 Ft 160 000  Ft

jelzőtrikó 30 2 000 Ft 60 000  Ft

kapusmez 10 5 000 Ft 50 000  Ft

kapusnadrág 8 3 000 Ft 24 000  Ft

edzőpoló 50 2 200 Ft 110 000  Ft

wax 15 6 000 Ft 90 000  Ft

sporttáska 18 12 000 Ft 216 000  Ft

bemelegítő melegítő 60 8 000 Ft 480 000  Ft

kapuháló 2 45 000 Ft 90 000  Ft

kézilabda cipő 40 12 000 Ft 480 000  Ft

medicinlabda 15 8 000 Ft 120 000  Ft

medicinlabda 15 8 000 Ft 120 000  Ft

hütő zselé 3 4 500 Ft 13 500  Ft

fagyasztó spray 10 1 600 Ft 16 000  Ft

bemelegítő spray 10 2 400 Ft 24 000  Ft

bemelegítő krém 10 3 500 Ft 35 000  Ft

vérnyomásmérő 1 10 000 Ft 10 000  Ft

orvosi táska felszereléssel együtt 1 20 000 Ft 20 000  Ft

fájdalomcsillapító készítmény 3 500 Ft 1 500  Ft

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

Földi Imre Sportcsarnok 12 700 Ft 10 10 100 1 270 000  Ft

Földi Imre Sportcsarnok 12 700 Ft 7 10 70 889 000  Ft

Földi Imre Sportcsarnok 12 700 Ft 7 10 70 889 000  Ft

Dózsa György Általános Iskola 5 000 Ft 6 10 60 300 000  Ft

Dózsa György Általános Iskola 5 000 Ft 6 10 60 300 000  Ft

Dózsa György Általános Iskola 5 000 Ft 6 10 60 300 000  Ft

Dózsa György Általános Iskola 5 000 Ft 6 10 60 300 000  Ft

Bárdos László Gimnázium 5 000 Ft 10 10 100 500 000  Ft

Sportcsarnok Tarján 8 000 Ft 2 5 10 80 000  Ft

Olimpiai Edzőtábor Tata 6 000 Ft 4 5 20 120 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0176/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

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 Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 doboz Sporteszköz

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 szett Sportfelszerelés

2013/14 db Pályatartozék

2013/14 pár Sportfelszerelés

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 Diagnosztikai eszközök

2013/14 db Diagnosztikai eszközök

2013/14 csomag 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 Junior

2013/14 Ifjúsági

2013/14 U12

2013/14 U9

2013/14 U10

2013/14 U12

2013/14 U14

2013/14 U12

2013/14 Junior

2013/14 Junior



Sportcsarnok Szár 5 000 Ft 2 6 12 60 000  Ft

3 11 210 000 Ft 58 800  Ft 2 956 800  Ft

3 10 80 000 Ft 16 000  Ft 960 000  Ft

3 10 60 000 Ft 12 000  Ft 720 000  Ft

2 10 40 000 Ft 8 000  Ft 480 000  Ft

2 10 40 000 Ft 8 000  Ft 480 000  Ft

2 10 30 000 Ft 6 000  Ft 360 000  Ft

3 12 130 000 Ft 26 000  Ft 1 872 000  Ft

134 800 7 828 800 

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2

utánpótlás koordinátor

Sportszakemberek adatainak részletezése

2 800 000  Ft

120 000  Ft

4 000 000 Ft

150 000 Ft

2 000 000 Ft

0 Ft

5 008 000  Ft

1 000 000 Ft

7 828 800  Ft

0 Ft

0 Ft

22 906 800 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

2013/14 U14

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 Edző Nem Normál

2013/14 Edző Nem EKHO

2013/14 Edző Nem EKHO

2013/14 Edző Nem EKHO

2013/14 Edző Nem EKHO

2013/14 Edző Igen EKHO

2013/14 Egyéb Nem EKHO

Összegzés:

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

2013/14 C

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 C

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 C

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 C

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 C

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 C

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14

U9
U10
U11
U12
U13

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:



2 353 360 Ft 21 180 242 Ft 23 533 602 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 353 360 Ft 21 180 242 Ft 23 533 602 Ft

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

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/SFPHP01-0176/2013

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



9 000 Ft 9 096 Ft

415 000 Ft 415 683 Ft

31 000 Ft 31 746 Ft

455 000 Ft

Közreműködői költségek

232 218 Ft

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

13 548 Ft 0 Ft

46 868 Ft 0 Ft

626 802 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

687 218 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0176/2013

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

Maximum
közrem. díj

2013/14
A TAO pályázat mindennemű elszámolási, pénzügyi-számviteli tevékenységében közreműködő
részére kívánjuk biztosítani. Személyi jellegű

2013/14
A TAO pályázat mindennemű elszámolási, pénzügyi-számviteli tevékenységében közreműködő
részére kívánjuk biztosítani. Utánpótlás nevelés

2013/14
A TAO pályázat mindennemű elszámolási, pénzügyi-számviteli tevékenységében közreműködő
részére kívánjuk biztosítani 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:



Ügyiratszám : be/SFPHP01-0176/2013

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: Tatabánya  (helység), 2013  (év) 09  (hó) 12  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP01-0176/2013

Alulírott  Sámuel Botond, 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: Tatabánya  (helység), 2013  (év) 09  (hó) 12  (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: Tatabánya  (helység), 2013  (év) 09  (hó) 12  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



7 9 28.6  %

4 6 50.0  %

0 0 0.0  %

7 9 28.6  %

64000 85000 32.8  %

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.)

óvodás előkészítő csoport 18 40 122.2  %

0 0 0.0  %

összevont 8-9 éves csoport 18 25 38.9  %

0 0 0.0  %

összevont 10-11 éves csoport 30 35 16.7  %

42 50 19.0  %

összevont 13-14 éves csoport 58 70 20.7  %

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.)

0 0 0.0  %

1 1 0.0  %

3 3 0.0  %

3 2 -33.3  %

0 0 0.0  %

1 1 0.0  %

3 1 -66.7  %

150 400 166.7  %

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.)

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0176/2013

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 35 000 Ft

454 774 Ft 13 548 Ft 454 774 Ft 909 548 Ft

1 586 808 Ft 46 868 Ft 680 060 Ft 2 266 868 Ft

21 180 242 Ft 626 802 Ft 2 353 360 Ft 23 533 602 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

23 221 824 Ft 687 218 Ft 3 488 194 Ft 26 710 018 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

454 774 Ft 13 548 Ft 454 774 Ft 909 548 Ft

1 586 808 Ft 46 868 Ft 680 060 Ft 2 266 868 Ft

21 180 242 Ft 626 802 Ft 2 353 360 Ft 23 533 602 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

23 221 824 Ft 687 218 Ft 3 488 194 Ft 26 710 018 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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