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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: BASKETBALL Körmend Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
A kérelmező szervezet rövidített neve: BASKETBALL Körmend Sport Kft.
2 Gazdálkodási formakód:

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

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 1 8 9 1 6 1 7 - 2 - 1 8

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

Kossuth Lajos utca(út, utca) 36(házszám)

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

Kossuth Lajos utca(út, utca) 36(házszám)

06-94-594-032Telefon: 06-94-594-034Fax:

Hivatalos honlap: zsebeferenc@bckormend.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Zsebe Ferenc
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető

06-30-773-0862Mobiltelefonszám: zsebeferenc@bckormend.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Zsebe Ferenc
06-30-773-0862Mobiltelefonszám: zsebeferenc@bckormend.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0080/2013

Érkezett : ________________
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A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti használat
(óra)

Használat
célja

1999-07-30
1999-07-30

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

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

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0080/2013

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

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

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A BASKETBALL Körmend Sport Kft. a körmendi kosárlabda csapat üzemeltetője. A csapat tavaly ünneplte fennállásának 50., és első bajnoki címének 25. évfordulóját!  A
Körmendi felnőtt csapat jelenti az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere nagyban
meghatározza az utánpótlás neveléssel foglalkozó társult sportszervezetek toborzási sikerét, a gyerekek sportolási kedvét, motivációját, különös tekintettel arra,
hogy Körmenden és az azt övező térségében a kosárlabda az egyetlen sikeres és emiatt első helyen számon tartott látvány-csapatsportág. Ennek a folyamatosan
megújuló bázisnak a megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása

Létesítmény feltételek: A csapat jelenlegi edzéslehetősége, illetve a mérkőzéseinek helyszíne a Somogyi Béla Általános Iskola tornaterme. A termet béreljük, illetve
részben az önkormányzat üzemelteti. A felnőtt csapat heti 7 alkalommal, alkalmanként kétszer 2 óra időtartamra használja a termet, az U23-as csapat heti 5
alkalommal, szintén 2 órán keresztül. A terem hivatalosan 1640 ember befogadására alkalmas. Az erőnléti edzéseket más helyen kell tartani, mivel itt nincs kialakított
edzőterem, így ezen kívánunk elsősorban javítani, a lehetőségeinkhez mérten új edzőtermet építeni a tornateremben, melyet a jelenlegi sportfejlesztési programban
bemutatott csarnokbővítéssel egy időben szeretnénk megvalósítani.
Játékosállományunk jellemzően magyar játékosokból áll, minden játékosunk érvényes szerződéssel rendelkezik. Az U23-as csapat tagjai zömében helyi nevelésű
játékosokból tevődik össze.

A klub szakmai stábja az alábbiak szerint tevődik össze:
- Ügyvezető,
- Koordinációs munkatárs (új pozícióként jönne létre)
- Sportmunkatárs
- Vezetőedző (felnőtteknél és U20-nál egyaránt külön személy)
- Másodedző (felnőtteknél és U20-nál egyaránt külön személy)
- Gyúró
- Kommunikációs munkatárs
- Pénzügyi munkatárs

Elért eredmények: A körmendi felnőtt csapat mellett több magasan képzett, illetve a kosárlabdában elismert szakember végez magas minőségi munkát, akiknek
köszönhetően csapatunk évek óta sikeresen szerepel a magyar bajnokságban és a kupában is. Legfőbb eredményeink: Háromszoros Magyar Bajnok (1987, 1996, 2003)
hatszoros Kupagyőztes 2007: Magyar Bajnokság 2. helyezett 2008: Magyar Bajnokság 2. helyezett 2009: Magyar Bajnokság 9.helyezett 2010: Magyar Bajnokság 3. helyezett 2011: Magyar Bajnokság
3.helyezett.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
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köszönhetően csapatunk évek óta sikeresen szerepel a magyar bajnokságban és a kupában is. Legfőbb eredményeink: Háromszoros Magyar Bajnok (1987, 1996, 2003)
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A

Körmendi Sportcsarnok a Somogyi Béla Általános Iskola részeként funkcionál. A körmendi kosárlabda klub minden korosztálya (felnőtt és utánpótlás szinten) a
sportcsarnokban végzi felkészüléseit és játssza mérkőzéseit.
Az elmúlt években, Önkormányzati önerő és állami támogatás felhasználásával történtek átalakítások a csarnokon belül, mely által biztonságosabb és kulturáltabb
környezetben használhatják a sporteseményekre érkező vendégek és sportolók egyaránt.

Ugyanakkor a rég óta tervezett és mára elengedhetetlen beruházás, az épületrész egészét érintő változás, a csarnok kibővítését szolgáló fejlesztés nem valósult meg
ezidáig. Jelen sportfejlesztési program legfőbb célkitűzése a sportcsarnok nyugati oldalának kibővítése lenne a jelenlegi parkoló irányába. A fejlesztés által tágasabb,
több fő befogadására alkalmas csarnok kerülne kialakításra. Emellett talán még fontosabb, hogy a jelenlegi hazai és nemzetközi versenyszabályzatok értelmében
hosszabb távon mindenképpen aggályos a sportcsarnok jelenlegi formában való alkalmassága a versenyek, első osztályú, továbbá nemzetközi kosárlabda
mérkőzések lebonyolítására. Az MKOSZ és FIBA, és több szervezet (pl. MKOSZ biztonsági felügyelő bizottsága) szakemberivel konzultálva hosszabb távon
elengedhetetlen a tervezett beruházás megvalósulása annak érdekében, hogy a hazai, és tervek szerint a minél több nemzetközi kosárlabda mérkőzéseket az
előírásoknak megfelelően, biztonságban és minél nagyobb kényelemben lehessen megrendezni. A csarnokbővítés megvalósulásával lehetőség nyílna a kosárlabda
pálya nyugati irányba történő "elmozgatására", mely által biztosított lenne a megfelelő távolság a pálya és a nézőtér, továbbá a pálya és a kispadok közt.

A tervezett bővítés a meglévő épület Nyugati oldalán kerülne megvalósításra. A nyugati oldalon egy fix lelátó építése tervezett, melynek célja a mostani mobil lelátó
kiváltása a biztonságosabb üzemeltetés érdekében, A jelenlegi mobil lelátó összeszerelése heti rendszerességgel történik, mely a szerkezet egyre sűrűbb
meghibásodásával jár, veszélyeztetve ezzel a biztonságos működést. A lelátó alatt raktár helyiségek kapnak helyet, ahol jól elkülönítve elhelyezhetők a sportegyesület
által használt eszközök, felszerelések, melyeknek elhelyezése a mostani körülmények között nehezen megoldható. A lelátó közepén kap helyet a közvetítő stúdió, mely
az eddigieknél kényelmesebb televíziós közvetítéseket tesz lehetővé. Továbbá a lelátó alatti részben lenne kialakítva egy újonnan létrehozott konditerem és
regenerációs szoba is, mely a sportolók felkészülését és egészségmegőrzését, rehabilitációját hivatott szolgálni.

A fenti beruházás kiegészül gépészeti szereléssel is, mely a szellőzőrendszer bővítését, klimatizálását és a fűtési és melegvíz-ellátási rendszerének modernizálása,
napkollektoros rásegítő rendszer kiépítése jelenti. A gépészeti rendszer modernizálása az üzemeltetési költségek csökkenését eredményezi. A projekt teljes
megvalósításához parkolók kiépítése is hozzátartozik, melynek megvalósítása saját telken belül lehetséges. Célja mind a vendégcsapat, mind a közönség fogadásának
kulturált biztosítása.

Az építési beruházás előre láthatóan kb. 3-4 hónapot venne igénybe. Pozitív bírálat esetén várhatóan a 2014-es naptári évben, a kosárlabda bajnokság lezárultát
követően azonnal megkezdődnének a munkálatok, melyek várhatóan a nyár folyamán be is fejeződnének, a sportfejlesztési támogatási időszak végére, a következő
bajnoki bajnoki idény megkezdéséig. 
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Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Jelen 2013/14-es sportfejlesztési programunk személyi jellegű ráfordítás, tárgyi eszköz beruházás és csarnokbővítés mellett az utánpótlással (U23) és
versenyeztetéssel összefüggő költségekhez kapcsolódnak. A program megvalósításához szükséges anyagi ráfordítást a jogszabályi lehetőségek által megengedett
TAO felajánlásokból kívánjuk finanszírozni, a megfelelő önrész biztosítása mellett.

Jelen támogatási kérelemben foglalt elemeket az alábbiak szerint kívánjuk ütemezni:

A személyi jellegű kiadásokat a fejlesztési programban feltüntetett személyek bérére kívánjuk igényelni, melyet jellemzően a program teljes időszakára, 12 hónapra
(2013. július – 2014. június) használnánk fel.

Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó költségek keretében kívánunk támogatást igényelni edzői bérekre, sportfelszerelésekre és sporteszközökre, továbbá
versenyeztetéshez kapcsolódó egyéb kiadásokra. A felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges sportfelszereléseket a program végrehajtása során mielőbb
tervezzük beszerezni. A programban tervezett sporteszközök a felkészítést, erőfejlesztést, prevenciót és regenerálódást segítik elő, a megfelelő szakemberek
bevonása által. 

Tárgyi eszköz beruházás keretében beszerezni kívánt eszközöket is mielőbb be kívánjuk szerezni, mivel az eszközök többsége a csarnokbővítési terhekhez
kapcsolódik. Ezen kívül a 18 plusz 2 személyes busz beszerzése is prioritást fog élvezni a beszerzés során, annak érdekében, mielőbb a csapat rendelkezésére
álhasson.

Az építési beruházás előre láthatóan kb. 3-4 hónapot venne igénybe. Pozitív bírálat esetén várhatóan a 2014-es naptári évben, a kosárlabda bajnokság lezárultát
követően azonnal megkezdődnének a munkálatok, melyek várhatóan a nyár folyamán be is fejeződnének, a sportfejlesztési támogatási időszak végére, a következő
bajnoki bajnoki idény megkezdéséig.

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 2011/12-es és 2012/13-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program által lehívott támogatással a nálunk dolgozó, magasan képzett szakember gárda
anyagi megbecsülésén tudtunk elsősorban javítani. Idei programunk megvalósítása során is célunk, hogy a magas követelményhez, melyet elvárunk a munkatársainktól,
megfelelő bérezés is tartozzon. A 2013/14-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program által lehívandó támogatással is tehát a jelenlegi szakember
gárda anyagi megbecsülésén tudunk és kívánunk javítani, hogy az általunk alkalmazott sportszakemberek számára valós karrier perspektívát biztosíthassunk.
Mindemellett pedig a 2012/13-as sportfejlesztési programban számos, a klub életet és a mindennapi tevékenységet segítő tárgyi eszköz beruházások valósulhattak
meg a támogatás segítségével. 

A 2012/13 bajnoki szezonban csapatunk egyik célkitűzése, miszerint a Magyar bajnokságban való szereplés mellett visszatérhessen a nemzetközi porondra, teljesült.
Ehhez elképzelhetetlen lett volna stabil és anyagilag is motivált szakembergárda nélkül. Elsődlegesen természetesen a hazai bajnokságban szeretnénk minél jobban

Jelen 2013/14-es sportfejlesztési programunk személyi jellegű ráfordítás, tárgyi eszköz beruházás és csarnokbővítés mellett az utánpótlással (U23) és
versenyeztetéssel összefüggő költségekhez kapcsolódnak. A program megvalósításához szükséges anyagi ráfordítást a jogszabályi lehetőségek által megengedett
TAO felajánlásokból kívánjuk finanszírozni, a megfelelő önrész biztosítása mellett.

Jelen támogatási kérelemben foglalt elemeket az alábbiak szerint kívánjuk ütemezni:

A személyi jellegű kiadásokat a fejlesztési programban feltüntetett személyek bérére kívánjuk igényelni, melyet jellemzően a program teljes időszakára, 12 hónapra
(2013. július – 2014. június) használnánk fel.

Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó költségek keretében kívánunk támogatást igényelni edzői bérekre, sportfelszerelésekre és sporteszközökre, továbbá
versenyeztetéshez kapcsolódó egyéb kiadásokra. A felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges sportfelszereléseket a program végrehajtása során mielőbb
tervezzük beszerezni. A programban tervezett sporteszközök a felkészítést, erőfejlesztést, prevenciót és regenerálódást segítik elő, a megfelelő szakemberek
bevonása által. 

Tárgyi eszköz beruházás keretében beszerezni kívánt eszközöket is mielőbb be kívánjuk szerezni, mivel az eszközök többsége a csarnokbővítési terhekhez
kapcsolódik. Ezen kívül a 18 plusz 2 személyes busz beszerzése is prioritást fog élvezni a beszerzés során, annak érdekében, mielőbb a csapat rendelkezésére
álhasson.

Az építési beruházás előre láthatóan kb. 3-4 hónapot venne igénybe. Pozitív bírálat esetén várhatóan a 2014-es naptári évben, a kosárlabda bajnokság lezárultát
követően azonnal megkezdődnének a munkálatok, melyek várhatóan a nyár folyamán be is fejeződnének, a sportfejlesztési támogatási időszak végére, a következő
bajnoki bajnoki idény megkezdéséig.

A

2011/12-es és 2012/13-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program által lehívott támogatással a nálunk dolgozó, magasan képzett szakember gárda
anyagi megbecsülésén tudtunk elsősorban javítani. Idei programunk megvalósítása során is célunk, hogy a magas követelményhez, melyet elvárunk a munkatársainktól,
megfelelő bérezés is tartozzon. A 2013/14-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program által lehívandó támogatással is tehát a jelenlegi szakember
gárda anyagi megbecsülésén tudunk és kívánunk javítani, hogy az általunk alkalmazott sportszakemberek számára valós karrier perspektívát biztosíthassunk.
Mindemellett pedig a 2012/13-as sportfejlesztési programban számos, a klub életet és a mindennapi tevékenységet segítő tárgyi eszköz beruházások valósulhattak
meg a támogatás segítségével. 

A 2012/13 bajnoki szezonban csapatunk egyik célkitűzése, miszerint a Magyar bajnokságban való szereplés mellett visszatérhessen a nemzetközi porondra, teljesült.
Ehhez elképzelhetetlen lett volna stabil és anyagilag is motivált szakembergárda nélkül. Elsődlegesen természetesen a hazai bajnokságban szeretnénk minél jobban
helyt állni, és magasan képzett magyar játékosokkal kiszolgálni a felnőtt válogatottat.
A kosárlabda csapat sportfejlesztési programjának távlati célja egy körmendi kosárlabda akadémia kialakítása, Körmend város önkormányzatával együttműködésben,
ahová be kívánjuk építeni a helyi utánpótlás egyesület mellett a környező települések fiataljait is. Ennek első lépéseként együttműködési megállapodást kötöttünk „A
Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesülettel”, amely jelenleg a helyi utánpótlás csapatok versenyeztetését biztosítja. Így tudunk a szövetség stratégiájának azon
pontjához is illeszkedni, mely fő célkitűzésnek a tömegesítést célozza meg a következő 10 évben.

A csapat eredményeinek és jobb edzéskörülményeinek érdekében a sportfejlesztési programban bemutatott csarnokbővítés mellett a következő tárgyi eszközöket
szeretnénk beszerezni:
- 1 db 18 plusz 2 fős kisbusz a Játékosok mérkőzésekre való szállítása, a szállítási költséghatékonyság növelése érdekében
- 1 db eredményjelző berendezés: Hazai mérkőzésekre való tájékoztatás, modernebb LED-fal, a jobb és szélesebb körű kihasználtság érdekében
- Kondícionáló gépek, berendezések: A csarnokbővítési projekt kapcsán kialakításra kerül egy kondicionáló terem, mely az utánpótlás csapatok számára elérhető lesz,
továbbá lehetőség szerint a nagyközönség számára is, ezzel is bevételt teremtve az egyesület részére. A projekt keretében több, professzionális kondicionáló gép és
berendezés kerül beszerzésre.
- Masszázsmedence: A rekreációra és regenerálódásra szolgál, a konditerem kiegészítőjeként kerülne hasznosításra.

Mindezen tevékenységek mellett pedig az egyesülethez tartozó U23-as utánpótláscsapat felkészüléséhez, versenyeztetéséhez kapcsoló költségeket tartalmazza jelen
sportfejlesztési program.
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Kosárlabda mez nadrág 36 20 000 Ft 720 000  Ft

Melegítő alsó felső 36 30 000 Ft 1 080 000  Ft

Kosárlabda cipő 36 40 000 Ft 1 440 000  Ft

Bemelegítő mez 36 8 000 Ft 288 000  Ft

Háló 20 4 000 Ft 80 000  Ft

Kosárlabda versenylabda 7-es 18 30 000 Ft 540 000  Ft

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

2 3 4

Szalai János 20120464001 160 10 220 000 Ft44 000 Ft 2 640 000  Ft

Fodor Gergely - 160 10 270 000 Ft54 000 Ft 3 240 000  Ft

Kocsis Tamás 20120660001 160 10 270 000 Ft54 000 Ft 3 240 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

4 148 000  Ft

0  Ft

4 000 000 Ft

0 Ft

3 000 000 Ft

0 Ft

0  Ft

11 000 000 Ft

9 120 000  Ft

0 Ft

31 268 000 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

3 213 219 Ft 28 918 971 Ft 32 132 190 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 213 219 Ft 28 918 971 Ft 32 132 190 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0080/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 pár Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Pályatartozék

2013/14 db Sporteszköz

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség     

Évad Sportszakember
beosztása

Sportszakember neve                                   2012/13-as
idény
működési
engedély
száma

Fogl.
kor.

H.ó. Kif. Hó Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra
jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)

2013/14 Edző

U23

2013/14 Egyéb

U23

2013/14 Vezető edző

U23

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

Összegzés:

összesen:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

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

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

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

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



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 130 000 Ft

14 581 246 Ft 435 812 Ft 14 581 246 Ft 29 162 492 Ft

554 135 594 Ft 16 541 356 Ft 237 486 683 Ft 791 622 277 Ft

28 918 971 Ft 864 190 Ft 3 213 219 Ft 32 132 190 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

812 815 Ft 23 128 Ft 90 313 Ft 903 128 Ft

598 448 626 Ft 17 864 486 Ft 255 371 461 Ft 853 820 087 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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

14 581 246 Ft 435 812 Ft 14 581 246 Ft 29 162 492 Ft

554 135 594 Ft 16 541 356 Ft 237 486 683 Ft 791 622 277 Ft

28 918 971 Ft 864 190 Ft 3 213 219 Ft 32 132 190 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

812 815 Ft 23 128 Ft 90 313 Ft 903 128 Ft

598 448 626 Ft 17 864 486 Ft 255 371 461 Ft 853 820 087 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0080/2013

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

Versenyeztetés költségei

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

Versenyeztetés költségei

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

Versenyeztetés költségei

Összegzés:


