Ügyiratszám1:
Érkezett1:
ÖSSZESÍTŐ ADATLAP

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve:

Cegléd Vasutas Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

CVSE

Gazdálkodási formakód2:

5 2 1

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 jogállása3:
Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Adószám:

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

1 9 8 3 1 0 3 3 – 2 -

A kérelmező szervezet székhelye:

1 3

2 7 0 0 Cegléd

Damjanich utca

A kérelmező szervezet levelezési címe:

(irányítószám, helység)
(út, utca) 3

53-310-694

Hivatalos honlap: www.cvsevizilabda.hu

(házszám)

2 7 0 0 Cegléd

(irányítószám, helység)

Damjanich utca
Telefon:

Sportiskola

(út, utca)
Fax:

3 (házszám)

53-500-724

E-mail: cvse@fibermail.hu

A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569
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.
1
2
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Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény neve:

Ceglédi Városi Uszoda

Létesítmény neve:

Létesítmény tulajdonosa4: Cegléd Város Önkormányzata

Létesítmény tulajdonosa:

Létesítmény üzemeltetője: CVSE

Létesítmény üzemeltetője:

Átlagos heti használata: 25

(órában)

Használatának célja (megfelelő aláhúzandó):
felkészülés/versenyrendezés

Átlagos heti használata:

(órában)

Használatának célja (megfelelő aláhúzandó):
felkészülés/versenyrendezés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

1 9 8 9 év 1 0 hó 1 1 nap

tevékenységének megkezdésének időpontja:

1 9 8 9 év 1 0 hó 1 1 nap

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve, beosztása:
Mobiltelefon:

30-466-69-99

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefon:

70-455-9668

Horváth József elnök
E-mail:

cvse@fibermail.hu

Bán Anikó
E-mail: cvse@fibermail.hu

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

év

hó

nap

A kérelmező szervezet áll-e szerződéses kapcsolatban/együttműködésben más sportszervezettel, az öt látványcsapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közösen kívánja a
sportfejlesztési programot megvalósítani? Amennyiben igen, kérjük, sorolja fel az együttműködő szervezeteket
(hivatalos név, székhely)!:
1.
2.
3.

4

Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben!
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2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2010/2011. évi gazdálkodásának és 2012. év tervadatainak főbb mutatói5:
Megnevezés

2010. évi
tényadatok (Ft)

2011. évi
adatok (Ft)

2012. évi
tervadatok (Ft)

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)

66 241 000

66 240 000

350 000 000

Bevételek6

85 163 000

92 000 000

345 600 000

Forrás 1: belf értékesítés árbev

37 509 000

28 027 000

30 100 000

Forrás 2: Önkormányzati támogatás

27 967 000

16 569 000

7 000 000

Forrás 3: egyéb szövetségi támogatás

14 777 000

8 921 000

8 500 000

Forrás 4: látvány csapatsport támogatás

0

7 000 000

300 000 000

Forrás 5: egyéb bevétel., támogatás

4 910 000

0

0

Költségek, ráfordítások

71 477 000

79 890 000

342 000 000

ebből: személyi jellegű ráfordítások

23 607 000

25 000 000

60 500 000

ebből: ingatlan bérleti díj

981 000

2 100 000

2 500 000

46 889 000

52 790 000

280 000 000

57 180 000

71 900 000

307 800 000

Egyéb kiadások
Egyéb tájékoztató adatok
Utánpótlásra fordított összeg

5

A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek.
Pl.: állami-, önkormányzati-, Európa Uniós támogatás, más nemzetközi forrásból származó támogatás, bankhitel/kölcsön, társasági adóból
származó támogatás, reklám és marketingtevékenységből származó bevétel, szponzori bevétel, jegybevétel, stb.
6
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Kérelem
3. A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI
3.1. Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott – időszaka:
2012/13-as támogatási időszak

2013/14-es támogatási időszak

2014/15-es támogatási időszak

3.2. 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).

3.2.1. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének
bemutatása
A Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 1935-ben alakult, jelenleg 10 szakosztályt működtet, közel 700 sportolóval.
Cegléd város legnagyobb és legeredményesebb sportegyesülete.
Vízilabda szakosztályunk a CVSE tartósan eredményes szakosztálya.
Sportegyesületünk jelenlegi taglétszáma: 305 fő, ebből igazolt 79 fő
Szakosztályunk az utánpótlás nevelés területén kiemelkedő eredményeket mutatott, és mutat fel.
Számos saját nevelésű, a ceglédi uszodában úszni és vízilabdázni tanult fiú illetve lány játékos szerepel ma
élvonalban szereplő klubok illetve a korosztályos válogatott tagjaként. Ilyenek többek között : Pataki Gergő, Bóbis
Máté, Czigány Károly, Arató Judit, Czigány Réka, Pásztor Mátyás, Tankó Bojána, Blank Ádám, Kárteszi Péter,
Czigány Dóra, Bálint Rebeka..
Az MVLSZ által indított sulipóló bajnokságban a ceglédi csapat 10 éve folyamatosan szerepel. A bajnokság
meghatározója, többször dobogós helyezéssel.
Cegléd a minden korosztályos bajnokságokban indít csapatokat:

Felnőtt OB I/ B

Gyermek Országos Bajnokság
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Serdülő Országos Bajnokság
Ifjúsági Országos Bajnokság
Komjádi Kupa
BVSZ. Gyermek, fiú 2000 Bajnokság
BVSZ. Gyermek, fiú 98 Bajnokság
Az utánpótlás szervezés folyamatos, jelenleg több iskolával együttműködve történik a vízilabda sport
megismertetése.
Az iskolák közreműködve az alsós korosztályban folyamatosan úszótanfolyamok szerveződnek. A tanfolyamokat a
szakosztály szakemberei szervezik, vezetik. Itt az alap úszástudás ( egy úszásnem ) elsajátítása a cél és az itt
szerzett tudás birtokában előkészítő tanfolyamokkal folytatódik a képzés. Az előkészítő tanfolyamok feladata a
vízilabdázáshoz szükséges úszásmódok elsajátítása, speciális technikák alapjainak elsajátítása. Az előkészítő
csoportokból a tehetségesnek ítélt gyerekekkel a vízilabda szakedzésen vesznek részt.
A csoportban maradt gyerekek tovább folytatják az úszás alapos elsajátítását, és alapismereteket szereznek a
vízilabda sportról. Cél az összes gyermek uszodában tartása. Előkészítő, gyermek, serdülő, és ifjúsági csoportjaink
sportszakmai nevelése kapcsán biztosítottnak látjuk a ceglédi fiatalok egészség megőrzését is.
Az infrastruktúrális feltételek, a sportszakemberek felkészültsége egyre fontosabb szempont a szülőknél,
gyerekeknél egy sportág kiválasztásában. Szakosztályunk törekszik az elvárásoknak megfelelő és céljaink
megvalósítását segítő edzéslehetőségek, elhivatott szakemberek , modern sporteszközök biztosítására .
Talán az országban egyetlenként a városi uszoda jelenleg kizárólag a vízilabda érdekeit szolgálja. A létesítményt
kizárólag a vízilabda szakosztály használja.
A tehetséges felkutatásához szükséges minél szélesebb körű mozgósítás a szakosztály fontos feladata.
Minden év júniusában meghívásos rendszerben, 8 csapatra épülő Beck Péterről elnevezett emléktornát tervezünk,
amely azon korosztálynak nyújt játéklehetőséget, amely korosztálynak még nem rendeznek bajnokságot, ezzel is
segítve a fiatalok versenysportra való felkészítését. Számos kiváló válogatott játékos ill. OB I –es játékos játszott itt
életében először „versenykeretek” között mérkőzést
Közép- és hosszú távon is kiemelt célunk a létszám növelése, hogy minél több gyerek ismerje és szeresse meg a
vízilabda sportot, kerülhessen be fejlesztési programunkba és ezáltal a magyar vízilabda sport minél szélesebb körű
utánpótlás bázisába. Ennek eszközeként – a jelenlegi együttműködést bővítve - újabb körzetünkben található
iskolákkal tervezzük felvenni a kapcsolatot. Ezek az iskolák Cegléd vonzáskörzetében helyezkednek el. Kifejezett
igény a városhoz közeli iskolák bevonása a sport területére. Kívánatos cél, a 7-9 éves korosztályban az előkészítő
csoportok létszámának növelése 150 gyermekkel.
A szakosztályvezetés látva a női szakágban letett eredményeit és a ceglédi gyermek korú lányok
lelkesedését, 2011/2012-es programunk egyik célját megvalósítva megalakította a leány vízilabda csapatot.
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3.2.2. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és
megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2011/2012-es támogatási
időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be
annak a 2012/2013-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit,
valamint annak időbeni ütemezését)
Minden szempontból elavult létesítményünkben nyitott medencékben zajlik a felkészítő munka és a
versenyeztetés, hagyományos, minden pillanatban tönkremenő berendezésekkel. Az országban talán
egyedülálló lehetőségünk, hogy csak a CVSE Vízilabda szakosztálya használja, gyakorlatilag annyit és
akkor edzhetünk amikor akarunk. A pályázatunk fontos célja a létesítmény - Cegléd Széchenyi u, HRSZ:
2017/3 található uszoda rekonstrukciója.
A megvalósítandó uszoda tervezésekor több fontos szempont játszott szerepet:
1. alkalmas legyen a vízilabda sport számára
2. négy évszakos működés
3. tömegsport igényeit kielégítse
4. iskolai testnevelés órák lebonyolítása
5. úszásoktatás óvodás kortól
6. városi sportrendezvények szervezése
7. közcélú használat
8. gazdaságos üzemeltetés
Az új uszoda négy különböző vízmélységű medencéből és egy termálvizes medencéből áll.
I.

nagymedence: mérete 33,33x21m 2,2 m vízmélységgel, feszített víztükörrel , vízforgatóval. A
medence kialakítása technikai megoldásai maximálisan kielégítik a vízilabda sport, közcélú
használat az iskolai testnevelés órák, és a tömegsport érdekeit.

II. úszó medence: mérete 10x21m 1,5 m vízmélységgel feszített víztükörrel, vízforgatóval. A
medence az tömegsport, közcélú használat, a vízilabda sport számára az előkészítő
csoportok edzéseinek valamint, iskolai testnevelésóráknak adna helyet.
III. kis úszó medence: mérete 16,7x6 m 1 m vízmélységgel feszített víztükörrel
közcélú használat, úszásoktatás, iskolai testnevelés számára
IV. pancsoló medence: mérete 6x4 m 0,5 m vízmélységgel feszített víztükör, vízforgatóval
közcélú használat, óvodás korú gyerekek vízhez szoktatásának ideális területe
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V. termál medence mérete 7,5x15 m 1 m vízmélységgel
töltő- ürítő rendszerű közcélú használat
A jelenleg meglévő azonban igen elavult öltöző épület teljes felújítása. Az öltöző a medencékkel
párhuzamosan helyezkedik el. Hozzá lelátó csatlakozik,alatta a gépészet helyezkedik el. Felújítást
követően 70 dupla öltöző szekrény kerül elhelyezésre nemenként 140 vendég befogadása alkalmas. Az
öltözőkhöz kapcsolódik egy 3 zuhanyzót magába foglaló mosdó helyiség, valamint az abból nyíló WC-ék.
Sportrendezvény alkalmával a látogatók, szurkolók az előtéren keresztül közelíthetik meg a lelátókat.
Sportolói öltözők: új épület, a meglévő öltöző két oldalán külön nők és férfiak számára. Az öltözőkben
54 db dupla öltözőszekrény elhelyezésére van lehetőség. A mosdókban 3-3 zuhanyozási lehetőséget
biztosítunk. A K-i oldalon lévő épületszárnyban kialakítunk még egy bírói öltözőt, hozzákapcsolódó
mosdóval, valamint egy külön öltözőt, amely alkalmas lehet a kabinos vendégeknek, vagy akár egy bírói
pótöltözőnek, itt helyezünk el még két raktárt is.
A négy feszített víztükrű medence túlnyomásos sátorfedés kapna.
Kabinsor: kialakításra kerülne egy 19 részből álló kabinsor. Cegléden nagy hagyományokkal rendelkezik
ez az uszodai szolgáltatás. Az úszó vendégek nagy szeretett használják ezeket a nyári üzem alatt
hasznosítható öltözőket. Hangulati elem, valamint plusz bevételi forrás az uszoda részére.
Klubépület: meglévő egy szintes épület. A földszinten a meglévő részbe egy klubhelyiséget és egy
edzőtermet terveztünk és hozzájuk kapcsolódóan egy férfi és egy női öltözőt. Az épület új toldott
részébe helyezünk el egy edzői irodát. Az épület klubhelyisége hasznos a különböző taktikai elemek
megbeszélésében, taktikák kidolgozásában, valamint rögzített mérkőzések kielemzésében.
A lapos tetős épületre egy könnyűszerkezetes vázú emeletet terveztünk, amiben 7 vendégszobát
tudunk kialakítani, amelyben emeletes ágyakat feltételezve 28 embert lehet elszállásolni. Az épület rész
a sportrendezvényekre érkező sportolók elszállásolását oldja meg. Hosszú távú cél sportiskola
elindítása. Itt szintén fontos szerepet tölt be a fenti épület.
A tervben szereplő uszoda teljes elkészülése esetén nagyban hozzájárul Cegléd, vízilabdasport,
szabadidő sport fejlődéséhez. Megoldódik a város és vonzáskörzete részére szervezett úszásoktatás.
Megoldottá válnak az iskolai testnevelés órák. A város sportéletének és főként a vízilabda sportnak
alapvető problémája a serdülő és ifjúsági korú játékosok elvándorlása. Ennek fő oka a megfelelő
létesítmény hiánya. Minden évben több tucat gyermek hagyja abba a vízi sportot a létesítmény
hiányosságai, elavultsága okán. A mi és az egész vízilabda sport célja a minél nagyobb számú utánpótlás
nevelés. Ennek alapvető feltétele a megfelelő létesítmény. Cegléd ennek hiányát szenvedi. Projekt
megvalósítása esetén nagyságrendekkel nőne vízilabda sport tábora városunkban. Megvalósulás esetén
a Ceglédi Református ált. iskolával karöltve sportiskolát szeretnénk létrehozni.
Az épületről további részletes ismertetés található az építési engedélyezési tervben.
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3.2.3.A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Cegléd városi uszoda rekonstrukcióját két pályázati ciklus alatt szeretnénk megvalósítani.
I.

2012-2013 pályázati időszak
Cél, egy minden tekintetben működőképes, a szakhatóságok által elfogadott egység
megvalósítása. Az első rész kivitelezésénél egy olyan önmagában működtethető egységet
hozunk létre mely kielégíti a nagyközönség, sport, testnevelés órák, úszásoktatás igényeit.

Megépítésre, felújításra kerül:
- nagymedence: mérete 33,33x21m 2,2 m vízmélységgel, feszített víztükörrel, vízforgatóval
- úszó medence: mérete 10x21m 1,5 m vízmélységgel feszített víztükörrel, vízforgatóval
- úszó medence: mérete 10x21m 1,5 m vízmélységgel feszített víztükörrel, vízforgatóval pancsoló medence: mérete 6x4 m 0,5 m vízmélységgel feszített víztükör, vízforgatóval termál medence mérete 7,5x15 m 1 m vízmélységgel
- gépház
- gépészeti berendezések
- lelátó
- meglévő öltözök elújítás
- új, sportolók számára fenntartott öltözők és helyiségek

Az első ütem létrehozásával a cél egy működőképes egység megteremtése.

8/37 oldal

Dátum: 2012.04.28.

II. 2013-2014 pályázati időszak

A következő pályázati ciklusban az egységes terv hátralévő elemeit szeretnénk megvalósítani
-

medencék sátortetős fedése ( kivétel, termál medence )

-

kerítés, kabinsor

-

klub épület

3.2.4. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a
korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat
bemutatása (amennyiben van)
Minden sportág jövője az utánpótlás nevelés eredményességén, szervezettségén múlik. Egyesületünk utánpótlás
nevelés terén megfogalmazott céljai és megvalósításának eszközei:
 A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése.
Egyesületünk kiemelt hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre és az iskolás gyerekek bevonására a vízilabda
világába. Fő célunk, hogy a munkát az eddigieknél még szervezettebbé, eredményesebbé tegyük, és egységes
képzést alakítsunk ki a legkisebb korosztálytól egészen a felnőtt korosztályig.
 Iskolás korban minél több gyermek bevonása a vízilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba
Jelenleg is együttműködünk előkészítő csoportok tekintetében a Várkonyi István Általános Iskola, Mészáros Lőrinc
Katolikus Ált. Iskola, Református Ált Iskola, Táncsics Mihály Ált. Iskola, és ezt az együttműködést szeretnénk a
jövőben is bővíteni valamint kiterjeszteni az óvodák irányában.


Sportágat elhagyók létszámának minimalizálása

Szakképzett, jelentős játékos-múlttal is rendelkező edzőink egészen fiatal kortól kezdve, nagy szeretettel,
korspecifikus tematikával foglalkoznak a játékosokkal. Fontosnak tartjuk a csapategység megteremtését valamint ,
hogy a szülők is azonosuljanak célkitűzéseinkkel. Egyesületünk minden korosztályban indít csapatokat a
bajnokságban, ezzel is megteremtve a motivációt a játékosok számára.
 A napi munkavégzés feltételeinek javítása
Fontos a szervezett keretek közötti sportolási feltételeinek megteremtése, hiszen a fiatalok szabadidejének hasznos
eltöltéséhez szükséges szakmai és tárgyi feltételek biztosításával egészséges fejlődésükhöz járulunk hozzá, így
később, felnőtt korban akár élsportolóként, akár amatőr sportolóként, akár szurkolóként, de szívesen gondolnak
vissza szeretett sportágukra és egyesületünkre. Szükséges a szakmai feltételek javítása: új szakemberek bevonása,
szakmai munka felosztása ( erőnléti szakember, technikai szakember stb. )valamint a tárgyi feltételek javítása is:
Eszközbeszerzés, elavult eszközök cseréje
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A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás

A magas szakmai színvonalon megvalósított edzésprogramra és versenyeztetésre épülő nevelőmunkával
célunk egy olyan egyedülálló utánpótlás létrehozása, amelyben szakemberek irányításával minőségi képzés folyik,
továbbá célunk, hogy szoros együttműködést alakítsunk ki helyi és környékbeli iskolákkal. Szükséges lenne
erősíteni a kapcsolatot az iskolák testnevelőivel annak érdekében, hogy még több tehetséges gyerek válassza a
vízilabdát mint sportágat.
 Kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok működésének biztosítása
Cegléd jelenleg Pest megye harmadik legnagyobb városa, ezért Egyesületünk kiemelt céljának tartjuk a városi és a
vonzáskörzetben lakó gyerekek bevonását a sport, azon belül a vízilabda világába, az iskolákon keresztül történő
tájékoztatás eszközével, minél szélesebb körű edzéslehetőségek biztosításával , különböző versenyek
szervezésével.
Ezen feladatok megvalósításához szükséges összesített költségvetésünk a 2012/2013-as támogatási időszakra az
alábbiak szerint alakul:
Sportfejlesztési program összefoglaló költségvetése 2012/2013 támogatási időszakra
Önerő
Személyi jellegű ráfordítások

Támogatás

Teljes költség

2 703 780

2 703 780

5 407 560

193 243 200

450 900 800

644 144 000

2 003 772

18 033 948

20 037 720

Felszerelés / sporteszköz

0

0

0

Gyógyszer / diagnosztikai eszköz

0

0

0

Személyszállítás költsége

0

0

0

Verseny nevezési költsége

0

0

0

Rendezési költségek

13 500

121 500

135 000

Versenyengedélyek díja

0

0

0

Sportpálya bérleti díjak

609 600

5 486 400

6 096 000

Szállás / étkezés

219 000

1 971 000

2 190 000

Személyi jellegű ráfordítások

1 161 672

10 455 048

11 616 720

Logisztikai költségek

0

0

0

14 455 565

14 455 565

Tárgyi eszköz
Utánpótlás

Közreműködői költségek
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A 2011/2012-es sportfejlesztési programmal való kapcsolat, megvalósulás:
Sportfejlesztési programunkban megfogalmazott céljaink eléréséhez szükséges volt a megfelelő tárgyi feltételek
biztosítása. Ennek az alapvető igény megvalósításának részeként a játékidőt mérő órát vásároltunk, lecserélve a
közel húszéves technológiát, mely folyamatos javításra szorult. A mérkőzések rögzítésére egy videokamerát
vásároltunk és egy, a rögzített mérkőzések kielemzésére szolgáló, televízió készüléket, mely fontos a hibák
felismerésében és szembesítésében. Az igen elhasználódott kötelek, kiegészítő elemek és vízilabda kapuk cseréje
szintén új színt hozott a szakosztály életébe, megítélésébe. Eddig igen nagy hátránya volt az utánpótlás
nevelésünknek, hogy nem tudtunk megfelelő szárazföldi felkészülést az edzésprogramba iktatni, amely a megfelelő
szakember és különböző erősítőgépek megvásárlásával megoldódott (fekve nyomó pad, tárcsák, has pad,
szabadsúlyos edzőgép, medicinlabdák, vízi medicinlabdák stb). Úgy gondoljuk, hogy ennek már most szemmel
látható eredményei vannak.
Az úszásoktatások, előkészítő csoportok, sőt a csapatok edzésmunkáját is segítik a különböző méretű
úszódeszkák.
Egy csapat megjelenését, önbizalmát, csapategységét jelentősen erősíti az egységes megjelenés. A pályázat
keretein belül felszereltük a csapatokat pólókkal, melegítővel, táskával, fürdőköpennyel, fürdőnadrággal, a
lányoknak úszódresszel, valamint új vízilabdasapka garnitúrákkal. Jelentősen segíti az edzéseket a megvásárolt
labdák használata, mivel minden gyerek megfelelő játékeszközzel tud gyakorolni.
Ilyen mérvű eszközbeszerzésre még nem volt példa a szakosztály életében.

3.2.5. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és
gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok
megjelölése
Cegléd a harmadik legnépesebb város Pest megyében, ezért mind a város, mind a vonzáskörzetében számos olyan
fiatal van, akiket be szeretnénk vonni a sport, azon belül a vízilabda világába. Ezen cél eléréséhez nagyban
hozzájárulnak a csapatoknál dolgozó magas képzettségű szakemberek, akik megfelelő javadalmazása is
biztosítható a sportfejlesztési program révén.
Az utánpótlás egyesület eredményes működése a városi és a nemzeti vízilabda sikeressége szempontjából is
elengedhetetlen, hiszen egyesületünk tervei között szerepel olyan kiváló képességű játékosok képzése, akik később
a ceglédi felnőtt csapatban, vagy a magyar bajnokság más klubjainál is bemutatkozhatnak, hozzájárulva ezzel a
magyar vízilabda sikereihez.
Sikeres pályázat esetén olyan többletforráshoz jutna egyesületünk, mely elengedhetetlen feltétele a fent részletezett
szakmai program megvalósításának, hiszen ezek finanszírozását egyesületünk más forrásból nem tudná
előteremteni.
Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban
tudunk fiatalokat a sortolás és az egészséges táplálkozás életmódjával megismertetni, valamint a nálunk dolgozó
szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik
javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre
való átállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások
esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik.
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Terveink között szerepel minél több helyi és környékbeli iskolát bevonni a toborzási és előkészítő programokba,
hogy a tömegesítést, mint alapvető célt minél hatékonyabban elvégezhessük.
A program előnye továbbá, hogy további szakemberek bevonásával biztosítható lenne az utánpótlás folyamatos
fejlesztése mind szakmai mind létszám tekintetében. Új felszerelések beszerzésével megfelelő hátteret biztosítunk
az edzői munkához. Az elmúlt évek során aránytalanul alulfizetett sportszakembereink számára a teljesítményüknek
megfelelő bért tudunk ajánlani.
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4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése7
4.1. Személyi jellegű ráfordítások8 (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási
időszakonként töltendő ki¸valamint minden személy külön sorban töltendő ki)

Támogatási
időszak

Újonnan
létrehozott-e a
munkakör?
(I / N)

Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése9

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)10

2012/2013

felnőtt csapat edző

N

90 000

24 630

1 375 560

2012/2013

menedzsment

N

100 000

20 000

1 440 000

2012/2013

menedzsment

N

100 000

20 000

1 440 000

2012/2013

asszisztens

I

80 000

16 000

1 152 000

Összesen:

370 000Ft

80 630Ft

5 407 560Ft

Kérjük, indokolja szövegesen új munkakör létrehozása esetén annak szükségességét, a régi munkakörben
bekövetkezett változás esetén annak okát.
Pozíció megnevezése

Indoklás
új szakember felvételét a megnövekedett feladatok ellátása teszi
indokolttá : tagdíjak figyelemmel kísérése, mérkőzések adminisztrációja,
elszámolása, utazások elszámolása, könyvelés anyagainak előkészítése

asszisztens

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti
időszakban
Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
2012/13-as támogatási
időszak
2013/14-es támogatási
időszak
2014/15-ös támogatási
időszak
Összesen:

Összesen (Ft)

2 703 780

2 703 780

5 407 560

2 703 780

2 703 780

5 407 560

A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek.
Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3),
illetve a képzésnél (4.4) kell feltüntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont
i) alpontjára.
9 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.
10 Az egyes sorokon jelölttámogatási időszakra számítva.
7
8
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4.2. Tárgyi eszköz beruházások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
Támogatási
időszak

Tárgyi eszköz beruházás megnevezése
A. Informatikai eszközök (hardverek, immateriális javak)
A1.
A2.
A3.
B. Személyszállításra szolgáló eszközök
B1.
B2.
B3.
C. Sporteszköz, sportfelszerelés

2012/13

C1.
C2.
C3.
D. Sportegészségügyi eszközök, berendezések
D1.
D2.
D3.
E. Egyéb
E1.
E2.
E3.

Összesen:
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Indoka, célja

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások értéke számított alakulása a
2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban:
Összes tárgyi eszköz (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
2012/13-as támogatási
időszak
2013/14-es támogatási
időszak
2014/15-ös támogatási
időszak
Összesen:
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Összesen (Ft)

4.3. Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatási
időszak
2012/2013

Beruházás, felújítás megnevezése

Ceglédi Városi Uszoda rekonstrukcióelső szakasz

2013/2014

Ceglédi Városi Uszoda rekonstrukció –
második szakasz

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
Cegléd,
Széchenyi út
HRSZ 2017/3
Cegléd,
Széchenyi út
HRSZ 2017/3

Beruházás,
felújítás tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel
tervezett
időpontja (év,
hónap)

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

2012.09.01

2013.06.30

2013.06.30

644 144 000

2013.08.01

2014.03.31

2014.03.31

230 505 000

Összesen:

874 649 000

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? igen:

nem:

Amennyiben, igen, kérjük, mutassa be és indokolja a beruházás szükségességét:
A Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidő Központ szabadtéri strandfürdő, nem sportcélú ingatlan. Szezonálisan május 1 és szeptember 15 között tart nyitva, a
pályázathoz csatoltuk az üzemeltető és a létesítmény egyik tervezőjének nyilatkozatát arról, hogy a létesítmény fedése nem megoldható.
A tervezet beruházás(ok) összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? igen:

nem:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját lásd 6. pontban):
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a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is);
a beruházás eredményeinek fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
az elkészült létesítmény által termelhető további bevételi források.

Dátum: 2012.04.28.

Összes sportcélú építési beruházás ráfordítása (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
2012/13-as támogatási
időszak
2013/14-es támogatási
időszak
2014/15-ös támogatási
időszak
Összesen:
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Összesen (Ft)

4.4. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén,
évenként kitöltendő)
Versenyeztetés, foglalkoztatás
Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra11
GYERMEK
Korosztályos sportolók
Jogcím
Összesen (Ft)
létszáma (fő)
224
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1.
táblázatban részletes kibontása szükséges)
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2.
táblázatban részletes kibontása szükséges)
Személyszállítási költségek
Nevezési költségek12
Rendezési, felkészítési, képzési költségek13

135 000

Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei14
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3.
táblázatban részletes kibontása szükséges)

4 876 800

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

2 190 000

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai (4.4.4. táblázatban
részletes kibontása szükséges)

9 024 720

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár
Összesen:

16 226 520Ft

4.4.1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Megnevezés

Egységár
(Ft)

Mennyiség
(db)

Összesen
(Ft)

Ráfordítás/fő
(Ft)

Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot!
Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
13 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
14 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
11
12
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4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök – részletező táblázat
Egységár
(Ft)

Megnevezés

Mennyiség
(db)

Összesen
(Ft)

Ráfordítás/fő
(Ft)

Bérleti díj
összesen
(Ft)
4 876 800

Ráfordítás/fő
(Ft)

4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Bérleti díj /
óra (Ft)

Ingatlan megnevezés
Tiszaligeti Sportuszoda

12 700

Igénybevett
órák száma
/ évad
384

21771

4.4.4. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai – részletező táblázat

Feladata

Heti
munkaóra

edző

20

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)
90000

úszásoktatás,
előkészítő
előkészítő,
gyerekcsapat
gyerek lány
csapat
FMS szakértő,
szakedző

20

80000

16000

1 152 000

20

80 000

22800

1 233 600

20

100 000

26 630

1 519 560

20

80000

16000

1 152 000

U10 edző

20

100000

20000

1 440 000

sportszervező

20

80000

16000

1 152 000

Sportszakember
beosztása, képesítése
vezető edző; TF edző
edző – előkészítő; testnev.
tanár –egyetemi diploma
edző ;TF vízilabda szakedző
edző
edző, testnev. tanár
edző
sportszervező

15

Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva.
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Munkáltató
járulékok
(Ft/hó)
24630

Évadra jutó
ráfordítás
összesen
(Ft) 15
1 375 560

Versenyeztetés, foglalkoztatás
Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra16
SERDÜLŐ
Korosztályos sportolók
Jogcím
Összesen (Ft)
létszáma (fő)
24
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1.
táblázatban részletes kibontása szükséges)
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2.
táblázatban részletes kibontása szükséges)
Személyszállítási költségek
Nevezési költségek17
Rendezési, felkészítési, képzési költségek18
Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei19
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3.
táblázatban részletes kibontása szükséges)

609 600

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége
A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai (4.4.4. táblázatban
részletes kibontása szükséges)

1 296 000

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár
Összesen:

1 905 600Ft

4.4.1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Megnevezés

Egységár
(Ft)

Mennyiség
(db)

Összesen
(Ft)

Ráfordítás/fő
(Ft)

Összesen
(Ft)

Ráfordítás/fő
(Ft)

4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök – részletező táblázat
Megnevezés

Egységár
(Ft)

Mennyiség
(db)

Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot!
Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
18 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
19 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
16
17
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Egységár
(Ft)

Megnevezés

Mennyiség
(db)

Összesen
(Ft)

Ráfordítás/fő
(Ft)

Bérleti díj
összesen
(Ft)
609 600

Ráfordítás/fő
(Ft)

4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Bérleti díj /
óra (Ft)

Ingatlan megnevezés
Tiszaligeti Sportuszoda

12 700

Igénybevett
órák száma
/ évad
48

25 400

4.4.4. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai – részletező táblázat

Sportszakember
beosztása, képesítése
vezető edző; TF edző

Feladata

Heti
munkaóra

edző

20

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)
90000

Munkáltató
járulékok
(Ft/hó)
18 000

Évadra jutó
ráfordítás
összesen
(Ft) 20
1 296 000

Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra21
Ifjúsági
Korosztályos sportolók
Jogcím
Összesen (Ft)
létszáma (fő)
22
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1.
táblázatban részletes kibontása szükséges)
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2.
táblázatban részletes kibontása szükséges)
Személyszállítási költségek
Nevezési költségek22
Rendezési, felkészítési, képzési költségek23
Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei24
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3.
táblázatban részletes kibontása szükséges)

609 600

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva.
Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot!
22 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
23 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
24 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
20
21
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Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra21
Ifjúsági
Korosztályos sportolók
Jogcím
Összesen (Ft)
létszáma (fő)
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége
A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai (4.4.4. táblázatban
részletes kibontása szükséges)

1 296 000

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár
Összesen:

1 905 600Ft

4.4.1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Egységár
(Ft)

Megnevezés

Mennyiség
(db)

Összesen
(Ft)

Ráfordítás/fő
(Ft)

Összesen
(Ft)

Ráfordítás/fő
(Ft)

Bérleti díj
összesen
(Ft)
609 600

Ráfordítás/fő
(Ft)

4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök – részletező táblázat
Egységár
(Ft)

Megnevezés

Mennyiség
(db)

4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Bérleti díj /
óra (Ft)

Ingatlan megnevezés
Tiszaligeti Sportuszoda

12 700

Igénybevett
órák száma
/ évad
48

27 709

4.4.4. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai – részletező táblázat

Sportszakember
beosztása, képesítése
edző; TF edző

25

Feladata

Heti
munkaóra

edző

10

Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva.
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Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)
90000

Munkáltató
járulékok
(Ft/hó)
18 000

Évadra jutó
ráfordítás
összesen
(Ft) 25
1 296 000

Tervezett költség számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban
Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
2012/13-as támogatási
időszak
2013/14-es támogatási
időszak
2014/15-ös támogatási
időszak
Összesen:
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Összesen (Ft)

2 003 772

18 033 948

20 037 720

2 003 772

18 033 948

20 037 720

4.5. Képzés (több támogatási időszakra történő igénylés esetén külön táblák kitöltendők)
A kérelmező által szervezett képzések költségei

Támogatási
időszak

Képzés
címe

Általános
vagy
szakképzés
(Á/SZ)

Ft

Összesen:
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Oktatók
várható
személyi
költségei
(Ft)

Dátum: 2012.04.28.

Oktatók
várható
utazási
és
szállás
költségei
(Ft)

Ft

Képzésben
résztvevők
várható
utazási és
szállás
költségei
(Ft)

Ft

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Ft

Ft

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Ft

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Ft

Tervezett költség számított alakulása a 2012. és 2014. közötti időszakban
Összes képzés ráfordítása (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)

Összesen (Ft)

2012/13-as évad Általános képzés
2012/13-as évad Szakképzés
2013/14-es évad Általános képzés
2013/14-es évad Szakképzés
2014/15-ös évad Általános képzés
2014/15-ös évad Szakképzés
Összesen:
Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket,
megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján
igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak
esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági
rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra:

25/37 oldal

Dátum: 2012.04.28.

4.6. Közreműködői költségek
Kérjük, támogatási jogcímenként és támogatási időszakonként mutassa be a sportfejlesztési program előkészítésével a támogatott
program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a
felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható közreműködői költségeket:
Közreműködői költségként a program előkészítésével, tervezéssel, a támogatás felhasználásával, ezzel kapcsolatos elszámolások,
jelentések készítésével, könyvvizsgálattal kapcsolatos költségeket kívánjuk elszámolni. Közreműködői díj mértéke a 2012/2013-mas
támogatási időszakra: 14.455.565 ,- Ft, melyből 82.349 ,- Ft jut a személyi jellegű ráfordításokra, 13.817.185,- Ft a tárgyi eszköz
beszerzésre és 556.031 ,- Ft az utánpótlás nevelési feladatokra. A 2013/2014-es támogatási időszak tárgyi eszköz beruházásra jutó
közreműködői költsége: 4 944 438,- Ft
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4.7. Összesített költségvetés
Támogatási
időszak
2012/2013

2013/2014

Jogcím

Önrész (Ft)

18 033 948
2 703 780
450 900 800
450 900 800

Részösszeg

486 094 093

197 950 752

684 044 845

161 353 500
161 353 500

69 151 500
69 151 500

230 505 000
230 505 000

Utánpótlás-nevelés
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás
Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás
Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés
Képzés
Közreműködői költség

2 003 772
2 703 780
193 243 200
193 243 200

Teljes költség
(Ft)

Utánpótlás-nevelés
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás
Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás
Képzés
Közreműködői költség

Részösszeg
2014/2015

Igényelt támogatás
(Ft)

14 455 565

20 037 720
5 407 560
644 144 000
644 144 000
14 455 565

4 944 438

4 944 438

166 297 938

69 151 500

235 449 438

652 392 031

267 102 252

919 494 283

Utánpótlás-nevelés
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás
Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás
Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés
Képzés
Közreműködői költség
Részösszeg

Mindösszesen:
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5. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (egyéb indikátor is megadható)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték

Célérték

OUTPUT indikátorok
Teljes szakember állomány
Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma
OKJ-s végzettséggel rendelkező
edzők száma

fő

9

11

fő

9

10

fő

1

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

Szakemberek átlagfizetése

Ft

100 000

98 000

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma

fő

Más, …

Más, …
EREDMÉNY indikátorok

Korosztályos
sportolók száma:

U15 és alatta

fő

224

240

U16-17

fő

24

25

U18-19

fő

22

25

Felnőtt

fő

35

35

Más, ….
HATÁS indikátorok
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Változás a bázisév %-ában

Mértékegység

Kiindulási érték

Célérték

U14-15

helyezés

13

10

U16-17

helyezés

16

10

U18-19

helyezés

14

10

Felnőtt

helyezés

B csop 6

B csop 4

fő

200

250

1-6 hely között (
folyamatban )

1-3 hely között

Indikátor megnevezése

Korosztályos
eredményesség
változása
Nézőszám
Budapest Bajnokság
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Változás a bázisév %-ában
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