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Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve: L.U.A.

2Gazdálkodási formakód:

569

Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    Nem jogosult

3Tagsági azonosítószám 3963

TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása :
Amatőr
Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb
bajnoki osztálya:

- nincs -
Utánpótlás típusa: Egyéb Up

Női felnőtt csapat legmagasabb
bajnoki osztálya:

- nincs -
Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs -

 

Adószám:

Bankszámlaszám:

 
A kérelmező szervezet
székhelye: (irányítószám)

Baja (helység)

Kocsis Pál utca (út,

utca)
1/D. (házszám)

06-30-300-0934

Telefon:

www.labdarugasupalapitvanybaja.huHonlap:

 
A levelezési cím eltér a székhely
címétől

A kérelmező szervezet
levelezési címe: (irányítószám)

Baja (helység)

Kocsis Pál utca (út,

utca)
1/D. (házszám)

 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Nagy György

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Kuratóriumi elnök

06-30-300-0934

Mobiltelefonszám:
nagy.gyorgy.ovb@gmail.comE-mail cím:

 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Goretich Krisztián

06-30-270-6357

Mobiltelefonszám:
gorofoci@sugolan.hu E-mail cím:

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Bácsbokodi Sport Kör 6543 Bácsbokod Gr Széchenyi I. u. 80.utánpótlás nevelés irányítása támogatása tömegesítés tehetséges gyerekek kiválogatása

Bácska Sport Egyesület Vaskút6521 Vaskút Aradi u.35. utánpótlás nevelés irányítása támogatása tömegesítés tehetséges gyerekek kiválogatása

Dunagyöngye S.K. Szeremle6512 Szeremle Mező u. 3.utánpótlás nevelés irányítása támogatása tömegesítés tehetséges gyerekek kiválogatása

Széchenyi István D.S.E. 6512 Szeremle labdarúgás megszeretettése tömegesítés egyesületekbe irányítás

Vaskúti Diáksport  Egyesület6521 Vaskút Petőfi Sándor u. 118.labdarúgás megszeretettése tömegesítés egyesületekbe irányítás

Bajaszentistváni Labdarúgó S.K.6500 Gábor Áron u. 5. utánpótlás nevelés irányítása támogatása tömegesítés tehetséges gyerekek kiválogatása

Szentistváni D.S.E. 6500 Baja Dózsa György Út 131-133.labdarúgás megszeretettése tömegesítés egyesületekbe irányítás

Bácskai Á.M.K. Általános Iskolájának Móra Ferenc Tagintézménye6543 Bácsbokod Hősök Tere 3.labdarúgás megszeretettése tömegesítés egyesületekbe irányítás

Sükösd-Érsekcsanád Á.M.K. Bíber János Tagintézménye6347 Érsekcsanád Deák Ferenc u.3.labdarúgás megszeretettése tömegesítés egyesületekbe irányítás

Bajai Labdarúgó S.E. 6500 Kaszás u. 14/b kiválogatott tehetséges gyerekek fogadása leigazolása  folyamatos fejlődésük biztosítása

Gyaxi D.S.E. 6500 Baja Bezerédj u. 15.labdarúgás megszeretettése tömegsítés egyesületekbe irányítás egészséges életmódra nevelés

Vaskúti Német Ált.Isk.Becsei Töttös Tagintézménye Bátmonostor                               Bátmonostor Tagintézménye6528 Bátmonostor Petőfi Sándor u. 2.labdarúgás megszeretettése tömegesítés egyesületekbe irányítás egészséges életmódra nevelés

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. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA



2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói:
(Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel
2012 2013 2014

Önkormányzati
támogatás

1.1 MFt 2.2 MFt 3 MFt

Állami
támogatás

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)

0.3 MFt 0.5 MFt 1.2 MFt

Látvány-
csapatsport
támogatásból
származó
bevétel

2.9 MFt 6.2 MFt 24 MFt

Egyéb
támogatás

1.4 MFt 0.5 MFt 1.7 MFt

Összegzés:

összesen: 5.7  MFt 9.4  MFt 29.9  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás
2012 2013 2014

Személyi (bér
és bérjellegű +
járulékai)

0.15 MFt 0.2 MFt 3 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

0.3 MFt 0.4 MFt 0.9 MFt

Anyagköltség 0.1 MFt 0.2 MFt 0.4 MFt

Igénybe vett
szolgáltatás

0 MFt 0 MFt 0.4 MFt

Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások

0.3 MFt 0.6 MFt 0.7 MFt

Összegzés:

összesen: 0.85  MFt 1.4  MFt 5.4  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012 2013 2014

Utánpótlásra
fordított összeg

3.3 MFt 7.2 MFt 25 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

0.3 MFt 0.5 MFt 0.8 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

 2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra
vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány 1998-as megalapítása óta hol
kevesebb , hol több sikerrel de folyamatosan támogatja Baja város és
környéke labdarúgó utánpótlását. Az alapítvány céljai az alapító okiratban
következőképpen vannak megfogalmazva, amelyek megegyeznek az MLSZ
törekvéseivel és stratégiájával: Baja város és vonzáskörzetébe tartozó
települések tehetséges utánpótláskorú labdarúgóinak támogatása, ezzel a
labdarúgó utánpótlás biztosításának elősegítése, labdarúgás
népszerűsítése, gyerekek és fiatalkorúak körében. Korszerű
edzésmódszerek, programok meghonosítása, illetőleg kialakítása,
tehetséges fiatalok támogatása, sporteszközök, felszerelési tárgyak
biztosítása tehetséges fiatalok, illetőleg az őket foglalkoztató
sportegyesületek részére. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány
összekötő kapocsként működik a vidéki sportegyesületek és iskolák, és az
NB II-es utánpótlással rendelkező Bajai L.S.E. között. Korábbi TAO
pályázatoknak köszönhetően sikerült korszerű eszközöket,
sportfelszereléseket vásárolni az alapítványnak, amelyeket a vidéki
sportegyesületeknek átadott. Ennek köszönhetően a tömegesítés
megkezdődött, mert egyre több gyerek jelentkezett az egyesületeknél,
általános iskoláknál labdarúgó edzésekre. A gyerekek az eszközöknek,
sportfelszereléseknek köszönhetően 21. századi feltételek mellett
ismerkedhetnek a focival.A gyerekek az óvodai focinak köszönhetően már
5-6 éves kortól ismerkedhetnek a labdarúgással. Az elmúlt két évben
sikerült a Vaskúti D.S.E-vel közösen U7,U9,U11 és U13-as korosztályokat
az iskolai Bozsik Programba benevezni. Majd ezeket a gyerekeket a
Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány leigazolta és U7,U9,U11-es
egyesületi Bozsik Programban indította. Az alapítvány következő célja az
U11-es korosztályból kilépő gyerekeket az egyesületi U13-as Bozsik
Programban fogja tovább versenyeztetni. Bácsbokodon, Bátmonostoron és
Bajaszentistvánon a támogatásnak köszönhetően tovább fejlődik az
utánpótlás, mert itt is sikerült az U7,U9,U11-es korosztályokat megszervezni
az általános iskolákban , amelyek az iskolai Bozsik Programba lesznek
benevezve, és az ügyes gyerekek 2014/15-ös bajnokságokban a
Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány korosztályos csapataiban lesznek
leigazolva, és versenyeztetve. Sikerült az általános iskolák testnevelő
tanárait megnyernünk a közös munkára, és így nemcsak egyesületi hanem
iskolai szinten is folynak az edzések. A pályázatnak köszönhetően a
testnevelő tanárok, és edző kollégák edzőképzésen vettek részt.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma
és megvalósulásának ütemezése
A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány és a vele együttműködésben álló
egyesületek és általános iskolai D.S.E-k a 2014/15-ös TAO pályázaton
ingatlan fejlesztésen, és beruházáson az önerő hiánya miatt nem tudnak
pályázni. Egyenlőre a korábbi évek munkájának köszönhetően a gyerek az
egyesületek sportpályáin és sportcsarnokaiban megfelelő minőségű munkát
tudnak végezni.Folyamatos fejlődésünk később viszont már megköveteli
műfüves pályák építését, hogy az újonnan létrehozott korosztályok
megfelelő körülmények, és feltételek között tudjanak edzeni, és a vidéki



megyei bajnokságokban szereplő U15, U16, U19-es utánpótlás csapatok,
és felnőtt csapatok a téli időszakot áthidalva jó körülmények között tudjanak
felkészülni. Következő években Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány, az
önkormányzatok, és a vidéki sportegyesületek azon fognak dolgozni, hogy a
folyamatosan fejlődő utánpótlásnak, a megfelelő körülményeket biztosítani
tudja. Az új és korszerű ingatlanok és pályák építéséhez, felújításához a
megfelelő önerőt biztosítani tudják a TAO pályázathoz. Idén már a Vaskúti
Önkormányzat más forrásból egy kis műfüves pályát létrehozott, ami Baja,
Vaskút és környéke labdarúgó utánpótlás fejlődésének fontos lépése. Idén
négy pályának az állapotán, minőségén próbálunk meg javítani, hogy a
gyerekek és a helyi felnőtt csapatok jobb és eredményesebb munkát
tudjanak végezni. A pályák füvének, és talajának minőségén próbálunk
javítani műtrágyázással, felülvetéssel, gyeptéglázással, és különböző
tápanyagok és tápoldatok pótlásával. Vaskúton, Bácsbokodon, Szeremlén,
és Bajaszentistvánon történik majd a pályák állapotának javítása. Ezeken a
helyeken veszi át az utánpótlás nevelést a Labdarúgás Utánpótlásáért
Alapítvány, és indít el U7, U9, U11, U13 korosztályokat, és veszi át a már
meglévő U15, és U19-es korosztályokat. Az utánpótlásban pallérozódó
játékosok a javuló feltételeknek köszönhetően képzettebb és jobb játékosok
lehetnek majd, és többen kapcsolódnak be az utánpótlás labdarúgásba. A
helyi felnőtt csapat is tudja majd a javuló pályák minőségének az előnyeit
élvezni. Remélhetőleg a bajnoki mérkőzések színvonala javulni fog,
élvezetesebb jobb mérkőzéseket játszanak, és kevesebb sérülés történik
majd a pályák állapotának javulása miatt. Aktív pályafutásukat befejező
játékosok a jó pályáknak köszönhetően nem szenvednek majd különböző
izom és ízületi betegségben. 
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Szakmai programunk a 2013/14-es program szerves folytatása. Ebben
időszakban indult el az a folyamat melyben az ált. iskolákkal és diák
sportegyesületekkel kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően
az iskolákban is beindultak a labdarúgó edzések,elkezdődött a gyerekek
minél korábbi felkutatása és sportegyesületekhez való irányítása. Így a
labdarúgó edzések vidéki egyesületeknél nemcsak 15 éves kortól
kezdődtek el. U16, U19-es csapatai mellett már megjelenek az U7, U9,
U11-es korosztályok is. 

2014. 07-08. Elkezdik a felkészülést a 2014/15-ös bajnoki évre a
Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány U15-U19-es megyei bajnokságban
nevezett csapatai.

2014. 08-tól megkezdődik a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány U7, U9,
U11, U13-as csapatainak felkészülése az egyesületi Bozsik Programokra.
Az alapítvány augusztusi időszakra Vaskúton napközis focitábort szervez
U7, U9, U11 és U13-ban szereplő játékosai számára.

2014.09-től Bajaszentistváni, Gyakorló, Vaskúti, Bátmonostori, Bácsbokodi
Általános Iskolákban megkezdődnek a labdarúgó edzések, párhuzamosan
az egyesületi edzésekkel együtt. A csapatok megkezdik szereplésüket az
iskolai Bozsik Program keretein belül.

2014.09-től novemberig elkezdődik a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány
U7,U9,U11 és U13-as csapatainak az egyesületi Bozsik Program. Ebben az
időszakban az alapítvány is Bozsik Tornát rendez Vaskúton.

2014.09-től ha sikerül az alapítvány által támogatott edzőknek a felvétel,
akkor megkezdik C,B illetve A-Licences képzésüket, illetve részt vesznek a
Felnőttképzési Intézet által szervezett továbbképzési napokon.

2014.11-től 2015.03-ig az alapítvány csapatai a vidéki önkormányzatoknak
köszönhetően jó állapotban lévő sportcsarnokokban folytatják a labdarúgó
edzéseket.

2014.12. és 2015.01. között TAO támogatás segítségével mosó-és
szárítógépek vásárlása.

2015.01 és 03. teremtornák szervezése és teremtornákon való részvétel.

2015.02-03 között TAO támogatás segítségével megvásárolt
sportfelszerelések, sporteszközök kiosztása.

2015. 03. edzőképzésen való részvétel.

2015.01-től U15 és U19-es csapatok megkezdik a téli felkészülést,
időjárástól függően sportcsarnokban vagy az egyesületek pályáin.

2015.04-től újra beindul az egyesületi Bozsik Program melynek keretein
belül az alapítvány egy Bozsik Tornát rendez Vaskúton.

2015.05-től az alapítvány által szervezett Rónai Sándor emléktorna
megrendezése.

2015.06-ban az alapítvány által támogatott csapatok utánpótlás
játékosainak évadzáró vacsorája.
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 szövetségi stratégiához programunk több ponton keresztül kapcsolódik.
Az MLSZ által megfogalmazott gondolatok, hogy minél több gyermek
ismerkedjen meg a labdarúgással, minél több képzett edző foglalkozzon
utánpótlás neveléssel, alapítványunk ennek a célnak szellemében kötött
együttműködési megállapodásokat Baja környéki egyesületekkel, általános
iskolákkal és D.S.E-kel. Az együttműködés célja tömegesítés, labdarúgás
népszerűsítése, tehetséges fiatalok kiválogatása, támogatása, korszerű
edzésmódszerek, képzett edzők biztosítása. Előző TAO pályázatoknak
köszönhetően megvásárolt korszerű eszközök és sportfelszerelések
segítségével megkezdődött a tömegesítés, labdarúgás megszerettetése.
Sikerült elérni a vidéki általános iskolák segítségével, hogy U7,U9,U11-es
korosztályok kialakultak (Vaskút, Bácsbokod, Bajaszentistván,
Bátmonostor). Így a vidéki gyerekek nem 14-15 éves korukban kezdenek el
sportolni és versenyezni hanem korábban elkezdhetik a labdarúgó
edzéseket. A tömegesítést azért az általános iskoláknál kezdtük, mert itt
egyszerre nagy tömeget tudtunk elérni. Ezeknek az általános iskolai
korosztályoknak a versenyeztetése két fronton kapcsolódik az MLSZ
versenyrendszeréhez. Egyrészt a tudnak versenyezni az iskolai Bozsik
Programban, másrészt az egyesületi Bozsik Programban is részt tudnak
venni. Sikerült elérnünk, hogy az iskolai foglalkozások mellett az
U7,U9,U11-es korosztályok egyesületi edzésekbe is folyamatosan
bekapcsolódnak.Az alapítvány által támogatott edzők folyamatosan részt
vesznek képzéseken,és továbbképzéseken, ezáltal megfelelnek az MLSZ
azon előírásának, hogy a megfelelő végzettségű licence-vel rendelkező
edzők dolgozzanak a magyar labdarúgásban. Korszerű ismeretekkel és
tudással rendelkező edzők jobban és céltudatosabban tudnak foglalkozni,a
jelenkor labdarúgó utánpótlásával.Így a vidéki labdarúgó egyesületek nem
csak U19,U15-ös korosztályokkal rendelkeznek, hanem az egyesületeknél
megjelennek az U7,U9,U11 esetleg U13-as korosztályok is. A magasabb
osztályú és akadémiai szintű csapatok is az alulról érkező tehetségekből
táplálkoznak, és ennek a munkának köszönhetően több fiatal fejlődése
lehet folyamatosabb, és kerülhet magasabb osztályba. Akik viszont helyi
egyesületeknél maradnak labdarúgó tudásukkal emelhetik az osztály
szintvonalát. Az utánpótlással rendelkező falusi csapatokat könnyebb lesz a
saját utánpótlásból érkező játékosokkal feltölteni,és a felnőtt csapatoknak
nem kell a utolsó osztályba visszalépni, mert nincs utánpótlásuk.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a



figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az MLSZ által kiírt TAO pályázatnak,a Labdarúgás Utánpótlásáért
Alapítványnak és a vele együttműködésben álló egyesületeknek
köszönhetően megtörtént a tömegesítés. Egyre több gyerek kapcsolódik be
a közös a munkába,több gyerek ismerkedik meg a labdarúgással. A vidéki
egyesületeknél megjelentek az U7,U9,U11, és U13-as korosztályok,
amelyek Bozsik Programok keretein belül tudnak versenyezni.Így teljesül az
MLSZ egyik törekvése, több igazolt játékos, és több csapat jelenik meg a
szövetség versenyrendszerében. A tömegesítésnek köszönhetően
érvényesül a nagy számok törvénye,több tehetséges gyereket találunk a
magyar labdarúgásnak. A vidéki, falusi egyesületek nem szűnnek meg, mert
alulról építkezve saját nevelésű játékosait tudják beépíteni a helyi felnőtt
csapatba. A vidéki emberek egyik szórakozási lehetősége a foci megmarad.
Az általános iskolák,és diák sportegyesületek támogatásával
(sporteszközök, sportfelszerelések, versenyeztetés) nagy tömeget tudunk
egyszerre a labdarúgásnak megnyerni. Megtörténik a kiválasztás a
tehetségek egyesületekhez való irányítása. A gyerekek korábban
ismerkednek meg a labdarúgással. Ha nem is lesz mindenkiből sportoló,
élsportoló megmaradhat későbbiekben a labdarúgásnak, mint támogató
vagy mint lelkes szurkoló. Az edzőképzésnek köszönhetően képzettebb
edzők foglalkoznak a gyerekeinkkel, ezért fejlődésük tudatosabb és
folyamatosabb lehet. A grundok hiányát az iskolákban bevezetett labdarúgó
edzésekkel próbáljuk meg pótolni.Bicskei Bertalan volt szövetségi kapitány
is kiemelte az iskolai sportnak és a labdarúgásnak egymás mellett kell
haladnia, egymást kiegészítve és erősítve. Ennek a programnak egyik
legnagyobb kockázata, hogy a megnövekvő utánpótlást nem biztos, hogy
megfelelő infrastruktúrával tudjuk támogatni ( műfüves pályák), mert a
környék támogatói, önkormányzatai nem biztos, hogy elő tudják teremteni
az infrastrukturális fejélesztésekhez a kötelező önrészt. Az esetleg a másik
probléma ha a TAO támogatás megszűnik, a tömegesített és új
korosztályokkal rendelkező utánpótlást nehéz lesz fenntartani, mert TAO-
nak köszönhetően nagy terhet vettünk le a szülők, egyesületek és
önkormányzatok válláról. Alapítványunk ezeket a kockázatokat figyelembe
véve folytatja a már megkezdett munkát, és megpróbálja működéshez a
szükséges feltételeket előteremteni, mert a jövő gyermekeinkben van, és
szeretnénk ha a magyar labdarúgás visszakerülne régi méltó helyére.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
5Személyi jellegű ráfordítások 
(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)

Támogatási
időszak

6Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás
módja

Napi munka óra Kif. hó   Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15 szertáros pályamunkás Vaskút L.U.A.Igen Egyéb nem releváns EKHO 4 10 30 303 Ft 6 061  Ft 363 640  Ft

2014/15 szertáros pályamunkás Bajaszentistván L.U.A.Igen Egyéb nem releváns EKHO 4 10 30 303 Ft 6 061  Ft 363 640  Ft

2014/15 szertáros pályamunkás Bácsbokod L.U.A.Igen Egyéb nem releváns EKHO 4 10 30 303 Ft 6 061  Ft 363 640  Ft

2014/15 szertáros pályamunkás Szeremle L.U.A.sIgen Egyéb nem releváns EKHO 4 10 30 303 Ft 6 061  Ft 363 640  Ft

Összegzés:

16 40 121 212  Ft 24 244  Ft 1 454 560  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

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

2014/15 730 935 Ft 730 935 Ft 1 461 869 Ft

Összegzés:

összesen: 730 935 Ft 730 935 Ft 1 461 869 Ft

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

Évad Pozíció
megnevezése      

Indoklás

2014/15 szertáros pályamunkás Vaskút L.U.A.

Pályamunkás szertáros alkalmazása a korábbi pályázatok építő hatásának következménye, mert a tömegesítésnek és a létrejött új korosztályoknak köszönhetően egyre több gyerek kezd
bekapcsolódni a falusi megyei csapatok utánpótlás labdarúgásba. Mire a gyerekek odaérnek edzésre várja őket valaki, kinyitja az öltözőt, és kiadja az edzéshez szükséges felszereléseket. Egy
kulturált megjelenésű kedves szertáros pályamunkás nevelő hatással is lehet a gyerekekre. Rendet és fegyelmet tart a gyerekek között, vigyáz rájuk míg az edző meg nem érkezik. Vigyáz az
öltözőre a felszerelésekre, és a gyerekek testi épségére. A gyerekeknek nem az edzőt kell várni mint régen, hogy edzésre át tudjanak öltözni. A már korábban megvásárolt mosógépekkel és
szárítógépekkel tisztán tudja tartani a gyerekek felszereléseit. Edzések után kitakarít, és rendet tesz, hogy a következő edzésen rend és higiéniás feltételek várják a gyerekeket. Vigyáz a pálya és a
pálya körüli rendre, és környezetre. Előkészíti mérkőzésekre és edzésekre az öltözőt és a pályát. Mérkőzés előtt várja, és fogadja a vendég csapat játékosait vezetőit. Egy csomó terhet levesz az
edző, edzők vállairól ami nem is az ő feladatuk lenne. Az edzőnek, az edzőknek csak a szakmával kell foglalkozni, így könnyebben felkészültebben tudnak a gyerekekkel foglalkozni. A javuló
feltételeknek köszönhetően több gyerek kapcsolódhat be a labdarúgásba, mert kulturált feltételek várják őket. A gyerekek is szívesebben mennek olyan helyre sportolni ahol 21.sz-i körülmények
várják őket, és érzik hogy törődnek és foglalkoznak velük. Könnyebb olyan helyen eredményesen dolgozni, ahol rend és fegyelem van.

2014/15 szertáros pályamunkás Bajaszentistván L.U.A.

Pályamunkás szertáros alkalmazása a korábbi pályázatok építő hatásának következménye, mert a tömegesítésnek és a létrejött új korosztályoknak köszönhetően egyre több gyerek kezd
bekapcsolódni a falusi megyei csapatok utánpótlás labdarúgásba. Mire a gyerekek odaérnek edzésre várja őket valaki, kinyitja az öltözőt, és kiadja az edzéshez szükséges felszereléseket. Egy
kulturált megjelenésű kedves szertáros pályamunkás nevelő hatással is lehet a gyerekekre. Rendet és fegyelmet tart a gyerekek között, vigyáz rájuk míg az edző meg nem érkezik. Vigyáz az
öltözőre a felszerelésekre, és a gyerekek testi épségére. A gyerekeknek nem az edzőt kell várni mint régen, hogy edzésre át tudjanak öltözni. A már korábban megvásárolt mosógépekkel és
szárítógépekkel tisztán tudja tartani a gyerekek felszereléseit. Edzések után kitakarít, és rendet tesz, hogy a következő edzésen rend és higiéniás feltételek várják a gyerekeket. Vigyáz a pálya és a
pálya körüli rendre, és környezetre. Előkészíti mérkőzésekre és edzésekre az öltözőt és a pályát. Mérkőzés előtt várja, és fogadja a vendég csapat játékosait vezetőit. Egy csomó terhet levesz az
edző, edzők vállairól ami nem is az ő feladatuk lenne. Az edzőnek, az edzőknek csak a szakmával kell foglalkozni, így könnyebben felkészültebben tudnak a gyerekekkel foglalkozni. A javuló
feltételeknek köszönhetően több gyerek kapcsolódhat be a labdarúgásba, mert kulturált feltételek várják őket. A gyerekek is szívesebben mennek olyan helyre sportolni ahol 21.sz-i körülmények
várják őket, és érzik hogy törődnek és foglalkoznak velük. Könnyebb olyan helyen eredményesen dolgozni, ahol rend és fegyelem van.

2014/15 szertáros pályamunkás Bácsbokod L.U.A.

Pályamunkás szertáros alkalmazása a korábbi pályázatok építő hatásának következménye, mert a tömegesítésnek és a létrejött új korosztályoknak köszönhetően egyre több gyerek kezd
bekapcsolódni a falusi megyei csapatok utánpótlás labdarúgásba. Mire a gyerekek odaérnek edzésre várja őket valaki, kinyitja az öltözőt, és kiadja az edzéshez szükséges felszereléseket. Egy
kulturált megjelenésű kedves szertáros pályamunkás nevelő hatással is lehet a gyerekekre. Rendet és fegyelmet tart a gyerekek között, vigyáz rájuk míg az edző meg nem érkezik. Vigyáz az
öltözőre a felszerelésekre, és a gyerekek testi épségére. A gyerekeknek nem az edzőt kell várni mint régen, hogy edzésre át tudjanak öltözni. A már korábban megvásárolt mosógépekkel és
szárítógépekkel tisztán tudja tartani a gyerekek felszereléseit. Edzések után kitakarít, és rendet tesz, hogy a következő edzésen rend és higiéniás feltételek várják a gyerekeket. Vigyáz a pálya és a
pálya körüli rendre, és környezetre. Előkészíti mérkőzésekre és edzésekre az öltözőt és a pályát. Mérkőzés előtt várja, és fogadja a vendég csapat játékosait vezetőit. Egy csomó terhet levesz az
edző, edzők vállairól ami nem is az ő feladatuk lenne. Az edzőnek, az edzőknek csak a szakmával kell foglalkozni, így könnyebben felkészültebben tudnak a gyerekekkel foglalkozni. A javuló
feltételeknek köszönhetően több gyerek kapcsolódhat be a labdarúgásba, mert kulturált feltételek várják őket. A gyerekek is szívesebben mennek olyan helyre sportolni ahol 21.sz-i körülmények
várják őket, és érzik hogy törődnek és foglalkoznak velük. Könnyebb olyan helyen eredményesen dolgozni, ahol rend és fegyelem van.

2014/15 szertáros pályamunkás Szeremle L.U.A.s

Pályamunkás szertáros alkalmazása a korábbi pályázatok építő hatásának következménye, mert a tömegesítésnek és a létrejött új korosztályoknak köszönhetően egyre több gyerek kezd
bekapcsolódni a falusi megyei csapatok utánpótlás labdarúgásba. Mire a gyerekek odaérnek edzésre várja őket valaki, kinyitja az öltözőt, és kiadja az edzéshez szükséges felszereléseket. Egy
kulturált megjelenésű kedves szertáros pályamunkás nevelő hatással is lehet a gyerekekre. Rendet és fegyelmet tart a gyerekek között, vigyáz rájuk míg az edző meg nem érkezik. Vigyáz az
öltözőre a felszerelésekre, és a gyerekek testi épségére. A gyerekeknek nem az edzőt kell várni mint régen, hogy edzésre át tudjanak öltözni. A már korábban megvásárolt mosógépekkel és
szárítógépekkel tisztán tudja tartani a gyerekek felszereléseit. Edzések után kitakarít, és rendet tesz, hogy a következő edzésen rend és higiéniás feltételek várják a gyerekeket. Vigyáz a pálya és a
pálya körüli rendre, és környezetre. Előkészíti mérkőzésekre és edzésekre az öltözőt és a pályát. Mérkőzés előtt várja, és fogadja a vendég csapat játékosait vezetőit. Egy csomó terhet levesz az
edző, edzők vállairól ami nem is az ő feladatuk lenne. Az edzőnek, az edzőknek csak a szakmával kell foglalkozni, így könnyebben felkészültebben tudnak a gyerekekkel foglalkozni. A javuló
feltételeknek köszönhetően több gyerek kapcsolódhat be a labdarúgásba, mert kulturált feltételek várják őket. A gyerekek is szívesebben mennek olyan helyre sportolni ahol 21.sz-i körülmények
várják őket, és érzik hogy törődnek és foglalkoznak velük. Könnyebb olyan helyen eredményesen dolgozni, ahol rend és fegyelem van.

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.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

Támogatási
időszak

9Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   

10T.i.     Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

Üzembe helyezés tervezett
időpontja          

U.f. É.k.
en.

2014/15 egyéb mosógépek szárítógépek 70 % 1 607 820 Ft 2015-04-30

2014/15 p. karb. gép gyepszellőztető és műtrágyaszóró adapter 70 % 700 000 Ft 2015-05-30

2014/15 p. karb. gép motoros fűkaszák 70 % 1 200 000 Ft 2015-03-31



2014/15 p. karb. gép gyep hengerek 70 % 400 000 Ft 2015-04-30

2014/15 sportcsarnok térelválasztó mozgatható paraván ponyva 70 % 420 000 Ft 2015-06-30

Összegzés:

4 327 820 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 2014/15-ös időszakban:

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

2014/15 1 325 625 Ft 3 093 126 Ft 4 418 751 Ft

Összegzés:

összesen: 1 325 625 Ft 3 093 126 Ft 4 418 751 Ft

Tárgyi beruházások részletes indoklása

Évad Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2014/15 mosógépek szárítógépek

A Vásárolt mezek, melegítők, felszerelések igényes, és higiéniás tisztán tartása végett. Eddig a mosást a szülők végezték, és ennek köszönhetően a gyerekek nem mindig hozták vissza a
felszereléseket, vagy az otthoni mosásnak köszönhetően a mezek különböző színűek lettek, vagy az egyesület öreg, régi, rossz gépei tették tönkre a felszereléseket. Eddig az
egyesületeknek nem volt anyagi lehetősége az eszközök megvásárlására, most a T.A.O-nak köszönhetően megnyílt erre a lehetőség. A vásárolt eszközök segítségével 21. századi
körülményeket tudunk biztosítani a sportolni vágyó gyerekeknek, és ennek eredményeként több gyerek kezdhet el focizni. A vásárolt eszközök segítségével a vidéki, falusi megyei osztályban
szereplő felnőtt csapatok felszerelését is tisztán lehet tartani. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány 2012/13-as évben már vásárolt mosó és szárítógépeket, de mivel az alapítvány átveszi
a vele együttműködésben álló csapatok utánpótlás-nevelését, és új U7, U9, U11, U13-as korosztályok jelennek meg az alapítványnál. Megnövekszik a gyerekek és a sportruházatok száma,
szükséges mosó és szárítógépek számának a növelése a gyerekek higiéniás komfortérzésének megtartása miatt.

2014/15 gyepszellőztető és műtrágyaszóró adapter

A pályák állapotának javítása miatt van szükség ezekre a gépekre. A pályákra szinte évekig nem költött senki semmit.A mai gyerekeket a mostoha körülmények nem midig vonzzák a
futballpályákra, és pályák mellé. Az utánpótlás létszámának növelése, és a minőségi munka egyik feltétele, a jó körülmények megteremtése. Most az MLSZ T.A.O pályázatának
köszönhetően van lehetőség az infrastrukturális feltételek javításán. Amit az utánpótlás, és a helyi felnőtt csapatok együtt tudnak élvezni edzéseken, és a mérkőzéseken. A pályák talajának,
és füvének minőségbeli javulásnak köszönhetően javul az edzések minősége, élvezetesebb és jobb edzéseket mérkőzéseket tudnak a pályákon megrendezni. Kisebb lehet a sérülések
veszélye, kevesebb sérülés történhet. A jó talajú pályák eredményeként az aktív labdarúgást befejező játékosok a civil életüket, egészségesen tudják folytatni, tovább élni. Több gyereket
tudunk a magyar labdarúgásnak megnyerni, nagyobb lesz az esélye annak, hogy több tehetséges focizni vágyó gyereket találunk. A minőségi munkának köszönhetően képzettebb, és jobb
játékosokat tudunk kinevelni a magyar labdarúgás számára, akik a mai labdarúgás követelményeinek megfelelnek, és labdarúgó tudásukkal öregbíthetik labdarúgásunk hírnevét.

2014/15 motoros fűkaszák

Négy darab nagy méretű futballpályának a gondozásáról, karbantartásáról van szó: Szeremlén, Bácsbokodon, Vaskúton, és Baja-Szentistvánon szeretnénk a pályák állapotán javítani. A
pályák minőségének javításának érdekében. A pályák állapotának javítása miatt van szükség a műtrágyára, tápoldatra, és vegyszerekre. A pályákra szinte évekig nem költött senki semmit.A
mai gyerekeket a mostoha körülmények nem mindig vonzzák a focipályára. Az utánpótlás létszámának növelése, és a minőségi munka egyik feltétele a jó körülmények megteremtése. Most
az MLSZ T.A.O pályázatának köszönhetően van lehetőség az infrastrukturális feltételek javításán. Amit az utánpótlás, és a helyi felnőtt csapatok együtt tudnak élvezni edzéseken, és a
mérkőzéseken. A pályák talajának, és füvének minőségbeli javulásnak köszönhetően javul az edzések minősége, élvezetesebb és jobb edzéseket mérkőzéseket tudnak a pályákon
megrendezni. Kisebb lehet a sérülések veszélye, kevesebb sérülés történhet. A jó talajú pályák eredményeként az aktív labdarúgást befejező játékosok a civil életüket, egészségesen tudják
folytatni, tovább élni. Több gyereket tudunk a magyar labdarúgásnak megnyerni, nagyobb lesz az esélye annak, hogy több tehetséges focizni vágyó gyereket találunk. A minőségi munkának
köszönhetően képzettebb, és jobb játékosokat tudunk kinevelni a magyar labdarúgás számára, akik a mai labdarúgás követelményeinek megfelelnek, és labdarúgó tudásukkal öregbíthetik
labdarúgásunk hírnevét.

2014/15 gyep hengerek

A motoros fűkaszákra a pályák környékének karbantartása, és ápolása miatt van szükség. A rendezett környezetnek köszönhetően jobb, kulturáltabb környezet várja a kilátogató szülőket,
nézőket a hétvégi mérkőzésekre. A rendezett és ápolt környezetnek köszönhetően a sportlétesítmények vonzóbbak lehetnek a gyerekek számára. A szülők az ápolt és karbantartott pályára
könnyebben és nyugodt szívvel engedik a focizni vágyó gyerekeiket. A gondozott környezetnek köszönhetően többen maradnak a pályákon, mert a gyerekek érezhetik és láthatják, hogy nem
csak róluk, hanem a körülményekről is gondoskodnak. Ahol a gyerekek jól érzik magukat oda folyamatosan visszatérnek, és sportolni fognak.

2014/15 térelválasztó mozgatható paraván ponyva

A pályák minőségének javításának érdekében. A pályák állapotának javítása miatt van szükség a gyephengerre. A pályákra szinte évekig nem költött senki semmit.A mai gyerekeket a
mostoha körülmények nem mindig vonzzák a focipályára. Az utánpótlás létszámának növelése, és a minőségi munka egyik feltétele a jó körülmények megteremtése. Most az MLSZ T.A.O
pályázatának köszönhetően van lehetőség az infrastrukturális feltételek javításán. Amit az utánpótlás, és a helyi felnőtt csapatok együtt tudnak élvezni edzéseken, és a mérkőzéseken. A
pályák talajának, és füvének minőségbeli javulásnak köszönhetően javul az edzések minősége, élvezetesebb és jobb edzéseket mérkőzéseket tudnak a pályákon megrendezni. Kisebb
lehet a sérülések veszélye, kevesebb sérülés történhet. A jó talajú pályák eredményeként az aktív labdarúgást befejező játékosok a civil életüket, egészségesen tudják folytatni, tovább élni.
Több gyereket tudunk a magyar labdarúgásnak megnyerni, nagyobb lesz az esélye annak, hogy több tehetséges focizni vágyó gyereket találunk. A minőségi munkának köszönhetően
képzettebb, és jobb játékosokat tudunk kinevelni a magyar labdarúgás számára, akik a mai labdarúgás követelményeinek megfelelnek, és labdarúgó tudásukkal öregbíthetik labdarúgásunk
hírnevét.

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

3Ingatlan típusa Cím (irányítószám,
város, utca,
házszám)          

Helyrajzi szám          Mérete Használat
jogcíme

1I.v. Bérleti díj Ft/óra 2I.v. h. M.j.

Labdarúgás Utánpótlásáért AlapítványEdzőcs.

6521

Vaskút

Petőfi Sándor u.

118.

HRSZ-1054 40X20 Egyéb 48 0 Ft 6

Labdarúgás Utánpótlásáért AlapítványNagy f.p.

6521

Vaskút

Aradi u.

35.

HRSZ-48.49 105x55 Egyéb 50 0 Ft 6

Bácsbokodi Sportkör Nagy f.p.

6453

Bácsbokod

Vásárostér sor.

1.

HRSZ-333 105X55 Egyéb 48 0 Ft 12

Bácbokodi Sportkör Edzőcs.

6453

Bácsbokod

Tóth Kálmán u.

85.

HRSZ-232 40X20 Egyéb 30 0 Ft 6

Bajaszentistváni S.K. Nagy f.p.

6500

Baja

Koppány u.

0.

HRSZ-0627/2 105x55 Saját 50 0 Ft 12

Dunagyöngye S.K. Szeremle Nagy f.p.

6512

Szeremle

Fő u.

0.

HRSZ-0164/2 105x55 Egyéb 50 0 Ft 12

Bácska Sport Egyesület Vaskút Nagy f.p.

6512

Vaskút

Aradi u.

35.

HRSZ-48.49 105x55 Egyéb 30 0 Ft 12

Vaskúti D.S.E. Edzőcs.

6512

Vaskút

Petőfi Sándor u.

118.

HRSZ-1054 40x20 Saját 50 0 Ft 10

E.J.F. Gyakorló Ált.Isk.  Gyaxi D.S.E. Edzőcs.

6500

Baja

Bezerédj u.
HRSZ-719 30x20 Saját 50 0 Ft 10
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Bajaszentistváni Ált. Isk. Szentistváni D.S.E.Edzőcs.

6500

Baja

Dózsa György u.

131-133

HRSZ-6064 30X20 Saját 50 0 Ft 10

Széchenyi D.S.E. Nagy f.p.

6512

Szeremle

Fő u.

0.

HRSZ-0164/2 105x55 Egyéb 20 0 Ft 8

Bácskai.ÁMK.Ált.Isk. Móra Ferenc Tag.Int.Edzőcs.

6453

Bácsbokod

Tóth Kálmán u.

85.

HRSZ-232 40x20 Saját 30 0 Ft 10

Vaskúti Német Nemzetiségi Ált.ISK.Becsei Töttös TagintézményeEdzőcs.

6528

Bátmonostor

Petőfi Sándor u.

2.

HRSZ-88 30X15 Saját 30 0 Ft 10

Dunagyöngye S.K. Szeremle Edzőcs.

6500

Baja

Vasvári Pál

14-16

HRSZ-3348 40X20 Bérlet 20 5 000 Ft 4

Bajaszentistváni S.K. Kicsi mf.p.

6500

Baja

Vasvári Pál u.

14

HRSZ-3383/1 30X20 Bérlet 20 5 000 Ft 4

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)
2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma
3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok
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. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15-es bajnoki évad

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak
új esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzés

U11 Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi

A Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány már
meglévő csapata,
2013/14-es évben
egyesületi Bozsik
programban szerepel.

U9 Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi

A Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány már
meglévő csapata,
2013/14-es évben
egyesületi Bozsik
programban szerepel.

U7 Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi

A Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány már
meglévő csapata,
2013/14-es évben
egyesületi Bozsik
programban szerepel.

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak
új esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzés

U13 1 Bozsik egyesületi

Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány U11-es
csapatából kikerülő
gyerekek, az U13-as
csapatban folytatják
tovább az edzéseiket,
és a mérkőzéseiket.
AZ alapítvány
megalakítja U13-as
csapatát. A csapat
neve: Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány.

U19 1 Megyei II

Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány átveszi és
leigazolja 2014/15-ös
bajnoki évtől a
Bajaszentistváni S.K.
U19-es csapatát és
L.U.A.Bajaszentistván
néven versenyezteti
tovább.Az alapítvány
az együttműködés
szerint
Bajaszentistváni S.K-
nak végzi az
utánpótlás nevelést.

A Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány már
elkezdte a női
labdarúgás
támogatását.A
2014/15-ös bajnoki
évben benevezzük és



U13 1 Bozsik egyesületi

versenyeztetjük az
U13-as lányokat az
egyesületi,és az
intézményi Bozsik
programban. A lányok
a Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítványhoz
lesznek leigazolva. A
csapat neve
Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány.

U19 1 Megyei II

Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány átveszi és
leigazolja 2014/15-ös
bajnoki évtől a
Dunagyöngye
Szeremle S.K. U19-
es csapatát és
L.U.A.Szeremle
néven versenyezteti
tovább.Az alapítvány
az együttműködés
szerint Dunagyöngye
Szeremle S.K-nak
végzi az utánpótlás
nevelést.

U15 1 Megyei II

Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány létrehozza
Szerelme és
Dunafalva közös U
15-ös csapatát és
L.U.A.Szeremle
néven versenyezteti
tovább. Az alapítvány
az együttműködés
szerint Dunagyöngye
Szeremle S.K-nak
végzi az utánpótlás
nevelést.

U19 1 Megyei II

Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány átveszi és
leigazolja 2014/15-ös
bajnoki évtől a
Bácsbokodi S.K. U19-
es csapatát és
L.U.A.Bácsbokod
néven versenyezteti
tovább.Az alapítvány
az együttműködés
szerint Bácsbokodi
S.K-nak végzi az
utánpótlás nevelést.

U15 1 Megyei II

Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány átveszi és
leigazolja 2014/15-ös
bajnoki évtől a
Bácsbokodi S.K. U15-
ös csapatát és
L.U.A.Bácsbokod
néven versenyezteti
tovább.Az alapítvány
az együttműködés
szerint Bácsbokodi
S.K-nak végzi az
utánpótlás nevelést.

U19 1 Megyei II

Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány átveszi és
leigazolja 2014/15-ös
bajnoki évtől a
Bácska Vaskút S.E.
U19-es csapatát és
L.U.A.Vaskút néven
versenyezteti
tovább.Az alapítvány
az együttműködés
szerint Vaskúti S.K-
nak végzi az
utánpótlás nevelést.

U7 1 Bozsik egyesületi

Az alapítvány
Bajaszentistvánon
létrehozza
L.U.A.Bajaszentistván
U7-es csapatát. A
gyereke Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítványba lesznek
leigazolva.

U9 1 Bozsik egyesületi

Az alapítvány
Bajaszentistvánon
létrehozza
L.U.A.Bajaszentistván
U9-es csapatát. A
gyerekek a
Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítványba lesznek
leigazolva.

U11 1 Bozsik egyesületi

Az alapítvány
Bajaszentistvánon
létrehozza
L.U.A.Bajaszentistván
U11-es csapatát. A
gyerekek a
Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítványba lesznek
leigazolva.

U7 1 Bozsik egyesületi

Az alapítvány
Bácsbokodon
létrehozza:
L.U.A.Bácsbokod U7-
es csapatát. A
gyerekek a
Labdarúgás



Utánpótlásáért
Alapítványba lesznek
leigazolva.

U9 1 Bozsik egyesületi

Az alapítvány
Bácsbokodon
létrehozza:
L.U.A.Bácsbokod U9-
es csapatát. A
gyerekek a
Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítványba lesznek
leigazolva.

U11 1 Bozsik egyesületi

Az alapítvány
Bácsbokodon
létrehozza:
L.U.A.Bácsbokod
U11-es csapatát. A
gyerekek a
Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítványba lesznek
leigazolva.

U7 1 Bozsik egyesületi

Az alapítvány
Bátmonostoron
létrehozza:
L.U.A.Bátmonostor
U7-es csapatát. A
gyerekek a
Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítványba lesznek
leigazolva.

U9 1 Bozsik egyesületi

Az alapítvány
Bátmonostoron
létrehozza:
L.U.A.Bátmonostor
U9-es csapatát. A
gyerekek a
Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítványba lesznek
leigazolva.

U13 1 Bozsik egyesületi

Az alapítvány
Bajaszentistvánon
létrehozza L.U.A.
Bajaszentistván U13-
es leány csapatát. A
gyerekek a
Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítványba lesznek
leigazolva

U13 1 Bozsik egyesületi

Az alapítvány
Bácsbokodon
létrehozza L.U.A.
Bácsbokod U13-es fiú
csapatát. A gyerekek
a Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítványba lesznek
leigazolva

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak
új esetén) 2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzés

leány U13 1 Megyei

Az alapítvány
Bajaszentistvánon létrehozza
L.U.A. Bajaszentistván U13-
es leány csapatát. A gyerekek
a Labdarúgás Utánpótlásáért
Alapítványba lesznek
leigazolva, és az egyesületi
Bozsik programban fognak
versenyezni.

leány U13 1 Megyei

A Labdarúgás Utánpótlásáért
Alapítvány már elkezdte a női
labdarúgás támogatását.A
2014/15-ös bajnoki évben
benevezzük és
versenyeztetjük az U13-as
lányokat az egyesületi,és az
intézményi Bozsik
programban. A lányok a
Labdarúgás Utánpótlásáért
Alapítványhoz lesznek
leigazolva. A csapat neve
Labdarúgás Utánpótlásáért
Alapítvány.

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Évad 12Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 7.32x2.44 hordozható aluminium kapu db 4 212 122 Ft 848 488  Ft Sporteszköz

2014/15 7.32x2.44 kapu háló pár 6 26 515 Ft 159 090  Ft Sporteszköz

2014/15 5x2 aluminium kapu db 6 90 909 Ft 545 454  Ft Sporteszköz

2014/15 5x2 kapu hálo pár 6 26 515 Ft 159 090  Ft Sporteszköz

2014/15 3x2 aluminium kapu db 6 68 182 Ft 409 092  Ft Sporteszköz

2014/15 3x2 kapu háló pár 8 21 212 Ft 169 696  Ft Sporteszköz

2014/15 labdafogó védőháló m2 700 530 Ft 371 000  Ft Pályatartozék



2014/15 2x1 kapu db 4 18 939 Ft 75 756  Ft Sporteszköz

2014/15 2x1 kapu háló pár 8 9 849 Ft 78 792  Ft Sporteszköz

2014/15 lábizom erősítő zsámoly db 40 5 682 Ft 227 280  Ft Sporteszköz

2014/15 3-as focilabda db 100 3 030 Ft 303 000  Ft Sporteszköz

2014/15 4-es focilabda db 100 3 409 Ft 340 900  Ft Sporteszköz

2014/15 5-ös focilabda db 120 4 924 Ft 590 880  Ft Sporteszköz

2014/15 megkülönböztető mez db 100 583 Ft 58 300  Ft Sportfelszerelés

2014/15 gumilabda db 60 379 Ft 22 740  Ft Sporteszköz

2014/15 combat gumi futballabda db 50 1 212 Ft 60 600  Ft Sporteszköz

2014/15 állítható gát db 60 1 439 Ft 86 340  Ft Sporteszköz

2014/15 koordinációs létra db 5 4 545 Ft 22 725  Ft Sporteszköz

2014/15 rm-75c kemény müanyag bója szett szett 5 7 349 Ft 36 745  Ft Sporteszköz

2014/15 mc-12 müanyag bója szett szett 4 9 470 Ft 37 880  Ft Sporteszköz

2014/15 mc-1040 müanyag bója szett szett 5 2 652 Ft 13 260  Ft Sporteszköz

2014/15 1m-es müanyag rúd db 50 492 Ft 24 600  Ft Sporteszköz

2014/15 2m-es leszúrható koordinációs rud szett 4 11 818 Ft 47 272  Ft Sporteszköz

2014/15 állítható müanyag bója 30cm-es db 50 985 Ft 49 250  Ft Sporteszköz

2014/15 fékező ernyő db 20 3 333 Ft 66 660  Ft Sporteszköz

2014/15 w.volcano mini lég  krompresszor db 3 20 455 Ft 61 365  Ft Sporteszköz

2014/15 lábszárvédő db 200 1 136 Ft 227 200  Ft Sportfelszerelés

2014/15 krémek fagyasztó tape fásli csomag 6 45 455 Ft 272 730  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 vitaminok izotóniás sportitalok ásványvízcsomag 6 45 455 Ft 272 730  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 mez garnitura mérkőzésre szett 15 90 909 Ft 1 363 635  Ft Sportfelszerelés

2014/15 melegítő edzésre db 100 6 818 Ft 681 800  Ft Sportfelszerelés

2014/15 poló edzésre db 200 758 Ft 151 600  Ft Sportfelszerelés

2014/15 rövidnadrág edzésre db 100 2 273 Ft 227 300  Ft Sportfelszerelés

2014/15 széldzseki edzésre db 100 3 788 Ft 378 800  Ft Sportfelszerelés

2014/15 téli kabátok db 40 9 470 Ft 378 800  Ft Sportfelszerelés

2014/15 polár team-2 melkas mérő pánt db 10 18 939 Ft 189 390  Ft Diagnosztikai eszközök

2014/15 mez tartó táska db 50 3 939 Ft 196 950  Ft Sportfelszerelés

2014/15 aktív fal db 6 17 803 Ft 106 818  Ft Sporteszköz

2014/15 medicin labda 3kg-5kg db 60 4 545 Ft 272 700  Ft Sporteszköz

2014/15 torna pad passzolásra 2m-es db 10 12 879 Ft 128 790  Ft Sporteszköz

2014/15 torna pad passzolásra 4m-es db 10 27 273 Ft 272 730  Ft Sporteszköz

2014/15 gumi jelölőkorong 10-15-20-cm-es szett 12 2 273 Ft 27 276  Ft Sporteszköz

2014/15 ugrálókötél db 100 455 Ft 45 500  Ft Sporteszköz

2014/15 gumikötél db 60 2 273 Ft 136 380  Ft Sporteszköz

2014/15 gumi erősítő szallagok db 40 1 515 Ft 60 600  Ft Sporteszköz

2014/15 Polar Team-2 10 db-os mérő szett szett 1 37 879 Ft 37 879  Ft Diagnosztikai eszközök

2014/15 foci cipő pár 50 7 576 Ft 378 800  Ft Sportfelszerelés

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés szerinti napi
óraszám

Adózás
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15 Igen Edző mozgáskoordinációs edző PTA-0005994 393/19956 EKHO 10 34 091 Ft 6 818  Ft 409 090  Ft

2014/15 Nem Edző UEFA-B 3187 L.U.A. U11-U13 Kurucz János4 EKHO 11 45 455 Ft 9 091  Ft 600 006  Ft

2014/15 Nem Edző UEFA-D 3582 UEFA-C folyamatban L.U.A .Bajaszentistván U7U9U11U13    6 EKHO 11 49 243 Ft 9 849  Ft 650 012  Ft

2014/15 Nem Edző UEFA-D 0728 UEFA-C Aladics Tamás L.U.A. Bácbokod U15U194 EKHO 11 34 091 Ft 6 818  Ft 449 999  Ft

2014/15 Nem Edző UEFA-C folyamatban 046754 N-62/2008/T  L.U.A . Bácsbokod U9U114 EKHO 10 30 303 Ft 6 061  Ft 363 640  Ft

2014/15 Nem Edző UEFA-C folyamatban Melnyik János L.U.A. Szeremle U15U194 EKHO 11 30 303 Ft 6 061  Ft 400 004  Ft

2014/15 Nem Edző UEFA-C folyamatban N-37/2012/T PTC-037268 Dömény Dávid L.U.A. U7-U9-U194 EKHO 11 30 303 Ft 6 061  Ft 400 004  Ft

2014/15 Nem Edző 0000 Berger Ferenc L.U.A. Bácsbokod U7U94 EKHO 10 26 515 Ft 5 303  Ft 318 180  Ft

2014/15 Nem Edző UEFA-C folyamatban Radics István LU.A.Bajaszentistván U-194 EKHO 11 34 091 Ft 6 818  Ft 449 999  Ft

2014/15 Igen Edző utánpótlás vezető U15-U21 csapatok UEFA-A HU-4876 EKHO 12 132 576 Ft 26 515  Ft 1 909 092  Ft

2014/15 Nem Edző UEFA-B 1111 6 EKHO 12 53 030 Ft 10 606  Ft 763 632  Ft

2014/15 Igen Edző utánpótlás vezető Ovi- U7-U9-U11-U13  PTF-109381 UEFA-B11116 EKHO 12 132 576 Ft 26 515  Ft 1 909 092  Ft

2014/15 Igen Egyéb utánpótlás intéző utánpótlás technikai intéző4 EKHO 11 49 243 Ft 9 849  Ft 650 012  Ft

2014/15 Nem Edző UEFA-C folyamatban L.U.A Szeremle U15-U19 Haász Balázs4 EKHO 11 26 515 Ft 5 303  Ft 349 998  Ft

2014/15 Nem Edző UEFA-C folyamatban L.U.A Bajaszentistván Ovi-U7-U13-Lány Moóri Dorottya2 EKHO 10 30 303 Ft 6 061  Ft 363 640  Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma



mozgáskoordinációs edző PTA-0005994 393/1995 Egyéb ffi. U7 2 12

mozgáskoordinációs edző PTA-0005994 393/1995 Egyéb ffi. U9 2 15

mozgáskoordinációs edző PTA-0005994 393/1995 Egyéb ffi. U11 2 12

mozgáskoordinációs edző PTA-0005994 393/1995 Egyéb ffi. U13 2 12

UEFA-D 0728 UEFA-C Aladics Tamás L.U.A. Bácbokod U15U19 Egyéb ffi. U15 6 20

UEFA-C folyamatban Radics István LU.A.Bajaszentistván U-19 Egyéb ffi. U19 6 20

UEFA-D 0728 UEFA-C Aladics Tamás L.U.A. Bácbokod U15U19 Egyéb ffi. U19 6 19

UEFA-C folyamatban Melnyik János L.U.A. Szeremle U15U19 Egyéb ffi. U19 6 25

UEFA-C folyamatban Melnyik János L.U.A. Szeremle U15U19 Egyéb ffi. U15 6 16

UEFA-D 3582 UEFA-C folyamatban L.U.A .Bajaszentistván U7U9U11U13 Egyéb ffi. U7 6 12

UEFA-D 3582 UEFA-C folyamatban L.U.A .Bajaszentistván U7U9U11U13 Egyéb ffi. U9 6 12

UEFA-D 3582 UEFA-C folyamatban L.U.A .Bajaszentistván U7U9U11U13 Egyéb ffi. U11 6 12

UEFA-D 3582 UEFA-C folyamatban L.U.A .Bajaszentistván U7U9U11U13 Egyéb ffi. U13 6 12

0000 Berger Ferenc L.U.A. Bácsbokod U7U9 Egyéb ffi. U7 6 12

0000 Berger Ferenc L.U.A. Bácsbokod U7U9 Egyéb ffi. U9 6 12

UEFA-C folyamatban 046754 N-62/2008/T L.U.A . Bácsbokod U9U11 Egyéb ffi. U9 6 12

UEFA-C folyamatban 046754 N-62/2008/T L.U.A . Bácsbokod U9U11 Egyéb ffi. U11 6 14

utánpótlás vezető U15-U21 csapatok UEFA-A HU-487 UEFA "A" ffi. U19 10 81

UEFA-B 3187 L.U.A. U11-U13 Kurucz János UEFA "B" ffi. U11 6 15

UEFA-B 3187 L.U.A. U11-U13 Kurucz János UEFA "B" ffi. U13 6 20

UEFA-C folyamatban N-37/2012/T PTC-037268 Dömény Dávid L.U.A. U7-U9-U19 Egyéb ffi. U9 6 12

UEFA-C folyamatban N-37/2012/T PTC-037268 Dömény Dávid L.U.A. U7-U9-U19 Egyéb ffi. U7 6 14

utánpótlás vezető Ovi- U7-U9-U11-U13 PTF-109381 UEFA-B1111 UEFA "B" ffi. U7 8 40

utánpótlás vezető Ovi- U7-U9-U11-U13 PTF-109381 UEFA-B1111 UEFA "B" ffi. U9 8 50

utánpótlás vezető Ovi- U7-U9-U11-U13 PTF-109381 UEFA-B1111 UEFA "B" ffi. U11 8 35

utánpótlás vezető Ovi- U7-U9-U11-U13 PTF-109381 UEFA-B1111 UEFA "B" ffi. U13 8 30

utánpótlás vezető U15-U21 csapatok UEFA-A HU-487 UEFA "A" ffi. U15 10 35

UEFA-C folyamatban L.U.A Szeremle U15-U19 Haász Balázs Egyéb ffi. U19 6 25

UEFA-C folyamatban N-37/2012/T PTC-037268 Dömény Dávid L.U.A. U7-U9-U19 Egyéb ffi. U19 6 16

UEFA-B 1111 UEFA "B" ffi. U13 8 18

UEFA-C folyamatban L.U.A Bajaszentistván Ovi-U7-U13-Lány Moóri Dorottya Egyéb ffi. U7 6 12

UEFA-B 3187 L.U.A. U11-U13 Kurucz János UEFA "B" leány U13 4 15

UEFA-C folyamatban L.U.A Bajaszentistván Ovi-U7-U13-Lány Moóri Dorottya Egyéb leány U13 4 15

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban
(hónap)

Éves költség Kategória

2014/15 Baja Vasvári Pál u.14 Műfüves 30x20 pálya 20 3 788 Ft 4 303 040  Ft műfüves pálya

2014/15 Baja Vasvári Pál u.16 Műfüves csarnok 40x20 20 3 788 Ft 4 303 040  Ft műfüves pálya

Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Baja Vasvári Pál u.14 Műfüves 30x20 pálya

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány csapatai L.U.A.Bajaszentistván, és a L.U.A.Szeremle U15, és U19-es csapatai használnák a pályákat az átmeneti, és téli felkészülési
időszakokban. A két vidéki település, egyesület nem rendelkezik villanyvilágításos, és a téli időszaknak megfelelő minőségű pályákkal, így ennek következtében gyakran elmaradtak az
edzések. A rossz időjárásnak, és a pályák nem megfelelő talajának köszönhetően, a téli időszakban gyakran használhatatlanná és sérülésveszélyesé váltak a pályák. Az egyesületek
edzői nem profi edzők, munka mellett végzik edzői feladataikat, a gyerekek gyakran késő délutánig iskolában vannak, ezért általában az edzések 16 és 17 óra körül kezdődnek. Az óra
/tél-nyári időszámítás/ átállítása után, amikor korábban sötétedik, gyakran elmaradnak az edzések, vagy hetente csak egy edzést tudtak pénteken megtartani. Az előbb felsorolt feltételek
nem szolgálják a labdarúgó utánpótlás folyamatos fejlődését. Ezek a rossz feltételek nem segítik a gyerekek felnőtt labdarúgásba való későbbi bekapcsolódásukat, mert közülük sokan
lemorzsolódhatnak. A pályák bérlésének köszönhetően az edzések nem maradnak el, nem kell télen leállni az edzésekkel. A gyerekek folyamatosan mozgásban, és edzésben vannak,
fejlődésük folyamatosabb lehet.

Baja Vasvári Pál u.16 Műfüves csarnok 40x20

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány csapatai L.U.A.Bajaszentistván, és a L.U.A.Szeremle U15, és U19-es csapatai használnák a pályákat az átmeneti, és téli felkészülési
időszakokban. A két vidéki település, egyesület nem rendelkezik villanyvilágításos, és a téli időszaknak megfelelő minőségű pályákkal, így ennek következtében gyakran elmaradtak az
edzések. A rossz időjárásnak, és a pályák nem megfelelő talajának köszönhetően, a téli időszakban gyakran használhatatlanná és sérülésveszélyesé váltak a pályák. Az egyesületek
edzői nem profi edzők, munka mellett végzik edzői feladataikat, a gyerekek gyakran késő délutánig iskolában vannak, ezért általában az edzések 16 és 17 óra körül kezdődnek. Az óra
/tél-nyári időszámítás/ átállítása után, amikor korábban sötétedik, gyakran elmaradnak az edzések, vagy hetente csak egy edzést tudtak pénteken megtartani. Az előbb felsorolt feltételek
nem szolgálják a labdarúgó utánpótlás folyamatos fejlődését. Ezek a rossz feltételek nem segítik a gyerekek felnőtt labdarúgásba való későbbi bekapcsolódásukat, mert közülük sokan
lemorzsolódhatnak. A pályák bérlésének köszönhetően az edzések nem maradnak el, nem kell télen leállni az edzésekkel. A gyerekek folyamatosan mozgásban, és edzésben vannak,
fejlődésük folyamatosabb lehet.

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím 2014/15 2015/16 2016/17

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 9 901 934  Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 772 729  Ft

Személyszállítási költségek 3 787 891 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 265 152 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 606 080  Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 303 031 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 9 986 400  Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összegzés:

összesen: 25 623 217 Ft 0 Ft 0 Ft



Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

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

2014/15 2 633 424 Ft 23 700 817 Ft 26 334 241 Ft

Összegzés:

összesen: 2 633 424 Ft 23 700 817 Ft 26 334 241 Ft

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

Évad Pozíció
megnevezése      

Indoklás

2014/15 mozgáskoordinációs edző PTA-0005994 393/1995

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány saját korosztályainál ovi,U-7,U-9,U-11,U-13 csapatoknál a jobb,minőségi munka, és a gyerekek folyamatos fejlődése érdekében
mozgáskoordinációs edzőt alkalmaz Pozsonyi Edina testnevelő és gyógytornász személyében.Ezeknél a kis korosztályoknál fontos az ügyesség,mozgékonyság és a
gyorsaság fejlesztése. Ezt a munkát egy jó szakemberre szeretnénk bízni a gyerekek szakszerű és folyamatos fejlődése érdekében. Ebben a korban jó a gyerekek
mozgástanulási képessége,olyan mozgásokat mozdulatokat tudnak elsajátítani, megtanulni, amik későbbi fejlődésük érdekében hasznosak fontosak lehetnek.A heti plusz
edzésnek köszönhetően képzettebb jobb labdarúgó válhat a gyerekekből.

2014/15 szertáros pályamunkás Bajaszentistván L.U.A.

2014/15 szertáros pályamunkás Bácsbokod L.U.A.

2014/15 szertáros pályamunkás Szeremle L.U.A.s

2014/15 utánpótlás vezető U15-U21 csapatok UEFA-A HU-487

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány 2014/15-ös bajnoki évtől átveszi a vele együttműködésben álló Bácsbokodi S.K., Bajaszentistváni S.K., Bácska Sport Egyesület
Vaskút és Dunagyöngye Szerelme S.K. utánpótlás nevelését. Az alapítványhoz átkerülő U15, U19-es csapatok szakmai munkájának irányítását Goretich Gábor utánpótlás
vezető fogja össze, és végzi. Az új feladatkör létre kialakításának célja a nagypályás bajnokságban résztvevő csapatoknál olyan közös egymásra épülő szakmai munka
folyón, hogy a gyerekek fejlődése folyamatos legyen. Az utánpótlásból és az U-19-es csapatokból kikerülő gyerekek folyamatosan épüljenek be a helyi felnőtt csapatok
munkájába, és a tehetséges gyerekek ne vesszenek el kerüljenek magasabb osztályokba. Az elmúlt években a környéken lévő csapatokból nem sok saját nevelésű
játékos kapcsolódott be a felnőtt labdarúgó bajnokságokba. Ennek az okai a következőek: a nem megfelelő szakmai tudással rendelkező edzők, nem tudatosan felépített
szakmai munka,a játékosok nem rendelkeznek megfelelő tudással és képzettséggel, hogy bekapcsolódjanak a felnőtt bajnokságokba. Az utánpótlásból kikerülő játékosok
nem rendelkeznek megfelelő motivációval, és tudással, hogy versenyképesek legyenek a felnőttek között. A nem megfelelő szakmai és pedagógiai képzettséggel
rendelkező edzőknek köszönhetően, gyakran a gyerekek sem akarnak bekapcsolódni a felnőtt csapatok munkájába, inkább maradnak túlkorosként az U19-es
csapatokban. De a mi felelősségünk, hogy a gyerekek folyamatos fejlődéséhez biztosítsuk a feltételeket, és a gyerekek jussanak el a felnőtt labdarúgásba. Az elmúlt
években a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnak sikerült a környék labdarúgó utánpótlását támogatni, összefogni. A következő lépésünk már a szakmai munka
szigorú irányítása és ellenőrzése, az M.L.SZ, a Megyei Labdarúgó Szövetség irányelvei szerint.

2014/15 utánpótlás vezető Ovi- U7-U9-U11-U13  PTF-109381 UEFA-B1111

A folyamatos fejlődésnek, munkának és az M.L.SZ. által biztosított TAO pályázatnak köszönhetően nem csak a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Csapatainál
jelentek meg az, ovis, U7-es, U9-es, U11-es,U13-as korosztályok. Hanem az alapítvány által irányított, és támogatott Vaskúti D.S.E., Bátmonostori Általános Iskola,
Szentisntváni D.S.E., Gyaxi D.S.E., és a Bácsbokodi Általános Iskola csapatainál is elkezdődött a munka a tömegesítés. Az új utánpótlás korosztályok az előbb felsorolt
egyesületeknél és intézményeknél is megjelentek. Az iskolákban egyszerre nagyobb tömeget tudtunk megcélozni, támogatni, a labdarúgásnak megnyerni. Már itt az
iskolákban elkezdett munkának köszönhetően képzettebb ügyesebb gyerekek, játékosok kerülhetnek az egyesületekhez. A gyerekeket az iskolákban tudjuk felkutatni,a
labdarúgásnak a sportnak megnyerni. A gyerekek az iskolán keresztül már tudnak, az iskolai Bozsik programban versenyezni. Az iskolákon keresztül könnyebben
kapcsolódnak be az egyesületi munkába. Az iskolai, és az egyesületi edzéseknek, a testnevelés óráknak egymásra kell épülnie, és egymást kiegészítve kell a gyerekek
fejlődését szolgálnia. Ezt a munkát, folyamatosságot az alapítvány képzett szakembere segíti összefogni, és irányítani, hogy a fejlődés, az M.L.SZ. irányelvei szerint
történjen. A tehetséges gyerekek ne kallódjanak el, egyesületekhez legyenek irányítva. A vidéki, és a falusi iskolák munkájából már csak egy lépés a gyerekeket beépíteni
az egyesületek munkájába. De ennek egyetlen lépésnek nagyon szakszerűnek,és céltudatosnak kell lennie hogy a gyerekek fejlődése folyamatos legyen, és az
egyesületeknél maradjanak. Az alapítvány vidéki csapatainál is megjelenjenek az új utánpótlás csapatok, Ovi, U7, U9, U11, és U13-as csapatok. Ezt a folyamatosságot,
ezt a munkát segíti felépíteni, összefogni, és koordinálni az U7-U13-as korosztályig az utánpótlás vezető, a folyamatos fejlődés, a gyerekek fejlődése érdekében, és az
egyesületekhez való irányítás miatt. Segíti és irányítja, hogy az iskolákban, és az egyesületekben korszerű a mai utánpótlás labdarúgásnak megfelelő, korosztályok
szerinti képzés, és munka folyjon. Az ő feladata lesz összefogni és irányítani a 2014/15-ös bajnokságtól a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványba leigazolt új gyerekek,
létrejött új korosztályok / U13 fiú, U13 leány / és új csapatok / U7-U9-U11 Bátmonostor L.U.A, Bácsbokod L.U.A, Szeremle L.U.A, Bajaszentistván L.U.A / csapatok
munkáját, hogy a képzés és a gyerekek fejlődése folyamatos és egymásra épülő legyen. Szakmai tudásával és felkészültségével segíti és irányítja a Labdarúgás
Utánpótlásáért Alapítványnál dolgozó edzők munkáját, és segíti az edzők továbbképzéseken való folyamatos tanulás lehetőségét, hogy felkészült megfelelő szakmai
tudással rendelkező edzők foglalkozzanak a gyerekekkel.

2014/15 utánpótlás intéző utánpótlás technikai intéző

Segíti összefogni, és szervezni a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvánnyal kapcsolatban lévő egyesületek, iskolák, és helyi önkormányzatok között lévő napi munkát.
Segít szervezni az utazásokat, a sportorvosi vizsgálatokat, és tartja az egyesületek és az alapítvány beszállítóival a kapcsolatot. Segít megteremteni a gyerekek napi
munkavégzéséhez, edzéséhez szükséges feltételeket. Folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket az alapítvány, az egyesületek, és a gyerekek fejlődése érdekében.
Napi kapcsolatban van az alapítvány támogatóival, és kapcsolatot tart a megyei, és az országos labdarúgó szövetséggel.

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
14A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe                                                                      Képzés
típusa

Képzésben résztvevők
száma

Oktatás várható költségei

2014/15 MLSZ álltal szervezett  UEFA Erőnléti edző Á 2 800 000 Ft

2014/15 UEFA-C Á 3 120 000 Ft

2014/15 UEFA-B SZ 2 381 000 Ft

2014/15 UEFA-A SZ 1 381 000 Ft

Összegzés:

8 1 682 000 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban

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

2014/15 Á 370 221 Ft 555 332 Ft 925 553 Ft

2014/15 SZ 572 932 Ft 190 977 Ft 763 910 Ft

Összegzés:

összesen: 943 153 Ft 746 309 Ft 1 689 463 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
Közreműködői költségek

Évad Közreműködő által
végzett feladat
leírása                

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

A pályázat írással
kapcsolatosan
felmerülő
költségekre. A
Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány, az
MLSZ-nek és az
ellenőrző
szerveknek történő
pontos
adatszolgáltatásával,
elszámolásával, és



2014/15

könyvelésével
kapcsolatosan
felmerülő
költségeire. Az
utánpótlás nevelés
jogcím alatt
felmerülő alapítványi
költségek
fedezésére. Az
alapítvány pontos, és
a jogszabályok által
előírt, és
meghatározott
könyvvizsgálói
ellenőrzéssel
kapcsolatosan
felmerülő költségek
fedezésére.

Utánpótlás nevelés 474 016 Ft 474 016 Ft

2014/15

A pályázat írással
kapcsolatosan
felmerülő
költségekre. A
Labdarúgás
Utánpótlásáért
Alapítvány, az
MLSZ-nek és az
ellenőrző
szerveknek történő
pontos
adatszolgáltatásával,
elszámolásával, és
könyvelésével
kapcsolatosan
felmerülő
költségeire. A tárgyi
jellegű jogcím alatt
felmerülő alapítványi
költségek
fedezésére.

Tárgyi jellegű 60 000 Ft 61 889 Ft

Összegzés:

534 016 Ft

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

2014/15 282 712 Ft

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

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások 7 309 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 90 931 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 711 024 Ft 0 Ft

Képzési feladatok támogatása 7 463 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 816 727 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output Indikátorok

Teljes szakember
állomány

Fő Több képzett megfelelő tudással rendelkező edző alkalmazása12 15 25.0  %

Licence-szel rendelkező
edzők száma

Fő Megfelelő végzettségű és tudással rendelkező edzők alkalmazása5 11 120.0  %

Edzőtáborok száma db Labdarúgás UP Alapítvány U7-U9-U11-13 korosztályainak nyári napközis focitábor0 1 0.0  %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db Műfüves kispályák építése tervben van az önkormányzatokkal egyesületekkel tárgyalunk az építésükről0 0 0.0  %

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

m2 Az ölzözők állapota kielégítő de folyamatban van a felújításuk0 0 0.0  %

Egyéb indikátor:

Labdarúgó tornák rendezésedb Az alapítvány által tornák a  labdarúgás népszerüsítése tömegesítése és a tehetségek felkutatása miatt4 6 50.0  %

Ovi foci program gyerekek Az alapítvány edzésein résztvevő gyerekek számának növelése 10 30 200.0  %

Edzőképzés folytatása Fő Az MLSZ által szervezett képzéseken és továbbképzéseken való részvétel5 10 100.0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő Megyei bajnokságban szereplő csapatok száma 4 db U19-es csapat82 85 3.7  %

U18 Fő 0 0 0 0.0  %

U17 Fő 0 0 0 0.0  %

U16 Fő 0 0 0 0.0  %

U15 Fő Megyei U15-ös bajnokságban szereplő csapatok száma 1db19 35 84.2  %

Egyéb indikátor:

Bozsik program csapat Iskolai Bozsik programban résztvevő csapatok száma8 16 100.0  %

Bozsik program leány csapatok Női labdarúgás tömegesítése és népszerűsítése0 2 0.0  %

Bozsik program csapat      Egyesület Bozsik programban résztvevő csapatok száma                                                                            Gyerekek fejlődése érdekében és a labdarúgás tömegesítése és megszeretettése miatt3 15 400.0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
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: Baja  (helység), 2014  (év) 

07  (hó) 12  (nap) 

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
Alulírott  Nagy György, 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.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú
csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre
jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a
valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az
elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és
folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor
ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

Kelt: Baja  (helység), 2014  (év) 07  (hó) 12

(nap) 

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ
 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).

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó
köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
(42 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett
költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos
négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen
igényelt tételekhez)

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes
kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

Kelt: Baja  (helység), 2014  (év) 

07  (hó) 12  (nap) 

Ügyiratszám : be/SFPHP03-5122/2014/MLSZ

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 42 000 Ft



Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
ráfordítások

730 935 Ft 7 309 Ft 730 935 Ft 1 461 870 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

3 093 126 Ft 90 931 Ft 1 325 625 Ft 4 418 751 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása

23 700 817 Ft 711 024 Ft 2 633 424 Ft 26 334 241 Ft

Képzési
feladatok
támogatása

746 309 Ft 7 463 Ft 943 153 Ft 1 689 462 Ft

Összegzés:

28 271 187 Ft 816 727 Ft 5 633 137 Ft 33 904 324 Ft

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
ráfordítások

730 935 Ft 7 309 Ft 730 935 Ft 1 461 870 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

3 093 126 Ft 90 931 Ft 1 325 625 Ft 4 418 751 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása

23 700 817 Ft 711 024 Ft 2 633 424 Ft 26 334 241 Ft

Képzési
feladatok
támogatása

746 309 Ft 7 463 Ft 943 153 Ft 1 689 462 Ft

Összegzés:

28 271 187 Ft 816 727 Ft 5 633 137 Ft 33 904 324 Ft
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