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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Postás Sport Egyesület

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

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 9 8 0 6 8 6 6 - 2 - 4 2

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 1 4 9 Budapest(helység)

Róna utca(út, utca) 86-100(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 1 4 9 Budapest(helység)

Róna utca(út, utca) 86-100(házszám)

0612522555Telefon: 0613835722Fax:

www.postassport.huHivatalos honlap: titkarsag@postassport.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Rostás Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

06303786894Mobiltelefonszám: rostasgabor@postassport.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Rostás Gábor

06303786894Mobiltelefonszám: rostasgabor@postassport.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítm ények adatai:

Liszt Ferenc Általános Iskola Önkormányzat Önkormányzat 4

Scheiber Sándor Iskola Mazsihisz Mazsihisz 2

Kolozsvár utcai Iskola Önkormányzat Önkormányzat 1

egressy Szakközépiskola Önkormányzat Önkormányzat 2

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmez ő szervezet milyen kapcsolatban/együttm űködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-c sapatsport területén m űködő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási
intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani

Ügyiratszám : be/SFP-0218/2013

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény neve                              Létesítmény tulajdonosa                              Létesítmény üzemeltetője                              Átlagos heti használat (óra) Használat célja

1990-05-01

1990-05-01

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy
utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken
részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki
osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben,
vagy arra indulási jogot szerzett.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEM UTATÁSA

2.1 A kérelmez ő 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év terva datainak f őbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

10 MFt 10 MFt 10 MFt

14.6 MFt 24.1 MFt 20 MFt

100.57 MFt 90 MFt 80 MFt

125.17  MFt 124.1  MFt 110  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

28.036 MFt 46 MFt 45 MFt

10 MFt 10 MFt 10 MFt

0 MFt 63.8 MFt 65 MFt

0 MFt 60 MFt 62 MFt

60.16 MFt 80 MFt 80 MFt

98.2  MFt 259.8  MFt 262  MFt

Egyéb tájékoztató jelleg ű adatok

60 MFt 10 MFt 10 MFt

10 MFt 10 MFt 10 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0218/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-0218/2013

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

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

Ismertesse a kérelmez ő szervezet kérelemmel érintett támogatási id őszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban  az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,
egymást követ ő támogatási id őszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot tá mogatási id őszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesz tési program tartalmazza a 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pont jában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Postás Sport Egyesület által a kézilabda sportág tekintetében megfogalmazott célkitűzések markánsan jelentek meg a 2011/2012-es támogatási időszakban, valamint a 2012/2013-as támogatási
időszakban benyújtott sportfejlesztési programban. Az első támogatási időszakban megalapozott a második támogatási időszakban már alaptételként szereplő folyamatosság elve jelen
programunkat is meghatározza.
Ez a nagy múltú egyesület olyan feltételeket kíván teremteni a kézilabda szakosztályában, hogy a későbbiekben a kézilabda is, mint látvány-csapatsportág is ott szerepelhessen azon sportágak
között, amely eredményességével és népszerűségével tovább tudja öregbíteni a Postás Sport Egyesületet.
A Postás Sport Egyesület jelenleg az alábbi oktatási intézmények létesítményei bérlésével teremti meg a lehetőséget a megfelelő felkészülésre és a versenyeztetésre: Liszt Ferenc Általános Iskola,
a Scheiber Sándor Általános Iskola, a Kolozsvári utcai Általános Iskola, valamint az Egressy Károly Szakközép Iskola. A növekvő gyereklétszám megfelelő koordináció megvalósítását igényli annak
érdekében, hogy az Egyesület létesítményadottságait költség-hatékonyan, ugyanakkor a szakmai igényeknek megfelelően tudjuk kihasználni.
Az Egyesület anyagi háttere elindult a stabilizáció útján. A plusz források a kiszámíthatóság mellett a szakmai munka színvonalának emelkedését is eredményezik. Az eszközállomány növekedése,
javítja az edzéshatékonyságot, az alkalmazott sportszakemberek szakmai, pedagógiai munkája révén igazi közösség formálódik az Egyesület keretein belül, illetve az edzői bérek stabilizálása a
szakmai színvonal emelkedésén túl szakembereink számára is motivációt jelentenek és a több terembérlési lehetőség specifikusabb, alaposabb képzést tesz lehetővé. A bajnoki mérkőzéseken túl
számos kupán, tornán indulhattak csapataink. Amíg az előző években évente maximum egy kupán való részvétel volt megoldható a rendelkezésre álló anyagi forrásokból, addig az elmúlt két
támogatási időszakban ez a szám többszörösére nőtt. Jelentős mértékben csökkent a szülők ráfordítása, akikkel a korábbi években is megfelelő viszonyt alakított ki az egyesület, nagy hangsúlyt
fektetve a sport közösségi funkcióinak kialakítására és ápolására. (pl. szülő-gyerek mérkőzések).
A megkezdett munka eredményeképpen az elmúlt támogatási időszakok gyereklétszámát többszörösére sikerült emelnünk. A 2011 szeptemberében Egyesületünkben kézilabdázó 24 gyermekkel
rendelkezett, amely létszám 2012 márciusára 55 főre emelkedett. Ez a több mint 100 százalékos növekedés is mutatja, hogy – többek között – a társasági adókedvezmények nyújtotta plusz források
számszerűsíthető adatokban is megmutatkoznak. Terveink között szerepel szakemberállományunk bővítése, ugyanis el szeretnénk érni több iskolát is, ahol bemutató órák, edzések tartásával a
gyerekekhez legközelebb kívánjuk vinni a kézilabda sportágat. Jelen sportfejlesztési program keretein belül pedig az előző időszakhoz képest is ismét jelentős létszám növekedést sikerült
megvalósítani, ugyanis a 2013/2014-es támogatási időszakra a korosztályos sportolóink száma megközelíti a 130 főt (127) illetve a bajnokságban szereplő csapataink száma eléri a 10-et. Egy olyan
bázist kiépítése indult el, amely a későbbiekben lehetőséget teremthet számunkra arra, hogy egy sikeres felnőtt csapat kinevelése valósuljon meg az egyesület keretei között. Ennek megvalósítása
érdekében célunk, hogy a fiatalok egy olyan környezetbe kerülhessenek, amely mind szakmailag kielégítő számukra, mind pedig a szabadidejük hasznos eltöltésének módozataként tekintsenek az
egyesülethez való tartozásra. Általános célkitűzések: A Postás Sport Egyesület sportfejlesztési programjában a 2013/2014-es támogatási időszakban is az utánpótlás nevelés fejlesztésére kíván
nagy hangsúlyt fektetni. Hasonlóan a korábbi két támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programhoz, a jelen kérelem is a korosztályos csapataink mindennapi életének
(felkészülés/versenyeztetés) olyan elemeit kívánja a TAO forrásokat felhasználva finanszírozni, amelyek egyrészt elengedhetetlenek a szakág fejlődéséhez, másrészt az egyesület sportolói számára
olcsóbbá, és „kényelmesebbé” teheti a kézilabdázást. Sportfejlesztési programunk megvalósításával kiszámíthatóbbá és professzionálisabbá kívánjuk tenni azt a feltételrendszert, amelyet a Postás
Sport Egyesület a kötelékein belül sportolni vágyóknak kínálni és biztosítani tud.
A Postás Sport Egyesület által a kézilabda sportág tekintetében megfogalmazott célkitűzések markánsan jelentek meg a 2011/2012-es támogatási időszakban, valamint a 2012/2013-as támogatási
időszakban benyújtott sportfejlesztési programban. Az első támogatási időszakban megalapozott a második támogatási időszakban már alaptételként szereplő folyamatosság elve jelen
programunkat is meghatározza.
Ez a nagy múltú egyesület olyan feltételeket kíván teremteni a kézilabda szakosztályában, hogy a későbbiekben a kézilabda is, mint látvány-csapatsportág is ott szerepelhessen azon sportágak
között, amely eredményességével és népszerűségével tovább tudja öregbíteni a Postás Sport Egyesületet. Ezen az úton jelen pillanatban az építkezés fázisában van az Egyesület, de ez az
építkezés a társasági adókedvezmények nyújtotta plusz források segítségével jelentős mértékben felgyorsult. Ezt folytatva célunk továbbra is egy olyan tömegbázis kiépítése, amely megfelelő
alapanyagot szolgáltat majd felnőtt csapatok indításához mind a női, mind pedig a férfi szakágban. Ehhez az elkövetkező években egy hatékony – a folyamatos fejlődés követelményét szem előtt
tartó – építkezésre van szükség, amelynek eredményeképpen a megfelelő szakemberállomány, a megfelelő infrastruktúra illetve a megfelelő játékosállomány hármasságának együttállása érhető el.
Az Egyesület anyagi helyzete megindult a stabilizáció útján. A tömegbázisunk folyamatos építése alapvető célkitűzés. A megkezdett munka eredményeképpen az elmúlt támogatási időszakok
gyereklétszámát többszörösére sikerült emelnünk. A 2011 szeptemberében Egyesületünkben kézilabdázó 24 gyermekkel rendelkezett, amely létszám 2012 márciusára 55 főre emelkedett. Ez a több
mint 100 százalékos növekedés is mutatja, hogy – többek között – a társasági adókedvezmények nyújtotta plusz források számszerűsíthető adatokban is megmutatkoznak. Terveink között szerepel
szakemberállományunk bővítése, ugyanis el szeretnénk érni több iskolát is, ahol bemutató órák, edzések tartásával a gyerekekhez legközelebb kívánjuk vinni a kézilabda sportágat. Jelen
sportfejlesztési program keretein belül pedig az előző időszakhoz képest is ismét jelentős létszám növekedést sikerült megvalósítani, ugyanis a 2013/2014-es támogatási időszakra a korosztályos
sportolóink száma megközelíti a 130 főt (127) illetve a bajnokságban szereplő csapataink száma eléri a 10-et.
Tárgyi eszköz beruházás: A Postás Sport Egyesület 2013/2014-es sportfejlesztési programjában a tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen belül egy 9 fős kisbusz vásárlását kívánja
megvalósítani. A személyszállítási költségek magas terhet jelentenek az Egyesület számára. A kisbusz segítségével egyrészt jelentősen csökkenthető ezen kiadási tétel, másrészt egy saját
tulajdonú személyszállítási eszköz kiszámíthatóbbá, kényelmesebbé teheti a csapataink utaztatását.
Utánpótlás-nevelés fejlesztése: A Postás Sport Egyesület a 2013/2014-es sportfejlesztési programjában is, hasonlóan a 2011/2012-es illetve a 2012/2013-as sportfejlesztési programjához, az
utánpótlás-nevelés fejlesztésére kívánja a hangsúlyt fektetni. Egy széles tömegbázis építésével megfelelő alapot kívánunk biztosítani a későbbiekben esetlegesen beindítandó felnőtt csapatok
számára. A 2011/2012-es támogatási időszakban a társasági adókedvezmények nyújtotta plusz forrásokból megkezdett munka eredményeképpen az utánpótlás-korú nálunk kézilabdázó gyermekek
létszáma több mint kétszeresére növekedve a 2012/2013-as támogatási időszakra elérte az 55 főt. Jelen sportfejlesztési program keretein belül pedig az előző időszakhoz képest is ismét jelentős
létszám növekedést sikerült megvalósítani, ugyanis a 2013/2014-es támogatási időszakra a korosztályos sportolóink száma megközelíti a 130 főt (127) illetve a bajnokságban szereplő csapataink
száma eléri a 10-et. Egy olyan bázist kiépítése indult el, amely a későbbiekben lehetőséget teremthet számunkra arra, hogy egy sikeres felnőtt csapat kinevelése valósuljon meg az Egyesület keretei
között. Ennek megvalósítása érdekében célunk, hogy a fiatalok egy olyan környezetbe kerülhessenek, amely mind szakmailag kielégítő számukra, mind pedig a szabadidejük hasznos eltöltésének
módozataként tekintsenek az Egyesülethez való tartozásra.
Ezen célok elérésének egyik mérföldköve, hogy ne csak, mint sportolási lehetőségre tekintsenek a gyerekek az Egyesületben való kézilabdázásra, hanem egy közösségként ismerjék el a Postás
Sport Egyesületet. Az edzésmunka ne munkaként jelentkezzen a mindennapjaikban, hanem legyen kikapcsolódás, a fejlődés egyik állomása, és a sikerek egyik kulcsfeltétele. Ahhoz, hogy ez
megvalósuljon olyan szakemberekre van szükség akik a szakmai munkán túl kiváló pedagógiai képességekkel is rendelkeznek. A 2013/2014-es támogatási időszakban az utánpótlás-nevelés
tekintetében biztosítani kívánjuk csapataink számára a megfelelő mennyiségű és minőségű sportszakembert, hiszen egy jól működő utánpótlás bázis alapja a megfelelő szakemberállomány, akik
egyrészt a szakmai tudásukat, tapasztalatukat adják át a gyerekeknek, másrészt egyszerre nevelik is őket, amely nevelő munka révén a gyerekek nem csupán a kézilabdázást szeretik meg, hanem
nagyszerű emberekké is vállnak egyben. A Postás Sport Egyesület célja egyértelműen egy közösség létrehozása, amely többről szól, mint „csupán” a sport.
Éppen ezért a társasági adókedvezmény nyújtotta plusz forrásokból olyan szakembereket kívánunk alkalmazni, akik megfelelnek az előbb említett kritériumoknak, és hozzá tudják segíteni az
Egyesületet egy sikeres szakosztály és egy sikeres összetartó közösség kialakításához és működtetéséhez.
A 2013/2014-es támogatási időszakban 11 sportszakember bérezését kívánjuk megvalósítani a TAO támogatás terhére (részletesen lásd a táblázatokban).
A megfelelő mennyiségű és minőségű szakemberállományt egyrészt indokolja az igazolt játékosaink számának növekedése, valamint az a tény, hogy szeretnénk óvodák felé is terjeszkedni labdás-
ügyesség képességfejlesztés címen, hogy a gyerekek a lehető leghamarabb lássák a lehetőséget a labdázás élményeiben. Több iskolában szeretnénk bemutató órákat aztán edzéseket tartani,
hogy minél szélesebb körben első kézből tapasztalják meg a gyerekek ezt a sportot.
Sportszerek, sporteszközök, sportfelszerelések vásárlásával (jelzőtrikó, szivacslabda, pumpa, labdák, kézilabda mez, kézilabda nadrág, wax, súlyzókészlet, sportbólya stb.) valamint a bérleti díjak,
utazási költségek finanszírozásával a kézilabdázás bekerülési költségeit kívánjuk minimalizálni, ezáltal a lehető legtöbb család számára megnyitni a lehetőséget a rendszeres sportolás, a
versenyszerű sportolás előtt. A bérleti díjak tekintetében a Liszt Ferenc Általános Iskola, a Scheiber Sándor Általános Iskola, a Kolozsvári utcai Általános Iskola, valamint az Egressy Károly
Szakközép Iskola létesítményeinek bérlésével kívánjuk biztosítani a felkészülés és a versenyeztetés feltételeit. A sporteszközök sportfelszerelések, valamint a bérleti díjak részletezését lásd a
táblázatokban).
A jogszabályi módosítások adta lehetőségeket kihasználva diagnosztikai mérésekkel kívánunk átfogóbb képet kapni játékosaink állapotáról. A széleskörű terheléses, élettani és sportélettani
vizsgálatok az utánpótlássport tekintetében különösen fontosak. Egyrészt kiszűrhetőek ezen mérésekkel olyan tényezők, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a sportolók pályafutását és adott
esetben az életét is, másrészt ezen mérések segítségével hatékonyabb, személyre szabott edzésmunka alakítható ki. Terveink között többféle diagnosztikai mérés, vizsgálat megvalósítása is
szerepel: Az APAS 3 dimenziós mozgáselemző rendszer lehetővé teszi az emberi mozgások, mozdulatok vagy mozgó tárgyak helyzetének, sebességének és gyorsulásának meghatározását a
különböző sportokban, mozgásokban. Teljes antropometriai és szomatometriai mérés, az eredmények értelmezésével, magyarázatával, a jövőre vonatkozó tanácsokkal, speciálisan
utánpótláskorúaknak. (részletesen lásd a táblázatokban).
A Postás Sport Egyesület kiemelten kezeli már az utánpótlás korú játékosok esetében is, hogy olyan környezetben és feltételek között készülhessenek a játékosok, ahol maximálisan koordinálva és
ellenőrizve van az egészségi állapotuk. Egyrészt nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a sérülések megelőzésére, másrészt az esetleges sérülések rehabilitációjának felgyorsítása, és a mihamarabbi
egészséges állapot visszanyerése nagyon fontos, főleg a fiatal játékosok esetében. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök kapcsán olyan alapvető beszerzéseket kívánunk megvalósítani, amelyek
elengedhetetlenül fontosak a felkészülés és a versenyeztetés során az utánpótlás-korú sportolóink számára. Éppen ezért fagyasztó spray, bemelegítő spray, bemelegítő krém, ragtapasz,
segélytáska, vitamin csomag, izotóniás italok vásárlását is tervezzük a plusz forrásokból. Ezen túlmenően a jogszabályi módosítások adta lehetőségeket kihasználva diagnosztikai felmérések
keretében szeretnénk játékosaink egészségi állapotáról megfelelő képet kapni (részletesen lásd a táblázatokban).
Évről-évre folyamatos edzőtáboroztatási lehetőséget kívánunk biztosítani a játékosaink számára. A nem versenyközegben való felkészülés és edzőmérkőzések hatásai fiatal korban még
jelentősebbek, mint a felnőtt korosztályokban. 2 hetes edzőtáborokat tervezünk, amiből az első hét általában egy vidéki kupa lenne és a második hét pedig Budapesten egész napos edzőtáborozás
napi két edzéssel és egyéb játékokkal. A társasági adókedvezmények nyújtotta plusz forrásokból továbbá a felkészüléssel versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezési költségek egy részét is
finanszírozni kívánjuk, ezzel is csökkentve a kézilabdázás szülőkre háruló költségeit. Emellett nevezési díjak illetve rendezési költségek tekintetében fogalmazzuk meg támogatási igényünket,
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ugyanis a megnövekedett gyereklétszám megnövekedett mérkőzésszámot is eredményez, valamint az egyes csapataink megfelelő fejlődése érdekében nevezni kívánunk regionális és országos
lebonyolítású kupákra valamint tornákra.

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

nem releváns

Projekt id őtartalma és tevékenységének ütemterve

nem releváns

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiá hoz való viszonyának részletezése, valamint a koráb ban beadott sportfejlesztési program és a jelen spo rtfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A Postás Sport Egyesület sportfejlesztési programja cél- és eszközrendszerében teljes mértékben összhangban van a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával, így
az abban megfogalmazottak megvalósulásához jelentős mértékben hozzájárul. A 2013/2014-es sportfejlesztési programunk elkészítésekor figyelemmel voltunk a jogszabályi környezetben
bekövetkezett változásokra, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség újonnan kiadott irányelveire, a benchmark-rendszer bevezetésére.
Ez a hozzájárulás több szintéren is megmutatkozik. A kézilabdázás egy olyan nagy múltú egyesületben válhat meghatározó szakosztállyá, mint a Postás Sport Egyesület. A jövő eredményes
utánpótlásának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése jelen sportfejlesztési program esetében is a központi motívum. Az ehhez vezető úton az első lépéseket már megtette
az Egyesület, amelyet megfelelően alátámasztanak azok az adatok, amelyek a 2011-es illetve a 2013-as versenyengedéllyel rendelkező sportolói létszámokat illetve az egyes korosztályos
bajnokságokban szereplő csapatok számát mutatják be. Jelen sportfejlesztési program a tömegbázis növelésen túl, a folyamatos fejlődés elvét követve középtávon lehetőséget teremt majd a Postás
Sport Egyesület számára felnőtt csapatok versenyeztetésére is, amely nem csak az egyesület sportágpalettájának szélesítését eredményezi, hanem a kézilabda sportág bázisának növekedését is.
A 2012/2013-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési program folytatásaként tekintünk a 2013/2014-es támogatási időszakban benyújtandó jelen kérelemre, amely az előző év
tapasztalatait felhasználva az egyesület működésének azon szegmensei esetében kívánja igénybe venni a társasági adókedvezmények nyújtotta plusz forrásokat, amelyek elengedhetetlenül
szükségesek ahhoz, hogy forráskoncentrációval, fejlesztéssel megfelelően tudják szolgálni az Egyesület céljait. Folytatni kívánjuk eszközállományunk fejlesztését, illetve a megkezdett szakmai
munka professzionalizálását. A vásárolni kívánt kisbusz segítségével tovább csökkenthetőek azok a kiadások, amelyek a megnövekedett csapatszám és mérkőzésszám eredményeként az
Egyesületet és a szülőket terhelik.
A jelen sportfejlesztési programban kitűzött célok, az egyes jogcímeken igényelt támogatási összegek tekintetében alapul veszik a korábbi támogatási időszakok tapasztalatait. A folytonosság
biztosítása mellett a fenntarthatóság elvét figyelembe véve alakítottuk ki szakmai és finanszírozási tervünket.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és  gazdasági hatásai (különös tekintettel azok id őbeni realizálódására), a várt el őnyök és a figyelembe veend ő kockázatok
megjelölése

A Postás Sport Egyesület más sportágban elért sikerei és nagy múltja garanciát jelentenek a kézilabda sportág fejlesztése érdekében kitűzött céljainak megvalósításához is. Egy működő
struktúrában indult útjára az elmúlt években a kézilabda sportág fejlesztése az Egyesület keretein belül. A fenntarthatóság és a racionális tervezés kettős célrendszere mutatkozik meg a
2013/2014-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programunkban is. A megfogalmazott támogatási igények egyrészt az Egyesület napi működésében jelentenek plusz forrásokat,
másrész csak és kizárólag olyan fejlesztéseket, beszerzéseket valósít meg a Postás Sport Egyesület, amelyek hosszú távon is képesek olyan eredményeket produkálni vagy előidézni, amelyek
segítségével költségmegtakarítás valósulhat meg. A csapatainkkal szembeni elvárások növekedésével folyamatosan új munkahelyek teremtésére nyílik majd lehetőségünk, amely pozitív hatásokat
eredményez a gazdaságban, valamint összhangban áll a kormányzat munkahelyteremtést ösztönző politikájával is. Az arányok betartása és megtartása ezen esetben is fontos és a pozíciók csak és
kizárólag a tényleges munkavégzéshez köthetően hozhatóak létre.
A Postás Sport Egyesület sportfejlesztési programjának megvalósulása következtében pozitív folyamatok realizálódása várható mind gazdasági, mind pedig társadalmi hatások tekintetében.
Komplex eszközrendszerével a sport, így a kézilabda is megújító szerepet képes ellátni a társadalmi folyamatokban. Jól képzett szakemberek, illetve pedagógusok nem csupán a sportot és a
sportolást szerettethetik meg a fiatalokkal, hanem a sport általi neveléssel személyiség-fejlődésükre is pozitív hatást gyakorolhatnak. Igazi közösséget szeretnénk teremteni, ahol a szülők és az
egyesületben sportoló gyerekek nem csupán a sport kapcsán emlegetik a Postás Sport Egyesületet, hanem egyfajta szocializációs közegként tekintenek majd ránk.
Kockázatként realizálódhat, a türelmetlenség, amelyet az emberek esetlegesen a Postás Sport Egyesülettel szemben támasztanak. A nagy hagyományokkal rendelkező egyesületben az újonnan
belépő fiatalokkal úgy kell megszerettetni a kézilabdázást és az egyesületet, hogy a szakosztály tekintetében az alapokról kellett kezdeni az építkezést.
Megállapítható ugyanakkor, hogy ezen kockázati tényező az elmúlt két támogatási időszak tapasztalatai alapján nem bír nagy relevanciával, ugyanis az a jelentős tömegbázis növelés, amelyet az
Egyesület 2011 óta meg tudott valósítani megcáfolja azon félelmeket, amelyek türelmetlenséget feltételeztek az Egyesülettel kapcsolatban.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 Személyi jelleg ű ráfordítások (több támogatási id őszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogat ási id őszakonként töltend ő ki)
(A járulékok kiszámításáért felel ősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok,  amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetend ő járulékokat, válassza az egyéb
kategóriát az adózás módjából)

6

8 12 125 000 Ft 402 813 Ft 6 333 756  Ft

8 12 200 000 Ft 56 829 Ft 3 081 948  Ft

8 12 500 000 Ft 142 500 Ft 7 710 000  Ft

8 12 185 000 Ft 52 554 Ft 2 850 648  Ft

32 48 1 010 000  Ft 654 696  Ft 19 976 352  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013.  és 2015. közötti id őszakban

10 140 280 Ft 10 140 280 Ft 20 280 560 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

10 140 280 Ft 10 140 280 Ft 20 280 560 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0218/2013

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül. idő Kategória Licensz /
megnevezés

Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

1962-04-01

1956-10-23

1970-04-01

1970-02-01

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

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.
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési b eruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújí tás kérelmet a következ ő

táblázatban kell kitölteni!)

kisbusz 9 fős 9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irány uló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az épí tési beruházással, felújítással járó, sportcélú ing atlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke szá mított alakulása a 2013. és 2015. közötti id őszakban:

2 757 915 Ft 6 435 136 Ft 9 193 051 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 757 915 Ft 6 435 136 Ft 9 193 051 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruház ás, felújítás

9

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft )

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Ügyiratszám : be/SFP-0218/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f. E.k.

Összegzés:

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

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további cs atolandó dokumentumok listáját):

· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);

· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;

· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;

· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (f ő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fe l 0-val a mez őt!

2013/14-es bajnoki évad

2 0

17 3

19 1

34 1

13 2

9 0

9 2

6 0

2 0

6 0

10 1

Ügyiratszám : be/SFP-0218/2013

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

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

Serdülő

Ifjúsági

Junior

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

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sport felszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök ré szletezése

12

Labda 15 17 000 Ft 255 000  Ft

Jelzőtrikó 20 3 500 Ft 70 000  Ft

Szivacslabda 15 4 000 Ft 60 000  Ft

Pumpa 2 2 500 Ft 5 000  Ft

Zokni 123 1 200 Ft 147 600  Ft

Kézilabda mez 123 9 000 Ft 1 107 000  Ft

Kézilabda nadrág 123 7 000 Ft 861 000  Ft

Kapusmez 10 12 000 Ft 120 000  Ft

Kapusnadrág 10 12 000 Ft 120 000  Ft

Papucs 123 3 500 Ft 430 500  Ft

Gálamelegitő 123 25 000 Ft 3 075 000  Ft

Szabadidőpoló 123 5 500 Ft 676 500  Ft

Törölköző 123 5 500 Ft 676 500  Ft

Sporttáska 123 13 500 Ft 1 660 500  Ft

Wax 10 5 500 Ft 55 000  Ft

Sportbólya 20 9 000 Ft 180 000  Ft

Labdazsák 4 10 000 Ft 40 000  Ft

Súlyzókészlet 20 9 500 Ft 190 000  Ft

Kézilabda cipő 123 25 000 Ft 3 075 000  Ft

Fagyasztó spray 10 900 Ft 9 000  Ft

Bemelegitő spray 10 2 200 Ft 22 000  Ft

Bemelegítő krém 50 3 000 Ft 150 000  Ft

Ragtapasz 10 1 200 Ft 12 000  Ft

Segélytáska 2 20 000 Ft 40 000  Ft

vitamin csomag 400 2 000 Ft 800 000  Ft

izotóniás italok 200 3 500 Ft 700 000  Ft

diagnosztika - Sporttudományi Centrum 100 30 000 Ft 3 000 000  Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0218/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória
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Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részle tezése

Liszt Ferenc Általános Iskola 3 800 Ft 8 10 80 304 000  Ft

Kolozsvár utcai Általános Iskola 6 500 Ft 8 10 80 520 000  Ft

Scheiber Sándor Általános Iskola 11 000 Ft 8 10 80 880 000  Ft

Egressy Károly Szakközép Iskola 6 500 Ft 20 10 200 1 300 000  Ft

Egressy Károly Szakközép Iskola 6 500 Ft 20 10 200 1 300 000  Ft

Kolozsvár utcai Általános Iskola 6 500 Ft 20 10 200 1 300 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek k öltségeinek részletezése

2 12 160 000 Ft 45600 Ft 2 467 200  Ft

8 12 114 000 Ft 29241  Ft 1 718 892  Ft

8 12 300 000 Ft 76950  Ft 4 523 400  Ft

8 12 214 000 Ft 54891  Ft 3 226 692  Ft

8 12 250 000 Ft 64125  Ft 3 769 500  Ft

8 12 250 000 Ft 64125t 3 769 500  Ft

8 12 143 000 Ft 36680  Ft 2 156 160  Ft

371 612 21 631 344 

Sportszakemberek adatainak részletezése

2

Csiszár Gábor erőnléti edző

Hajdú Ágnes

Kovács Nóra

Teszák Alexandra

technikai vezető technikai vezető

szivacs kézi szivacs kézi

Németh Mariann utánpótlás referens

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljo gcímei

12 804 600  Ft

4 733 000  Ft

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra /
hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség     

Támogatási
időszak

Név
                              

Kategória Új? Adózás
módja

Napi munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)                         

Összegzés:

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

1967-08-17
U11

1982-02-24

U13

1984-03-12

U13

1985-11-15

U11

1991-09-25
U11

1990-03-22
U11

1986-04-14

U10

Jogcím 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
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1 000 000 Ft

750 000 Ft

1 500 000 Ft

0 Ft

5 604 000  Ft

4 000 000 Ft

21 631 344  Ft

0 Ft

0 Ft

52 022 944 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2 013. és 2015. közötti id őszakra (Ft)

5 346 653 Ft 48 119 880 Ft 53 466 533 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

5 346 653 Ft 48 119 880 Ft 53 466 533 Ft

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

AJT program költségei

Összegzés:

összesen:

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

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

14 A kérelmez ő által szervezett képzések költségei

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0218/2013

Évad Képzés címe          Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi költségei
(Ft)           

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)            

Amortizá- ció
(Ft)

Tanácsadói
szolgálta- tások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összesen     

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 201 3. és 2015. közötti id őszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez
közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a
képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött
idő levonása után
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Közrem űködői költségek

202 805 Ft 202 805 Ft

128 700 Ft 128 702 Ft

962 390 Ft 962 397 Ft

1 293 895 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet mód osítása alapján a sportpolitikáért felel ős minisztérium ellen őrző szervezet részére kötelez ően fordítandó összeg:

646 953 Ft

Tervezett közrem űködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelez ő díjjal növelt érték)

304 208 Ft 0 Ft

193 051 Ft 0 Ft

1 443 589 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

1 940 848 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0218/2013

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

Maximum közrem. díj

Összegzés:

2013/14

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

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:
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Ügyiratszám : be/SFP-0218/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a

támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni

szíveskedjenek.

Kelt: Budapest  (helység), 2013  (év) 05  (hó) 06  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszer ű aláírása

P.H.
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