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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület
2 Gazdálkodási formakód:

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

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
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Közhasznú
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Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 8 8 9 7 1 6 4 - 2 - 1 8

Bankszámlaszám: 1 2 0 9 9 0 0 7 - 0 1 1 5 1 9 8 7 - 0 0 1 0 0 0 0 9

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

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

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

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

36-30258-0026Telefon: 36-94594-034Fax:

www.torpordogok.bckormend.huHivatalos honlap: fanoma@freemail.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Érsek István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Egyesület vezető

36-30258-0026Mobiltelefonszám: fanoma@freemail.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Érsek István

36-30258-0026Mobiltelefonszám: fanoma@freemail.huE-mail cím:

Városi Sportcsarnok Körmend Város Önkormányzata Somogyi Béla Általános Iskola 28
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Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend Város Önkormányzata Kölcsey Ferenc Gimnázium 3

Határrendészeti SzakközépiskolaMagyar Államkincstár Basketball Körmend Sport Kft. 10

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2272/2014

Érkezett : ________________
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2272/2014

 2014/15-es bajnoki évad

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

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Program a Körmendi Kosárlabda utánpótlásának újbóli felvirágoztatásáért

Jelen sportfejlesztési program a Körmendi kosárlabda méltán híres utánpótlás nevelésének fejlesztését, újbóli felvirágoztatását célozza meg. A Körmendi Kosárlabda
Közhasznú Egyesület 2006 óta foglalkozik szervezett keretek között, kimondottan az utánpótlás neveléssel, tehetségek felkutatásával.

A pályázatban bemutatott program a 2014/15-ös támogatási időszakra vonatkozik, melyek megvalósítása hosszú időre meghatározná és biztosítaná a Körmendi
Kosárlabdázás utánpótlásának szakmai és tárgyi feltételeit. A program megvalósítása hosszú távon elengedhetetlen az utóbbi évtizedekben felépített, méltán híres, az
idáig háromszoros magyar bajnok és hatszoros kupagyőztes felnőtt kosárlabda csapat további sikeres szerepléséhez, továbbá a korábbi évek TAO program
keretében sikeresen megvílósított sportfejlesztési programok folytatásához.

A program megvalósításának elsődleges helyszíne a körmendi Somogyi Béla Általános Iskola sportcsarnoka, mely a felnőtt kosárlabda csapat edzései és mérkőzései
mellett az utánpótlás nevelésének is helyet ad. Ezen helyszín mellett a sportcsarnok szomszédságában lévő Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tornaterme, a Kölcsey
Ferenc Gimnázium tornaterme, továbbá Rendészeti Szakközépiskola csarnoka, amely helyszíneken jellemzően a előkészítő és kenguru korcsoport edzései valósulnak
meg.

Az Egyesület a korábbi években tagdíjból, önkormányzati támogatásból, egyéb szponzori felajánlásokból tartotta fenn magát. Így megoldott volt a mindennapi
működés, viszont további fejlesztésekre nem volt lehetőség. A 2011/12, 2012/13 és 2013/14-es évekre vonatkozóan elnyert TAO támogatás jelentős mértékben
megkönnyítette az Egyesület működését, és látványos fejlesztések valósulhattak meg már ez idáig is, továbbá folytatódnak a program befejezéséig. Ez által
nyugodtabb és stabilabb körülmények között működhet az egyesület, mely vonzóbb mind a gyermekeknek, szülőknek, továbbá az edzők számára is.

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

Jelen sportfejlesztési program nem tartalmaz ingatlan beruházást!

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A sportfejlesztési program kiemelkedően az utánpótláshoz kapcsolódó költségekből tevődik össze, melyhez személyi jellegű ráfordítás, tárgyi eszköz beruházás és
versenyeztetéssel összefüggő költségek kapcsolódnak. A 2014/15-ös támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program összes költsége: 51.792.513.,- Ft,
melyből igényelt támogatás: 44.695.350,- Ft. A program megvalósításához szükséges anyagi ráfordítást a jogszabályi lehetőségek által megengedett TAO
felajánlásokból kívánjuk finanszírozni, a megfelelő önrész biztosítása mellett.

Jelen támogatási kérelemben foglalt elemeket az alábbiak szerint kívánjuk ütemezni:

A személyi jellegű kiadásokat a fejlesztési program megvalósításáért felelős vezető bérére kívánjuk igényelni, melyet a program teljes időszakára, 12 hónapra (2014.
július – 2015. június) használnánk fel.

Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó edzői bérek vonatkozásában a tavalyi bérszínvonalat vettük alapul, annak érdekében, hogy a jövőben is megfelelő minőségű
szakembereket tudjuk alkalmazni. Az ő bérüket 11 hónapon keresztül (2014. augusztus – 2015. június) szeretnénk finanszírozni jelen projekt keretén belül.  Szintén az
utánpótlás-neveléshez kapcsolódó költségek keretében kívánunk támogatást igényelni sportfelszerelésekre és sporteszközökre. A felkészüléshez és
versenyeztetéshez szükséges sportfelszereléseket a 2015-ös év elején tervezzük beszerezni. A programban tervezett sporteszközök a felkészítést, erőfejlesztést,
prevenciót és regenerálódást segítik elő a megfelelő szakember (személyi és erőnléti edző) alkalmazása által. A pályázatban szerepeltetett eszközök az erőnléti
edző és a gyógytornász gondos felmérését követően kerültek kiválasztásra, melyek nagymértékben hozzájárulnak sportolók teljesítményének növeléséhez és
egészségének megőrzéséhez. Mivel az eszközök túlnyomó részt a felkészítéshez kapcsolódnak, ezért célszerűnek tartjuk beszerzésüket a támogatási időszak elejére,
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működés, viszont további fejlesztésekre nem volt lehetőség. A 2011/12, 2012/13 és 2013/14-es évekre vonatkozóan elnyert TAO támogatás jelentős mértékben
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2014 nyarára időzíteni.

Tárgyi eszköz beruházás keretében egy laptopot beszerzését tervezzük, az egyesület mérkőzéseinek fullcourt vezetése érdekében, továbbá hogy az egyesület
mindennapi ügyintézését, továbbá a felkészülést, versenyeztetést segítse.



2014 nyarára időzíteni.

Tárgyi eszköz beruházás keretében egy laptopot beszerzését tervezzük, az egyesület mérkőzéseinek fullcourt vezetése érdekében, továbbá hogy az egyesület
mindennapi ügyintézését, továbbá a felkészülést, versenyeztetést segítse.

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 Körmendi Kosárlabda Utánpótlás sportfejlesztési programját összhangba kívánjuk állítani az MKOSZ "Új pályán - A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai
koncepciója" utánpótlás és szakemberképzés programjával, mely alapján a sportág népszerűsítése és a tömegesítése érdekében előkészítő mozgalmat kell elindítani
az általános iskolák alsó tagozatától kezdve, továbbá az irányított szakmai képzés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Egyesületünk mind a 2011/12, 2012/13 mind pedig a 2013/14-es támogatási időszakra vonatkozóan rendelkezik támogatott sportfejlesztési programmal. A korábbi
sportfejlesztési programok elsődleges célja a biztos, stabil működés megteremtése volt, melyre alapozva komoly szakmai program mentén haladhat előre az
utánpótlás-nevelés. Már a korábbi programok megtervezésekor a hosszú távon is – jellemzően a TAO támogatásból – fenntartható, egymásra épülő koncepciót
próbáltunk felépíteni. A korábbi sportfejlesztési programok megvalósítása a terveknek megfelelően alakult és alakul a jelenlegi időszakban is. A legfőbb célkitűzés,
miszerint nyugodt, rendezett körülmények között folyhasson az utánpótlás-nevelés, jó úton halad.

A korábbi programokra épülve, hozzá szorosan kapcsolódva született meg a 2014/15-ös évre vonatkozó sportfejlesztési programunk is. Míg a korábbi évben
jellemzően a biztos alapokon nyugvó, ugyanakkor előremutató program kialakítása volt az elsődleges cél, addig jelen program legfőbb célkitűzése a hosszú távú
fenntarthatóság.  Jelen sportfejlesztési programban az utánpótlás-nevelés részeként szintén fontos és elengedhetetlen sporteszközöket is szerepeltetünk. Az erőnléti
edzőnk és a gyógytornászunk gondos és részletes felmérése alapján kerültek a beszerezni kívánt eszközök, felszerelések meghatározásra, melyekkel hosszabb távra
megoldódik az egyesület ilyen irányú beszerzési szándéka, és amely eszközök segítségével jelentősen nő a játékosok teljesítő képessége mindamellett, hogy az
egészségükre a lehető legkisebb veszélyt jelentene a versenysport.

A fentiek alapján hisszük, hogy a TAO támogatás igénybevételének lehetőségével, és az egymásra épülő, átgondolt és tudatosan végrehajtott sportfejlesztési
programokkal olyan hosszú távon is EREDMÉNYES és SIKERES utánpótlás-rendszert sikerül felépítenünk, melyre méltán lehet büszke mind a több mint 50 éves körmendi
kosárlabda, mind pedig egész magyar kosárlabda társadalom.

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

Sikeres pályázatunk növelné a gyermekek lehetőségeit, hogy minél többet tudjanak mozogni és egy egészséges életmódot, nemzetet, társadalmat tudjanak kialakıt́ani.
Jövőképünkben a kosárlabda heti rendszerességgel gyakorolt sporttevékenységként, az egyének és a családok, kis közösségek életminőségének befolyásolására
képes tényezőként jelenik meg. Dinamikusan növelni szeretnénk a kosárlabda mindennapos művelését, elterjedését.

Felnőtt kosárlabda csapatunknak újra egyre több saját nevelésű játékost kıv́ánunk adni, és megteremtjük a lehetőséget az utánpótlás korú játékosoknak ahhoz, hogy
NB I osztályú csapatokban játszhassanak. Játékosainkat gyakran visszük válogatott és kupamérkőzésekre, ami erősıt́i az egyéni motivációt, az összetartozást és a
nemzeti öntudat kialakıt́ását. Több napos, vidéki tornáink kiváló csapatösszetartást kovácsolhatnak a csapatok között.

Reményeink szerint a TAO támogatásnak is köszönhető rendezettebb körülményeket látva egyre több szülő vállal részt az egyesület munkájában, nyújt támogatást
különféle szolgáltatásokkal. Városunk Onkormányzatával kitűnő kapcsolatban állunk, egyesületünk meghatározó szereplője a város sportéletének. A sportágban
elismerik teljesıt́ményünket, a szülők nagyra értékelik, és örömmel veszik, hogy foglalkozunk gyermekeikkel.

A

Körmendi Kosárlabda Utánpótlás sportfejlesztési programját összhangba kívánjuk állítani az MKOSZ "Új pályán - A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai
koncepciója" utánpótlás és szakemberképzés programjával, mely alapján a sportág népszerűsítése és a tömegesítése érdekében előkészítő mozgalmat kell elindítani
az általános iskolák alsó tagozatától kezdve, továbbá az irányított szakmai képzés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Egyesületünk mind a 2011/12, 2012/13 mind pedig a 2013/14-es támogatási időszakra vonatkozóan rendelkezik támogatott sportfejlesztési programmal. A korábbi
sportfejlesztési programok elsődleges célja a biztos, stabil működés megteremtése volt, melyre alapozva komoly szakmai program mentén haladhat előre az
utánpótlás-nevelés. Már a korábbi programok megtervezésekor a hosszú távon is – jellemzően a TAO támogatásból – fenntartható, egymásra épülő koncepciót
próbáltunk felépíteni. A korábbi sportfejlesztési programok megvalósítása a terveknek megfelelően alakult és alakul a jelenlegi időszakban is. A legfőbb célkitűzés,
miszerint nyugodt, rendezett körülmények között folyhasson az utánpótlás-nevelés, jó úton halad.

A korábbi programokra épülve, hozzá szorosan kapcsolódva született meg a 2014/15-ös évre vonatkozó sportfejlesztési programunk is. Míg a korábbi évben
jellemzően a biztos alapokon nyugvó, ugyanakkor előremutató program kialakítása volt az elsődleges cél, addig jelen program legfőbb célkitűzése a hosszú távú
fenntarthatóság.  Jelen sportfejlesztési programban az utánpótlás-nevelés részeként szintén fontos és elengedhetetlen sporteszközöket is szerepeltetünk. Az erőnléti
edzőnk és a gyógytornászunk gondos és részletes felmérése alapján kerültek a beszerezni kívánt eszközök, felszerelések meghatározásra, melyekkel hosszabb távra
megoldódik az egyesület ilyen irányú beszerzési szándéka, és amely eszközök segítségével jelentősen nő a játékosok teljesítő képessége mindamellett, hogy az
egészségükre a lehető legkisebb veszélyt jelentene a versenysport.

A fentiek alapján hisszük, hogy a TAO támogatás igénybevételének lehetőségével, és az egymásra épülő, átgondolt és tudatosan végrehajtott sportfejlesztési
programokkal olyan hosszú távon is EREDMÉNYES és SIKERES utánpótlás-rendszert sikerül felépítenünk, melyre méltán lehet büszke mind a több mint 50 éves körmendi
kosárlabda, mind pedig egész magyar kosárlabda társadalom.

Sikeres pályázatunk növelné a gyermekek lehetőségeit, hogy minél többet tudjanak mozogni és egy egészséges életmódot, nemzetet, társadalmat tudjanak kialakıt́ani.
Jövőképünkben a kosárlabda heti rendszerességgel gyakorolt sporttevékenységként, az egyének és a családok, kis közösségek életminőségének befolyásolására
képes tényezőként jelenik meg. Dinamikusan növelni szeretnénk a kosárlabda mindennapos művelését, elterjedését.

Felnőtt kosárlabda csapatunknak újra egyre több saját nevelésű játékost kıv́ánunk adni, és megteremtjük a lehetőséget az utánpótlás korú játékosoknak ahhoz, hogy
NB I osztályú csapatokban játszhassanak. Játékosainkat gyakran visszük válogatott és kupamérkőzésekre, ami erősıt́i az egyéni motivációt, az összetartozást és a
nemzeti öntudat kialakıt́ását. Több napos, vidéki tornáink kiváló csapatösszetartást kovácsolhatnak a csapatok között.

Reményeink szerint a TAO támogatásnak is köszönhető rendezettebb körülményeket látva egyre több szülő vállal részt az egyesület munkájában, nyújt támogatást
különféle szolgáltatásokkal. Városunk Onkormányzatával kitűnő kapcsolatban állunk, egyesületünk meghatározó szereplője a város sportéletének. A sportágban
elismerik teljesıt́ményünket, a szülők nagyra értékelik, és örömmel veszik, hogy foglalkozunk gyermekeikkel.

4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

3 817 861 Ft 34 360 747 Ft 38 178 608 Ft

3 817 861 Ft 34 360 747 Ft 38 178 608 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)

2014/15 Erőnléti edző

U11
U12
U14
U16
U18

Jogcím 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

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

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

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

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

9 . Ide  ne m é rtve  a szakszö ve tsé g által me gállapíto tt, a szö ve tsé g díjfize té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak csö kke nté sé t a ve rse ny- é s  játé ke nge dé lye k e se té n.

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)

Bálint Meskó




Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

2 320 804 Ft 69 608 Ft 2 320 804 Ft 4 641 608 Ft

214 300 Ft 6 143 Ft 91 843 Ft 306 143 Ft

34 360 747 Ft 1 029 807 Ft 3 817 861 Ft 38 178 608 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

36 895 851 Ft 1 105 558 Ft 6 230 508 Ft 43 126 359 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

2 320 804 Ft 69 608 Ft 2 320 804 Ft 4 641 608 Ft

214 300 Ft 6 143 Ft 91 843 Ft 306 143 Ft

34 360 747 Ft 1 029 807 Ft 3 817 861 Ft 38 178 608 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

36 895 851 Ft 1 105 558 Ft 6 230 508 Ft 43 126 359 Ft

Projekt költségvetése összesen

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2272/2014

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:


