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A kérelmező szervezet teljes neve: KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: KASZÁSOK

2 Gazdálkodási formakód:

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

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 8 0 5 4 0 1 1 - 1 - 4 1

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 0 3 7 Budapest(helység)

Rádl - árok  utca (út, utca) 1.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 0 3 7 Budapest(helység)

Rádl - árok utca(út, utca) 1(házszám)

061251346Telefon: 061251346Fax:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Pettkó András

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06302509539Mobiltelefonszám: iroda@kaszasok.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Török Ferenc

06302026430Mobiltelefonszám: torok@kaszasok.huE-mail cím:

Ügyiratszám : T-2011/87

Érkezett : ________________

 

 

 

 

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki
osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy
szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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A KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület amatőr sportszervezet, mely megalakulása azaz 1993 óta az Óbudai fiataloknak teremt értékes és tartalmas elfoglaltságot. A
sportszervezet széles alapokon szolgálja a sport és azon belül a magyar kosárlabdázás ügyét azzal, hogy hétről-hétre biztosítja 727 sportoló számára az infrastruktúrát, a
szakembereket, a heti többszöri edzés-lehetőséget és nem utolsó sorban a versenyzést.
A sportszervezet már megalakulásának pillanatában csatlakozott az MKOSZ stratégiai programjához. Vezetői elhatározták, hogy a legkisebbektől az idősebbekig mindenki
számára biztosítják a hozzáférést a kosárlabdázáshoz és ezt mára meg is valósították. A sportszervezetnek 11 óvodás csoportja, 10 mini csapata, 3 gyermek korosztályos, 4
serdülő, 3 kadett, 1 junior és egy U20-as csapata működik. A felnőtt korosztályban egy NB.I.B-s, egy NB.II-es és egy öregfiúk csapatot versenyeztet, szintén az NB II
osztályban. Képviselteti magát már a női szakágban is, egy csapattal a budapesti területi bajnokságban.
A sportszervezet a jövőben is a feladatának tekinti a széles bázison való működés megőrzését, de ugyanakkor megkívánja teremteni a magasabb szintű szakmai munka
lehetőségét és a férfi kosárlabdázás minden osztályában magas minőségi igények szerint kíván csapatot versenyeztetni.
A fejlesztések eredményes végrehajtásához természetesen szükséges a szakemberek számának növelése, de az infrastruktúra minőségének javítása is elengedhetetlen
feladat.
A sportszervezet székhelye a III. kerületi … sporttelepe, ahol a szervezet által használt sportcsarnok és kondicionáló terem is található. Az itt lévő kosárlabda pálya a
sportszervezet versenypályája és az edzések egy részét is itt bonyolítjuk le. A korosztályos versenyzők edzéslehetőségét többnyire a III. kerületben található iskolák
tornatermeiben oldjuk meg.

5. Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.

6. Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett.

 2011/12-es bajnoki évad  2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (kérjük a szövegben az idézőjelek
mellőzését)

A 2011-2012. évi támogatási időszakban a sportszervezet elsősorban azt tűzte ki célul, hogy stabilizálja működését és megteremtse az anyagi hátterét annak, hogy minden
csapatának legyen saját szakmailag felkészült edzője, akinek tisztességes bért kívánunk fizetni.
Szeretnénk továbbá elérni, hogy a sportszervezet csapatai ne csak a szülők segítségével tudjanak részt venni a korosztályos versenyeken, hanem legyen arra lehetőség,
hogy a versenyekre történő utazáskor megfelelő járművet tudjuk kiállítani és a sportoláshoz elengedhetetlen étkezést is biztosítani tudjuk versenyzőink számára.
Az elmúlt időszakban nem tudtuk megújítani sporteszközeinket, sportfelszereléseinket és bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időszakban erre is tudunk forrást
teremteni. Nagyobb költséget igénylő infrastrukturális beruházást ebben a támogatási időszakban nem tervezünk, de megfelelő előkészítést követően, természetesen a
későbbiekben erre is sort kell kerítenünk.

Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

Az első támogatási évben azért jelöltük ki feladatként a megelőző részben felsoroltakat, mert úgy gondoljuk, hogy a jelen gazdasági helyzetben a szülőkre nem lehet több
tehet hárítani, ugyanakkor nem szeretnénk, hogy az esetleges átgondolatlan és előkészítetlen fejlesztések forrást vigyenek el a támogatásokból, akkor amikor annak
végleges összegét még nem ismerhetjük.
A különböző korcsoportok saját edzővel történő működtetését azért tartjuk fontosnak mert a csoportok gyakran azonos időben végzik foglalkozásaikat és a versenyek is
gyakran esnek egy időbe. Bizonyos sporteszközök, és felszerelések beszerzése ez évben is elengedhetetlen. A jogszabály bevezetésének köszönhető hatásként a
terembérleti díjak emelkedésével is számolnunk kell.

Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével!
(kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

A sportszervezet társadalmi beágyazottsága a kerületben kiváló. Óbuda lakossága számíthat a sportszervezetre, amikor arról kell gondolkodnia, döntenie a szülőknek, hogy
mit kezdjenek gyermekeikkel szabadidejükben. Egyrészt sportolási lehetőséget biztosítunk a fiatalok számára, mellyel ellenőrzött körülmények között, tartalmasan töltik el
szabadidejüket, másrészt hétvégenként szórakozási lehetőséget kínálunk a bajnoki mérkőzések megtekintésével.
Az Önkormányzattal jó a kapcsolatunk, megelégedésükre teljesítjük azt a feladatot, amit elvárnak tőlünk és ezért ehhez a lehetőségekhez mérten a támogatást is
biztosítják.
A támogatási program megvalósításában az eddig elért szakmai munkát és sportbeli eredmények megőrzését tartjuk fontosnak és előnyösnek, ugyanakkor úgy látjuk, hogy
ennek a programnak sem a szervezet működésére, sem az eddig elért eredményekre nézve kockázata nincs.
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7. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára.

8. Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.

9. Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva.

10. EKHO1 Főállású EKHO-s munkaviszony szerint adózó, EKHO2 Másodállású, nyugdíjas vagy EKHO-s megbízási szerződés, Általános munkaviszony szerint adózó vagy Megbízási szerződés szerint adózó a megbízott.

Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 20 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 6 000 Ft
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