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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Berényi Gyermek Futball Club Utánpótlás Nevelő Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: Berényi Gyermek FC
2 Gazdálkodási formakód:

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Adószám: 1 8 3 8 5 1 1 3 - 1 - 0 4
Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 1 4 4 - 2 0 0 0 8 4 7 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 5 6 5 0 Mezőberény(helység)

Kunhalom(út, utca) 6(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 5 6 5 0 Mezőberény(helység)

Kunhalom(út, utca) 6(házszám)

06309689680Telefon: 0666423807Fax:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Vrbovszki Zoltán
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06309689680Mobiltelefonszám: szottker@globonet.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Kajlik Péter
06302802393Mobiltelefonszám: kajlikp@freemail.huE-mail cím:

Ügyiratszám : be/8530/2011
Érkezett : ________________
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1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000 
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A pályázó sportfejlesztési programja: (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

3 Az egyes projektekre igényelt támogatások jogcímenkénti összege (azon jogcímeknél, melyekre nem pályázik, kérjük írjon 0-t!)

3 4 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 330 000 Ft 2 970 000 Ft 3 300 000 Ft

3 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 0 Ft 0 Ft 0 Ft

330 000 Ft 2 970 000 Ft 3 300 000 Ft

A program teljes összevont költségvetése

330 000 Ft 2 970 000 Ft 3 300 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 3 000 Ft





Egyesületünk 2001-ben alakult, az alábbi célokkal: Mezőberény város és körzetében élő tehetségek 
kiválasztása, korosztályos képzése, versenyeztetése, a helyi utánpótlás nevelés biztosítása, a gyermekek 
szabadidejének hasznos megszervezése, káros szenvedélyek mellőzése.
Az alábbi korosztályos képzést biztosítjuk: U7, U9, U11, U13 és U15 korosztályok. A foglalkozásokat 
megfelelő edzői (UEFA B és C licenc) és pedagógus végzettséggel rendelkező személyek tartják. Csapataink 
rendszeresen részt vesznek a korosztályos országos, megyei utánpótlás nevelő programokban. Ezeken kívül 
meghívásos tornákra utazunk, és Mezőberényben is minden évben több alkalommal szervezünk korosztályos 
tornákat.
Sportbaráti kapcsolatokat ápolunk határon túli településekkel, évente látogatunk Marosvásárhelyre, 
Székelyudvarhelyre és fogadjuk csapataikat Mezőberénybe.
Német testvérvárosunkkal, Gronauval nemcsak utánpótlás labdarúgó tornákat, hanem edzői továbbképzéseket 
szervezünk.
A fentieken kívül Délvidéki és Felvidéki sportkapcsolataink is vannak.  
Jelenleg 80 igazolt sportolót foglalkoztatunk. A továbbiakban tervezzük a játékosok számának növelését, 
kistérségi labdarúgó központ létesítését, minél több környező településről integrálva a tehetségeket.
Mezőberény sportlétesítményei megfelelnek a minőségi utánpótlásképzés követelményeinek.
Az önkormányzat tulajdonában lévő két füves pálya, sportcsarnok és tornatermek állapota a kor 
követelményeinek megfelelő.
A magasabb szintű utánpótlásképzést nagyban megkönnyítené egy szabályos műfüves pálya, amit a téli 
időszakban is lehetne használni.
A jelenlegi pályázatban még nem valósíthatjuk meg, de távlati tervünkben szerepel egy műfüves pálya 
létesítése Mezőberényben.
A társasági adóból befolyó összeget csoportos utazási költségre, nevezési díjakra, játékvezetői 
költségre, játékengedélyekre, felszerelésre, edzőtáborokra és működési költségre fordítanánk.
Jelenleg a helyi fiatalok mellett több közeli településről látogatják foglalkozásainkat.
Csapatainkban sok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, akik egyesületünk támogatása 
nélkül nem sportolhatnának.
Számukra külön örömforrás, amikor szeretett sportáguk mellett megismerkedhetnek más népek, nemzetiségek 
kultúrájával, szokásaival, új kapcsolatokat, ismereteket szerezve.
A legtöbb gyereknek nem adódik lehetősége családjával utazni, egyesületünk szervezésében, mérkőzések, 
tornák alkalmával, megtekinthet történelmi-földrajzi nevezetességeket.
Edzőink, pedagógusaink legalább olyan fontosnak tartják a nevelési feladatokat, mint a sportszakmai 
részt.
Labdarúgóink viselkedése, magatartása tükrözi egyesületünkben zajló képzést.
Játékosainkat a fair play szellemében neveljük, felhívjuk figyelmüket mások tiszteletére, az ellenféllel 
való sportszerű küzdelemre.
Szoros kapcsolatot ápolunk az iskolával és a családokkal, megbeszélve és megoldást keresve minden 
felmerülő problémára.
A fejlesztési program keretében egyesületünk elsősorban az utánpótlás nevelési feladatok ellátását 
tartja a legfontosabb teendőnek.
Költségvetésünkből adódóan csak a 3.000.000 alatti összegre pályázhatunk.
Stratégiánk szempontjából minőségi változást eredményezhetne, ha rendelkezésünkre állhatna a fentebb 
említett összeg.
Megoldhatnánk sok család anyagi problémáját, biztosítva a gyermekek utaztatását lakóhelyükről 
edzéseinkre és vissza, valamint bajnoki mérkőzésekre, tornákra.
Térítésmentes edzőtáborok szervezésével a képzési folyamatot magasabb szintre emelhetnénk.
Sporteszközök, sportszerek vásárlásával bővíthetnénk a képzési lehetőségeket. 
Egyesületünk jelenlegi koncepciójában a felsoroltakat tartjuk a legfontosabb teendőknek.
Sikeres megvalósításuk esetében a következő lépésben remélhetőleg tervezhetjük további elképzeléseinket.

Jogcímek Önrész (Ft) Támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások összesen:

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás összesen:

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása összesen:

Általános képzéssel összefüggő feladatok támogatása összesen:

Szakképzéssel összefüggő feladatok támogatása összesen:

Közreműködői költségek összesen:

Összegzés:

Összesen:

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

2011/12-es bajnoki évad

3. A jogcímeket a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a tartalmazza. A törvény a következő linken elérhető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV

4. De minimis támogatásként 

5. Biztonságtechnikai célú infrastruktúra fejlesztésre 
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