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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Vértesszőlős Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

VSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1104

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18606773-1-11

Bankszámlaszám

63300037-13009205-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2837

Helység

Vértesszőlős

Út / utca

József Attila

Házszám

41

Irányítószám

2837

Helység

Vértesszőlős

Út / utca

József Attila

Házszám

41

Telefon

+36 30 737 38 83

Fax

0

Honlap

http://www.vertesszolos.hu/gen/pro/mod/for/for_hozzaszolas_kiiras_lista.php?
E-mail cím
i_hoz_tema_azo=5

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

kovacs.csaba1961@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kovács Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 737 38 83

E-mail cím

kovacs.csaba1961@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Szőke Róbert

+36 30 382 93 84

lfc102@freemail.hu

Kishonti Ervin

+36 30 694 11 04

ervin.kishonti@freemail.hu

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
Hivatalos név

2015-10-26 15:55

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0,7 MFt

0,9 MFt

1,3 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,5 MFt

0,8 MFt

0,32 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

3,3 MFt

13,7 MFt

7 MFt

Egyéb támogatás

4,7 MFt

1,4 MFt

2 MFt

Összesen

9,2 MFt

16,8 MFt

10,62 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,7 MFt

4,7 MFt

4 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

2,1 MFt

1,3 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2,1 MFt

1,8 MFt

1,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,3 MFt

0,5 MFt

0,4 MFt

Összesen

6,2 MFt

8,3 MFt

7,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

3,2 MFt

6,5 MFt

7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

32 376 217 Ft

647 524 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 665 947 Ft

153 319 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-10-26 15:55
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A VSE infrastrukturális hátterét a helyi önkormányzat kezelésében és fenntartásában lévő nagypályás füves pálya, gyenge minőségű füves edzőpálya valamint az
MLSZ pályaépítési koncepciója során elnyert kispályás műfüves pálya biztosítja. A sportegyesület jelenleg 6 utánpótlás csapattal és egy megyei I. első osztályú
labdarúgó csapattal rendelkezik, melynek a pályákon kívül rendelkezésre áll mindösszesen 2 db öltöző a szintén önkormányzathoz tartozó sportcsarnokban. A
labdarúgó szakosztály mellett további 5 szakosztály működik melyekkel rendszeresen meg kell oldani a kulturált sportolási lehetőséget a sportszerű együttműködés
érdekében. Az elmúlt évek megnövekedett számú rendezvénye – Bozsik program, Óvifoci, MLSZ bajnokság, - valamint a leigazolt sportolók száma örömteli,
ugyanakkor a 2db öltöző csak szükség szerint teszi lehetővé a kulturált, szülők, gyermekek által elvárható feltételeket. A labdarúgó szakosztály az elmúlt évek TAO-s
lehetőségeinek köszönhetően egyre több gyermeket tud megnyerni mind községünkből, mind pedig a környező településekről. Mindezek mellett a csapatok jobb
eredményeket érnek el az utánpótlás területén és a felnőtt csapat esetében is. Az infrastrukturális hiányosságok csökkentése, a kiegyensúlyozott gazdasági háttér
megteremtése és finanszírozhatóság biztosítása érdekében szeretnénk további TAO-s támogatásokra pályázni. A sporttámogatások szakszerű elosztása és
felhasználása kiemelkedő jelentőséggel bír az egyesület sikeres működtetése érdekében.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A VSE sikeres ingatlan beruházási pályázata, hosszú évekre meghatározhatja a sportegyesület működési feltételeit. Pályázatunk indokát a fentiekben leírt szűkös
öltöző kapacitás teszi indokoltá. A sportegyesület 6 szakosztályának – azon belül az utánpótlás valamint a felnőttek edzéslehetőségének valamint versenyeztetésének
biztosítása, még a körültekintő tervezéssel is csak szükségszerűen fele meg a kor minimális színvonalának. Az öltözők bővítésének pályázata II. ütemben kerülne
végrehajtásra. Első ütemben a sportcsarnokra történő ráépítéssel, bővítéssel kerülne kialakításra további kettő öltöző a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményekkel.
Második ütemben pedig a már meglévő kettő öltöző felújítására kerülne sor. A fenti pályázat előkészítése, tervezése és sikeres kivitelezése érdekében fontos
tárgyalásokat folytatunk a helyi önkormányzattal, akik biztosítottak arról, hogy a település sportjának fejlesztése és támogatása érdekében mellénk állnak és
biztosítják a pályázat beadásához szükséges önrészt. Fontos szempont, hogy Vértesszőlős község sportéletében a pályázatunk az elmúlt 15-20 év egyik legnagyobb
beruházása lehetne ami tovább segítené a sportélet fellendítését.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama mintegy 1 év amelyben benne foglaltatik az első ütemben végrehajtásra kerülő sportcsarnok bővítése a kettő darab öltözővel valamint a
kiszolgáló létesítményekkel, valamint a második ütem a már meglévő öltözők felújításával. A személyi jellegű kifizetések időtartama: A VSE labdarúgó szakosztály
koncepciójával összhangban a személyi jellegű kifizetések időtartama 2015. július 2016. június időtartamban tervezzük végrehajtani. A tárgyi eszközök
beszerzésének tervezett ideje: A pályázatban szereplő tárgyi eszközöket az őszi felkészülési időszakra szeretnénk biztosítani, így azok beszerzése 2015. július
hónaptól kezdődően lenne esedékes valamint a téli időszakot megelőzően. Az utánpót11ás neveléssel kapcsolatosan: A sportkoncepciónk és pályázatunk nagy része
kifejezetten az utánpótlás nevelésre helyezi a hangsúlyt, ennek érdekében a jó minőségű sporteszközök, és sportfelszerelések beszerzése kiemelkedő jelentőséggel
bír. Az elmúlt időszak TAO-s pályázatainak köszönhetően már sikerült egy egységes arculatot kialakítani. A tárgyi eszközök megőrzésére törekszünk, ugyanakkor
szeretnénk tovább fejleszteni a csapat felszerelését és a szükséges eszközöket tervezetten pótolni és beszerezni. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett
ideje: A beszerzés ideje 2015. július – augusztus valamint a téli időszakot megelőzően Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: A
versenyidőszakot megelőzően egy alkalommal 2015 július hónaptól. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje. A bajnokság megkezdésétől kezdve,
2015 augusztusától: Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: Az MLSZ/megyei labdarúgó szövetség által meghatározott időre. Rendezési, felkészítési,
képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: Egy fő utánpótlásedző képzési költségeit tervezzük támogatni a tanfolyam kiírásának idejekor Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: A téli felkészülési időszak során szükség szerint. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett
kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): A sportkoncepcióval összhangban az új bajnoki idényre tervezünk személyi jellegű kiadásokat 2015. júliusától - 2016.
júniusig.

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 VSE fejlesztési koncepciója egyfajta folytonosságot képvisel, melynek alapja a fiatalok megnyerése, a tömegbázis növelése a sport és mozgás érdekében
természetesen a labdarúgáson keresztül. Ez az elképzelés illeszkedik az MLSZ alapkoncepciójához is. Mindezek mellett jelenlegi koncepciónk természetesen szerves
folytatása a korábbi időszakokban beadott az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Programunkon keresztül szeretnénk megnyerni a szülőket, hogy
hozzák gyermekeiket sportolni majd ezt követően – a szakmai munkán keresztül - megnyerni a gyermekeket, hogy szeretettel jöjjenek a sportfoglalkozásokra.
Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: 1. Általános elképzelésünk, hogy az utánpótlás bevonásával minél több helyi gyermeket tudjunk bevonni a
labdarúgó szakosztály életébe. A labdarúgáson keresztül megszerettetni velük a mozgást és az egészséges életmódot. Ennek érdekében 2015 márciusában sikeres
ovi focitornát rendeztünk 8 óvoda bevonásával, mellyel hagyományt szeretnénk teremteni. 2. Azon gyermekek, akik a versenyszerű további sportolás mellett
döntenek, minél többen épüljenek be a korosztályos csapatokba és hogy minél több helyi focista játszhasson a helyi felnőtt csapatban növelve ezzel a klub presztízsét
és helyi elfogadottságát. 3. Mindezek mellett a már említett öltözők bővítése, és az infrastrukturális háttér biztosítása sokat segítene a feltételek javításán. 4.
Meggyőződésünk, hogy a labdarúgás, mint örömszerzési forma az eredmények elérésével biztosíthatja, hogy mind a játékosok, mind a nézők, és szurkolók
egymásra találjanak. 2. Konkrét céljaink: Konkrét céljaink között szerepel, hogy egy helyi tömegbázisra épülő szakosztályt alakítsunk ki a helyi emberek
támogatásával és elismerésével. Azonban el kell ismerni, hogy a község lakosságának, gyermekeinek behatárolt száma nagy kihívást jelent az tömegbázis helyi
kialakítása tekintetében. Jelenleg több helyről az utánpótlásedzők szállítják a gyermekeket az edzésekre.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési program részeként szeretnénk növelni a labdarúgás általános társadalmi elfogadottságát, népszerűséget és helyi presztízsét. Szeretnénk minél
több teret engedni a tömegsportnak iskolákban szervezett rendezvényekkel iskolások bevonásával, valamint a helyi vállalatok/vállalkozások bevonásával.
Megteremteni és fenntartani egy olyan sportszervezet alapjait, amelyre a helyiek büszkén mondhatják, hogy az övék, magukénak érzik és büszkén hozzák le
gyermekeiket az edzésekre. A fentiek végrehajtása érdekében azonban fontos egy olyan gazdasági háttér kialakítása, amely nem csak a helyi önkormányzat
támogatásán múlik, hanem a TAO-s támogatások, pályázatok hatékony, szabályos és ésszerű felhasználásával teret enged az eredményes szakmai munkának és
leteszi az alapjait a jövő labdarúgást szerető generációinak is. Szeretnénk minél több olyan sportolót kinevelni akik adott esetben kinövik egy kis klub kereteit és
magasabb osztályban folytathatják esetleg még sikeresebb sportpályafutásukat. Összességében szeretnénk egy olyan sportkoncepciót működtetni, amely kihívást
jelent a sportvezetők, sportolók, szülök és támogatók számára.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Öltözőépület
ép.

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése
Öltözőépítés

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)
2015-08-03

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

2015-10-05

U.f.

É.k.

2015-12-07

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
45 280 453
Ft
45 280 453
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Öltözőépítés

7 korosztályos csapat részére jelenleg 2 db öltöző áll a rendelkezésre, ami teljesen elhasznált állapotban van. A bajnoki
mérkőzéseken az ifi és a felnőtt csapatok egymást akadályozva tudják csak használni a jelenlegi öltözőket.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Öltözőépület
ép.

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Öltözőépítés

Öltöző

Beruházás
címe

2837
Vértesszőlős
Sportcentrum
1

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
03/2

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

300

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

31 404 931 Ft

323 762 Ft

647 524 Ft

32 376 217 Ft

13 875 522
Ft

45 927 977 Ft

46 251 739 Ft

2015-10-26 15:55
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U13

Bozsik egyesületi U13

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

7

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

5

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U19

VÉRTESSZŐLŐS SE U19

35

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U14

VÉRTESSZŐLŐS SE U14

17

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-26 15:55

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-26 15:55

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U15

VÉRTESSZŐLŐSI SE U15

15

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U13

VÉRTESSZŐLŐSI SE U13

9

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U11

VÉRTESSZŐLŐSI SE U11

7

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-26 15:55

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-26 15:55

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-10-26 15:55

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

melegítő

db

30

12 000 Ft

360 000 Ft

Sportfelszerelés

mez

szett

30

7 000 Ft

210 000 Ft

Sportfelszerelés

táska

db

10

8 000 Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

20

7 500 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

40

1 500 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

edzést segítő ezközök

csom

30

30 000 Ft

900 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

40

6 006 Ft

240 240 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

bemelegítőkrémek

csom

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Gyógyszer

kötszerek

csom

10

2 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszer

fagyasztóspray

db

15

2 500 Ft

37 500 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

TANC1431-01309

EKHO

60

10

75 000 Ft

15 000 Ft

900 000 Ft

Edző

4826

EKHO

60

10

75 000 Ft

15 000 Ft

900 000 Ft

Edző

300001232

EKHO

40

10

75 000 Ft

15 000 Ft

900 000 Ft

Egyéb

Technikai vezető

EKHO

80

10

75 000 Ft

15 000 Ft

900 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
Technikai vezető

Indoklás
Az utánpótlás csapataink szakmai munkájának segítésére, koordinálására szükség van egy sportszakemberre.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1431-01309

Egyéb

U9

10

25

4826

Egyéb

U13

10

12

300001232

UEFA B

U19

10

15

2015-10-26 15:55
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 000 240 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

87 500 Ft

Személyszállítási költségek

1 500 000 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 600 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

8 287 740 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

7 435 968 Ft

76 659 Ft

153 319 Ft

7 665 947 Ft

851 772 Ft

8 441 059 Ft

8 517 718 Ft

2015-10-26 15:55
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-10-26 15:55
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-10-26 15:55
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi utófinanszírozott

647 524 Ft

647 524 Ft

323 762 Ft

971 286 Ft

Utánpótlás-nevelés

153 319 Ft

153 319 Ft

76 659 Ft

229 978 Ft

Összesen

800 843 Ft

1 201 265 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1
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: Vértesszőlős, 2015. 10. 26.

2015-10-26 15:55
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kovács Csaba (hivatalos képviselő neve), 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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Vértesszőlős, 2015. 10. 26.
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be/SFPHPM01-09118/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFPHPM01-09118/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-21 15:49:56

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-21 15:50:37

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-21 15:51:13

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 14:40:09

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-10-06 13:37:10

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 13:08:04

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 13:00:45

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-10-26 14:44:44

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-10-26 14:45:53

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-10-26 14:49:16

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 13:10:20

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-10-26 14:42:34

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-10-26 14:41:27

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Vértesszőlős, 2015. 10. 26.
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be/SFPHPM01-09118/2015/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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be/SFPHPM01-09118/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

31 404 931 Ft

323 762 Ft

647 524 Ft

32 376 217 Ft

13 875 522 Ft

45 927 977 Ft

46 251 739 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

31 404 931 Ft

323 762 Ft

647 524 Ft

32 376 217 Ft

13 875 522 Ft

45 927 977 Ft

46 251 739 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 435 968 Ft

76 659 Ft

153 319 Ft

7 665 947 Ft

851 772 Ft

8 441 059 Ft

8 517 718 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

38 840 899 Ft

400 421 Ft

800 843 Ft

40 042 164 Ft

14 727 294 Ft

54 369 036 Ft

54 769 457 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFPHPM01-09118/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (22 darab)
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)
alauiurausiciumpeuldau_1429624237.jpeg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-21 15:50:37)
94da34eb1965ef74451d44bbd3ec875314131dbddb249003711fa12d4e0aa22b
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
nyilatkozat_1445867356.pdf Hiánypótlás melléklet, 168 Kb, 2015-10-26 14:49:16) a791b055e3a60b037561278ca515a1728bb268940ed9f0a75cf2a348fcf9a3ff
hp_1429873699.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-24 13:08:19) 733944e239fad7b4f728281d87ffe614826455e3d8d843781a2e8a8c70fef914
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
kihasznalas_1429873820.pdf Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2015-04-24 13:10:20) 5a01d1065b8e725761c1e7c3f8e7baf4567483e57a4d71e3d9c700e32be1c2ea
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
tvkivonat1_1429624186.jpeg Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2015-04-21 15:49:46) a82d07d2ba771c787ef814b0b19c7403365d72ee292f564adbbc15f5a0f585e2
tvkivonat2_1429624196.jpeg Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2015-04-21 15:49:56) aa4b02fe007745fe6826d9a05f94f2ca5c675cdccd982c15c3f876ae4c2700e8
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bankiutalas_1429879209.pdf Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-24 14:40:09) 2e42a0809ac5414b87a16991e77933e2f010ba5deb3c83cba54012a89cc3360f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adatbauzis-lekeurdezeus_1429624273.pdf Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2015-04-21 15:51:13)
d106936514c96560ec93b9e85cd82987e21b1d088a5ff39b28171ee3167d978c
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
1_1445867153.jpg Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2015-10-26 14:45:53) c2598552f1dbda46942cd6f8161f1d0ea4b3363eec7cf587db426cd000e1591f
hp_1429873884.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-24 13:11:24) 733944e239fad7b4f728281d87ffe614826455e3d8d843781a2e8a8c70fef914
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
1_1445867084.jpg Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2015-10-26 14:44:44) c2598552f1dbda46942cd6f8161f1d0ea4b3363eec7cf587db426cd000e1591f
hp_1429873874.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-24 13:11:14) 733944e239fad7b4f728281d87ffe614826455e3d8d843781a2e8a8c70fef914
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
hp_1429873684.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-24 13:08:04) 733944e239fad7b4f728281d87ffe614826455e3d8d843781a2e8a8c70fef914
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tul.lap_1429873245.pdf Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2015-04-24 13:00:45) 603573a887140bc88faaa96e78c659c5da6b898abd4b4aa466952b9d628ef695
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
jelzalogjog_1444131430.jpeg Hiánypótlás melléklet, 88 Kb, 2015-10-06 13:37:10) 6de679e160d316163a9fcf67243951fcd11357003e2c5d26f7777577f5e35e48
hp_1429873672.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-24 13:07:52) 733944e239fad7b4f728281d87ffe614826455e3d8d843781a2e8a8c70fef914
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
oltozobovites_palyazat_1429780355.pdf Szerkesztés alatt, 705 Kb, 2015-04-23 11:12:35)
45c15742030226ceb49b33beac62558df34eeb6251b6b81cd30061a39ff56a48
oltozofelujitas_palyazat_1429780388.pdf Szerkesztés alatt, 599 Kb, 2015-04-23 11:13:08)
9f20a5a48426438871b5528659c6bdf81a040bc868ca2b0aac13f86c3f6f4bcd
oltozobovites_palyazat_1429780355_1445866924.pdf Hiánypótlás melléklet, 705 Kb, 2015-10-26 14:42:04)
45c15742030226ceb49b33beac62558df34eeb6251b6b81cd30061a39ff56a48
oltozofelujitas_palyazat_1429780388_1445866954.pdf Hiánypótlás melléklet, 599 Kb, 2015-10-26 14:42:34)
9f20a5a48426438871b5528659c6bdf81a040bc868ca2b0aac13f86c3f6f4bcd
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileiras_se_1429780407.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-23 11:13:27) f191a38e74f5140347c333648be5c854b8b5eb2e1d98d770d9fd2f441ec9f263
muszakileiras_se_1429780407_1445866887.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-10-26 14:41:27)
f191a38e74f5140347c333648be5c854b8b5eb2e1d98d770d9fd2f441ec9f263
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