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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Andornaktálya Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Andornaktálya SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

898

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

18586156-1-10

Bankszámlaszám

62800228-11020961-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3399

Város

Andornaktálya

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

út

Házszám

300

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

3399

Város

Andornaktálya

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

út

Házszám

300

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 239 44 88

Fax

Honlap

www.andornaktalya.hu

E-mail cím

laszlo.tuza@etelesped.hu

E-mail cím

laszlo.tuza@etelesped.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Tuza László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Egyesületi elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 239 44 88

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Béres Mihály

+36 30 749 21 41

E-mail cím
beresm@lab.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
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

5 MFt

5 MFt

6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,3 MFt

0,3 MFt

0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

12,5 MFt

14,1 MFt

114,5 MFt

Egyéb támogatás

3 MFt

3 MFt

40 MFt

Összesen

20,8 MFt

22,4 MFt

161 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

6,9 MFt

5,8 MFt

5,8 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,5 MFt

1,5 MFt

2 MFt

Anyagköltség

3 MFt

3 MFt

3,9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

4 MFt

3 MFt

3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

6,7 MFt

9 MFt

146,3 MFt

Összesen

22,1 MFt

22,3 MFt

161 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

13 MFt

13 MFt

13 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,5 MFt

1,5 MFt

2 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)

2 815 015 Ft

56 300 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

7 804 585 Ft

156 092 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

19 161 075 Ft

383 221 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

8 520 159 Ft

170 400 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-11-24 16:43
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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
Az Andornaktálya Sport Egyesület 9 különböző korosztályú labdarúgó csapatot versenyeztet. A felnőttek első számú csapata mellett az U19-es, az U16-os és az U14es együttesek a megyei I. osztály résztvevői. A „nagy” csapat az előző évi 3. hely után idén is jó eséllyel pályázik a dobogóra. A 16 és a 19 évesek a
középmezőnyben foglalnak helyet, míg a 14 évesek vesztett pont nélkül (!) vezetik a bajnokságot. A legfiatalabbak (U7, U9, U11, U13) a Bozsik programban jutnak
játéklehetőséghez. A megyei IV. osztályban is versenyez egy felnőtt együttes, akik a végelszámoláskor reális eséllyel pályáznak a 3. hely megszerzésére.
Köszönhetően a TAO támogatásnak, a múlt évben átadásra került egy 40x20 méteres műfüves játéktér. Emellett egy nagy méretű füves pálya szolgál a mérkőzések
és edzések helyszínéül. Szintén a TAO támogatásnak köszönhető, hogy a világítás korszerűsítésével most már az esti órákban is lehetőség nyílik a tréningek
megtartására és még ebben az évadban átadásra kerül egy 192 néző befogadására alkalmas mobillelátó. Az öltözőépület felújításra, bővítésre szorul, továbbá a
tervek között szerepel egy élőfüves, 60x50 méteres edzőpálya és annak öntözőrendszerének kialakítása, továbbá a centerpálya gyepszőnyegének felújítása.
Szeretnénk beszerezni egy – a most rendelkezésünkre állónál hatékonyabb – fűnyírótraktort, két cserepadot, valamint egy eredményjelző táblát.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Leghangsúlyosabb beruházási célunk az öltözőnk felújítása, illetve bővítése. A jelenlegi épület csupán két öltöző blokkot, valamint kiszolgáló helyiségeket foglal
magában. Bár megfelelő szerkezeti állapotú, energetikai szempontból sem a falszerkezetek, sem a lapos tető, sem a nyílászárók nem felelnek meg a jelenlegi
előírásoknak. A fejlesztéshez a meglévő öltözőépület felújításán túlmenően alapterület-bővítésre is szükség van. Az alapvető koncepció az, hogy a mai kor igényeinek
megfelelő létesítmény szülessen. A bővítés eredményeképpen a meglévők mellé még két öltözőblokk kerül, a tetőtérben egy nagy társalgó kap helyet. Az új
épületszárnyban egy edzőterem és a hozzá kapcsolódó női- és férfiöltöző lesz kialakítva. A két épületszárny metszéspontjába kerülnek a nézők számára kialakított
vizesblokkok, az akadálymentes mosdóval együtt. A bejáratnál szintén lesz akadálymentes megközelíthetőséget szolgáló rámpa. A nagy füves pályánk talaján kisebb
javításokat végeztünk a közelmúltban, de sajnos a gyepszőnyeg minőségén nem sikerült jelentősen változtatni. A folyamatos öntözés ellenére is kevés és rossz
minőségű rajta a fű, amely rányomja bélyegét a hétközi edzésmunka minőségére, de a mérkőzéseken is sok kellemetlenséget okoz játékosnak, szurkolónak
egyaránt. A pályánk rossz állapotának legfontosabb oka a túlzott leterheltség. Ezen fog enyhíteni egy 50*60 méteres edzőterületet felújítása a füves játéktér mögött,
amelyet az időjárási körülményektől függetlenül tudnánk használni, megkímélve ezzel a centerpálya talaját a káros behatásoktól és a túlzott igénybevételtől.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Programunk a 2016-2017-es bajnoki évre szól. Mivel valószínűleg csak az év végén jutunk forrásokhoz, így tervezett beruházásainkat (öltöző felújítás, edzőpálya
felújítása, valamint cserpadok, fűnyíró traktor és eredményjelző tábla beszerzése) csak a jövő évben tudjuk megvalósítani. A beruházások tervezett kezdete: 2017.
február 01. A várható befejezés: 2017. június 15. Utánpótlás neveléssel kapcsolatos legfontosabb idei költségeinket szintén 2016. végén, illetve 2017. elején tudjuk
rendezni, azt követően folyamatosan használjuk fel a rendelkezésünkre álló forrásokat.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk szoros kapcsolatban áll a korábbi tervekkel, melyet jól mutat az utánpótlás együttesek folyamatos fejlődése (pl. az U14 pontveszteség
nélkül vezeti a tabellát a megyei I. osztályban). A játékosok létszámának bővítése, szakmai fejlődésük technikai és személyi hátterének biztosítása, a szülők anyagi
terheinek csökkentése, a labdarúgás népszerűsítése szerepel céljaink között. Fontosnak tartjuk a fiatalok nevelésében, képzésében résztvevő sportszakemberek
napi munkájának elismerését, megfelelő munkakörülmények biztosítását. A fent említettek mellett a minőségi munka alapfeltétele a rendelkezésre álló infrastruktúra
folyamatos fejlesztése.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Részesei szeretnénk lenni annak a törekvésnek, hogy a sport széles rétegek mindennapi tevékenysége legyen, és saját eszközeinkkel kívánunk ahhoz hozzájárulni,
hogy a jövő focistái megfelelő körülmények között hódolhassanak szeretett sportáguknak. A népszerűség növeléséhez tehát elengedhetetlenül fontos az
infrastrukturális háttér biztosítása, annak folyamatos fejlesztése. Egy egészséges társadalomban a közösségeknek kiemelt szerepük van, az egy célért való
küzdelem, a csapathoz tartozás érzése pozitívan alakítja a fiatalok személyiség fejlődését. A megvalósítás (mind az ingatlan fejlesztést, mind az utánpótlás neveléssel
kapcsolatos terveket tekintve) komoly bevételi forrást jelent a gazdasági élet néhány résztvevője számára.

2016-11-24 16:43

4 / 30

be/SFPHPM01-11476/2016/MLSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 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

2016/17 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
2016/17 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
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályakarbantartó
gép

fűnyírótraktor tartozék nélkül

db

1

1 346 200
Ft

1 346 200 Ft

Pályatartozék

cserepad (nem beépített)

db

2

736 600 Ft

1 473 200 Ft

Pályatartozék

eredményjelző (nem beépített)

db

1

1 117 600
Ft

1 117 600 Ft

3 937 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

fűnyírótraktor tartozék nélkül

Terveink között szerepel egy több funkciós fűnyíró traktor vásárlása. Gyorsabb, lényegesen jobb minőségű eredmény érhető el
az új géppel, mint a most rendelkezésünkre állóval, ráadásul kevésbé megterhelő a feladat a munkát végző személynek is.

cserepad (nem beépített)

A cserepadok elavultak, műanyag hullámlemez borításuk töredezett. Ráadásul a férőhelyek száma erősen korlátozott, egy idejét
múlt, 4 főnek helyet adó pad szolgálja a „kényelmet”.

eredményjelző (nem
beépített)

Szurkolók és játékosok számára egyaránt fontos tényező a mérkőzéssel kapcsolatos legfontosabb ismérveket (játékidő,
eredmény) közvetítő eredményjelző tábla beszerzése.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 730 565 Ft

28 150 Ft

56 300 Ft

2 815 015 Ft

1 206 435 Ft

3 993 300 Ft

4 021 450 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző bővítése

2017-02-01

2017-05-31

2017-06-15

26 798 132
Ft

Pályafelújítás

élőfüves pálya felújítása

2017-02-01

2017-05-31

2017-06-15

3 972 433
Ft

Pályafelújítás

edzőpálya felújítása

2017-02-01

2017-05-31

2017-06-15

6 942 836
Ft
37 713 401
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

öltöző bővítése

Leghangsúlyosabb beruházási célunk az öltözőnk felújítása, illetve bővítése. A jelenlegi épület csupán két öltöző blokkot,
valamint kiszolgáló helyiségeket foglal magában. Bár megfelelő szerkezeti állapotú, energetikai szempontból sem a
falszerkezetek, sem a lapos tető, sem a nyílászárók nem felelnek meg a jelenlegi előírásoknak. A fejlesztéshez a meglévő
öltözőépület felújításán túlmenően alapterület-bővítésre is szükség van. Az alapvető koncepció az, hogy a mai kor igényeinek
megfelelő létesítmény szülessen. A bővítés eredményeképpen a meglévők mellé még két öltözőblokk kerül, a tetőtérben egy
nagy társalgó kap helyet. Az új épületszárnyban egy edzőterem és a hozzá kapcsolódó női- és férfiöltöző lesz kialakítva. A két
épületszárny metszéspontjába kerülnek a nézők számára kialakított vizesblokkok, az akadálymentes mosdóval együtt. A
bejáratnál szintén lesz akadálymentes megközelíthetőséget szolgáló rámpa.

élőfüves pálya felújítása

A nagy füves pályánk talaján kisebb javításokat végeztünk a közelmúltban, de sajnos a gyepszőnyeg minőségén nem sikerült
jelentősen változtatni. A folyamatos öntözés ellenére is kevés és rossz minőségű rajta a fű, amely rányomja bélyegét a hétközi
edzésmunka minőségére, de a mérkőzéseken is sok kellemetlenséget okoz játékosnak, szurkolónak egyaránt.

edzőpálya felújítása

A pályánk rossz állapotának legfontosabb oka a túlzott leterheltség. Ezen fog enyhíteni egy 50*60 méteres edzőterületet
felújítása a füves játéktér mögött, amelyet az időjárási körülményektől függetlenül tudnánk használni, megkímélve ezzel a
centerpálya talaját a káros behatásoktól és a túlzott igénybevételtől. A terület eddig is edzési célokat szolgált, de lehangoló a
gyepszőnyeg minősége.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző
bővítése

Öltöző

3399
Andornaktálya
Alkotmány út
1

0224/4.

Pályafelújítás

élőfüves pálya
felújítása

Nagy f.p.

3399
Andornaktálya
Alkotmány út
1

0224/4.

6000

Bérelt

Pályafelújítás

edzőpálya
felújítása

Edzőterület

3399
Andornaktálya
Alkotmány út
1

0224/4.

3000

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 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

2016/17 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?

2016-11-24 16:43
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Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2016-11-24 16:43
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2016/17 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.

7 570 447 Ft

78 046 Ft

156 092 Ft

7 804 585 Ft

3 344 822
Ft

11 071 361 Ft

11 149 407 Ft

Utóf.

18 586 243 Ft

191 611 Ft

383 221 Ft

19 161 075 Ft

8 211 889
Ft

27 181 353 Ft

27 372 964 Ft

2016-11-24 16:43
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

ANDORNAKTÁLYA SE U19

18

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

ANDORNAKTÁLYA SE U16

18

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U14

ANDORNAKTÁLYA SE U14

16

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

18

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

15

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

12

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-24 16:43

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-24 16:43

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-24 16:43

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-24 16:43

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

14 / 30

be/SFPHPM01-11476/2016/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-11-24 16:43

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

50

10 401 Ft

520 050 Ft

Sportfelszerelés

cipő műfüves pályához

pár

40

10 401 Ft

416 040 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

30

8 668 Ft

260 040 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

40

5 201 Ft

208 040 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

15

7 801 Ft

117 015 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

5

8 668 Ft

43 340 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

5

8 668 Ft

43 340 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

5

5 201 Ft

26 005 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

30

13 001 Ft

390 030 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

30

10 401 Ft

312 030 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Közösségi Ház Tornaterme

Sportcsarnok

Bérleti díj / óra (Ft)
5 201 Ft

Igénybevett órák száma / hó
70

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

5

1 820 350 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése
Közösségi
Ház
Tornaterme

Indoklás

A késő őszi és a téli hónapok mostoha időjárási viszonyai miatt kényszerülünk tornatermi edzésekre. Óriási az igény a településen a csarnok
használatára, ezért az Önkormányzat csak térítés ellenében tudja biztosítani utánpótlás csapataink számára a a tornatermi edzéslehetőséget.

2016/17 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

TANC1300-00111

EKHO

120

12

117 013 Ft

23 403 Ft

1 684 987 Ft

Edző

TANC1300-00110

EKHO

120

12

117 013 Ft

23 403 Ft

1 684 987 Ft

Edző

TANC1429-01252

EKHO

120

12

117 013 Ft

23 403 Ft

1 684 987 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1300-00111

MLSZ Grassroots
C

U7

5

8

TANC1300-00111

MLSZ Grassroots
C

U9

5

18

TANC1429-01252

MLSZ Grassroots
C

U7

5

8

TANC1429-01252

MLSZ Grassroots
C

U9

5

18

TANC1300-00110

MLSZ Grassroots
C

U11

5

15

TANC1300-00110

MLSZ Grassroots
C

U13

5

12

2016-11-24 16:43
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 335 930 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 820 350 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 054 962 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

9 211 242 Ft

2016-11-24 16:43
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2016/17 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)

8 264 557 Ft

85 202 Ft

170 400 Ft

8 520 159 Ft

946 684 Ft

9 381 642 Ft

9 466 843 Ft

2016-11-24 16:43
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016-11-24 16:43
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2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-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

2016-11-24 16:43
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-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

2016-11-24 16:43
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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 előfinanszírozott
(nem ingatlan)

56 300 Ft

56 300 Ft

28 150 Ft

84 450 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

156 092 Ft

156 092 Ft

78 046 Ft

234 138 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

383 221 Ft

383 221 Ft

191 611 Ft

574 832 Ft

Utánpótlás-nevelés

170 400 Ft

170 403 Ft

85 202 Ft

255 602 Ft

Összesen

766 013 Ft

1 149 021 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázatírás, előrehaladási jelentések készítése. Sportfejlesztési terv megvalósításában, elszámolás elkészítésében nyújtott
tanácsadás.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Pályázatírás, előrehaladási jelentések készítése. Sportfejlesztési terv megvalósításában, elszámolás elkészítésében nyújtott
tanácsadás.

Tárgyi utófinanszírozott

Pályázatírás, előrehaladási jelentések készítése. Sportfejlesztési terv megvalósításában, elszámolás elkészítésében nyújtott
tanácsadás.

Utánpótlás-nevelés

Pályázatírás, előrehaladási jelentések készítése. Sportfejlesztési terv megvalósításában, elszámolás elkészítésében nyújtott
tanácsadás.
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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: Andornaktálya, 2016. 11. 24.

2016-11-24 16:43
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Nyilatkozat 2
Alulírott Tuza László (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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Andornaktálya, 2016. 11. 24.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-05-02 13:17:30
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-29 20:35:31
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-29 20:35:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 13:17:54
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-10-15 20:45:29
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 20:45:27
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 20:45:38
Feltöltés / Megtekintés

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

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 20:45:51
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 20:46:15
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 20:46:33
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-15 20:39:44
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 09:20:01
Feltöltés / Megtekintés

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: 17
Utolsó feltöltés:
2016-10-15 20:42:17
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 20:41:01
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Kelt: Andornaktálya, 2016. 11. 24.
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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

5

5

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

2

100%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

70

495

607%

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

8

8

0%

U18

fő

0

8

0%

U17

fő

10

10

0%

U16

fő

9

10

11%

U15

fő

9

10

11%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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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

28 887 255 Ft

297 807 Ft

595 613 Ft

29 780 675 Ft

12 763 146 Ft

42 246 014 Ft

42 543 821 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 730 565 Ft

28 150 Ft

56 300 Ft

2 815 015 Ft

1 206 435 Ft

3 993 300 Ft

4 021 450 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

7 570 447 Ft

78 046 Ft

156 092 Ft

7 804 585 Ft

3 344 822 Ft

11 071 361 Ft

11 149 407 Ft

- ebből utófinanszírozott

18 586 243 Ft

191 611 Ft

383 221 Ft

19 161 075 Ft

8 211 889 Ft

27 181 353 Ft

27 372 964 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 264 557 Ft

85 202 Ft

170 400 Ft

8 520 159 Ft

946 684 Ft

9 381 642 Ft

9 466 843 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

37 151 812 Ft

383 009 Ft

766 013 Ft

38 300 834 Ft

13 709 830 Ft

51 627 656 Ft

52 010 664 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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A kérelemhez tartozó mellékletek (36 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)
alairasiminta.pd_1461954931.pdf (Szerkesztés alatt, 83 Kb, 2016-04-29 20:35:31) 3ed59fc4789e76b00aa4739aae21c0bb696ab456118aa075e13bf506b8a73fb6
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozasiterv_1462187740.doc (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2016-05-02 13:15:40)
ce76f09cdf67aa15090d2e3575c810b1a3be75419559d8f97ed5f2326eb43569
utemterv_1476556784.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 15 Kb, 2016-10-15 20:39:44) f5bb0b8a665acc1515b24ddac2bbd087a45dde79e56ac5fc41090496a4ae0220
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositas-oltozo_1462000801.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2016-04-30 09:20:01)
82f559f13601596bc0f0fce2387e146ac4c5a72ba537291176f05791a3540842
Egyéb dokumentumok
oltozo-tervrajz1_1461954968.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2016-04-29 20:36:08) 5e0ff7befde45d9de4337a3124194a168814918b1e080ba6540525faf90cbeae
oltozo-tervrajz2_1461954978.pdf (Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2016-04-29 20:36:18) 66eeffe69542cf8c65f96e6082d0e59e765ef340831f0a93f18d72fedb044481
oltozo-tervrajz3_1461954983.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2016-04-29 20:36:23) 4e9a43d95668619302e5f32a002ee500d75ad6e094a67655495f859d00b62e90
oltozo-tervrajz4_1461954987.pdf (Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2016-04-29 20:36:27) 835d3e4beb5f783511415eb331a0df2b68d8f6190a47ee9a05060b5750cf3b22
oltozo-tervrajz5_1461954991.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-04-29 20:36:31) 8c5d28b09fb20780e812d71bf410d690eafe7a546f8880ade6d4f8442e7c9b3c
tulajdonosihozzajarulasinyilatkoz_1476557129.pdf (Hiánypótlás melléklet, 572 Kb, 2016-10-15 20:45:29)
aa5f1fdcfae775854f66eef3cc7c244962f0e48265d8f3d96ce68de706eb0ee6
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1462187850.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-05-02 13:17:30) 796a5129a5332d4774f6c1d84e6264a65a73bfbfadaa03c58ab447a5d3037879
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig.szolg.dij-45000_1462187874.pdf (Szerkesztés alatt, 592 Kb, 2016-05-02 13:17:54)
ce80e009defd0183f088e28033982f10b3e9ac9116030802cd7e689bbf988f60
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoigazolas-2016.04_1461954941.doc (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2016-04-29 20:35:41)
a3864c8d0177437079f1059d861bc6ba40a1d570df4d7fddfe5bc89a04046d63
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
epitesiengedely-jogeros_1462214793.pdf (Szerkesztés alatt, 994 Kb, 2016-05-02 20:46:33)
22431f0bd2c3eb4453ed3a5fb43a5b5d86f0e85ddd1d406ef12b001f992b32cf
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
epitesiengedely_1462214775.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2016-05-02 20:46:15) 85a999a5b94850afc09afd9f7f614c653a7472d33e2d43c78871e3b14053fba9
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
berletiszerzodes_1462214738.pdf (Szerkesztés alatt, 997 Kb, 2016-05-02 20:45:38) e09324cfa71efd8f16cd7b2aa62c07a1ffc4a123325407b3af1f3d289de8447c
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1462214751.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 20:45:51) 88910ddd91bfbec8996a06fc8e532e41c22fe74d418443bd6ee4c8ff1a09601e
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
tulajdonosihozzajarulas-jelzalogb_1462214727.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 20:45:27)
008088710a046ba7db4a09478cfe9d41189e8c52ae32a10dab0f73e3f0e3266c
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
felujitas-centerpalya_1461955210.jpeg (Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2016-04-29 20:40:10)
0c8cda8fd9b8a29bebe15eff69de1a1466d132b5538dd6f250edb2e924e3881c
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