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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Szendehelyi Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

Szendehely FC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1290

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19929455-1-12

Bankszámlaszám

10401103-50514950-54561002

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2640

Helység

Szendehely

Út / utca

Rózsa Ferenc

Házszám

5

Irányítószám

2640

Helység

Szendehely

Út / utca

Rózsa Ferenc

Házszám

5

Telefon

+36 30 887 30 67

Fax

-

Honlap

www.szendehelyfc.hu

E-mail cím

szendehelyfc@gmail.com

E-mail cím

bonafertpeter@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Bonafert Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 887 30 67

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Bonafert Péter

Mobiltelefonszám
+36 30 887 30 67

E-mail cím
bonafertpeter@gmail.com

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 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

0,9 MFt

1,537 MFt

2,5 MFt

Állami támogatás

0,253 MFt

0,243 MFt

0,2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,633 MFt

1,9 MFt

2,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

15,417 MFt

9,626671 MFt

23,5 MFt

Egyéb támogatás

0,539 MFt

0,861 MFt

2,5 MFt

Összesen

18,742 MFt

14,167671 MFt

31 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2,96 MFt

0,925 MFt

1,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,179 MFt

0,1 MFt

0,1 MFt

Anyagköltség

0,916 MFt

2,22 MFt

3,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

4,383 MFt

3,72 MFt

4,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,436 MFt

16,84 MFt

20 MFt

Összesen

9,874 MFt

23,805 MFt

29,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

8,26 MFt

6,38 MFt

7,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,179 MFt

0,1 MFt

0,1 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)

587 563 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 110 420 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

11 783 923 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

4 680 027 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-10-03 08:23
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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
Egyesületünk jelenleg több mint 120 igazolt labdarúgóval rendelkezik, akik közül 110 aktívan sportol, megyei bajnokságban, vagy Bozsik rendszerben rúgja a labdát.
Az utánpótlás labdarúgóink száma évről-évre növekszik, a lemorzsolódás 5% alatti. Településünk közel fekszik Váchoz, és Pest és Nógrád megye határán
helyezkedik el. Ebből következne, hogy Vácnak nagy elszívó hatása van, ami a játékosokat illeti, de ezt egyre kevésbé érezzük, köszönhetően a javuló
infrastruktúránknak, illetve az egyre komolyabb szakmai munkának. Jelenleg 2 MLSZ C végzettségű edzőt alkalmazunk, míg további 2 felnőtt játékosunk jár jelenleg
is MLSZ C tanfolyamra. Az előbb leírtaknak köszönhetően több környékbeli gyermek igazolt hozzánk, jár edzéseinkre, és vesz részt a Bozsik tornákon, megyei
bajnokságokban. UP nevelésünk az U19-es együttesünk javuló eredményei is tükrözik. 2013-ban 9., 2014-ben 6., míg jelenleg a 3. helyen áll, és reális esélye van az
ezüst érem megszerzésére. U14-es csapatunk a megyei bajnokság nyugati csoportjában játszik, és komoly sikereket is ért el magasabban jegyzett ellenfelekkel
szemben. Jelenleg a középmezőnyben tartózkodik. Bozsik-tornákon rendszeresen részt veszünk, és rendezünk is. A rendezésünk a megyei szövetségtől mindig
komoly elismerést kap. Rengeteg meghívásnak teszünk eleget UP csapatainkkal, mivel a kiemelt bajnokságokban szereplő megyei csapatok előszeretettel játszanak
ellenünk. Már második éve indulunk felnőtt szinten a megyei III. osztály nyugati csoportjában is Szendehely FC II. néven. A tartalék csapatunk indításának célja volt,
hogy olyan játékosoknak is lehetőséget adjunk, akik a megye II-es csapatunkban már nem, vagy az U19-ből "kiöregedve" még nem fér be. A tavalyi induló év volt és
a 10.helyen végeztünk. Az aktuális bajnokságról már elmondható, hogy jelentős az előrelépés, ami nem csak a helyezésben, hanem a játékban is megmutatkozik.
Jelenleg a 7.helyen tartózkodik csapatunk. Megye II-es csapatunk csoportja 2. helyét foglalja el pillanatnyilag, és nem elérhetetlen a bajnoki cím sem... Középtávú
célunk, hogy a megyei I. osztályban szerepeljünk, illetve ezzel párhuzamosan 1-2 éven belül létrehozzuk serdülő csapatunkat. Értelemszerűen ez főként a jelenlegi
U13, U11-es csapatunkra fog épülni. A tavalyi év tavaszán befejeződött az öltözőnk belső felújítása, illetve a labdafogó hálónk is elkészült. A pálya karbantartásához
szükséges eszközök beszerzése is megtörtént, így jelentős javulás állt be az egyesület körülményeit illetően.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az öltözőbővítés első üteme elengedhetetlen, mivel nem rendelkezünk megfelelő raktárral, ahol a pályakarbantartó gépeket, eszközöket, illetve télen a mobil kapukat
tárolhatjuk, valamint a nézők számára az illemhely használata sem megoldott, ami hatósági előírás... A második ütem magvalósításának is kiemelt jelentősége van.
Jelenleg 2 öltözőszobával rendelkezünk, ami a bajnoki mérkőzések alkalmával a 2-2 csapatnak (felnőtt, U19) rendkívül szűkös, mivel a csapatok sportruházatait,
labdáit, edzésfelszereléseit is itt tároljuk. Az 5410/2014-es számú határozatban jóváhagyásra került a futballpályánk felújítása. Ezt a jelenleg futó bajnokság
végeztével, július elején tudjuk elkezdeni, és szeptemberre tudjuk befejezni. A pálya locsolórendszerének nem csak a fű elvetését követően lenne fontos szerepe,
hanem a későbbiekben a felújított pálya karbantartásában, állagmegóvásában is nagy segítség lenne különösen a száraz nyári időszakban. A biztonságtechnikai
beruházás keretében kialakítandó korlát egyrészt az MLSZ előírásoknak megfelelés hivatott szolgálni, így elválasztva a nézőket a játéktérről, másrészt a
sportlétesítményt is elzárhatóvá teszi, melyre nagy szükség van, mert egyre gyakoribb, hogy futballpályákat rongálnak meg járművekkel... A nézőtéri padozat mintegy
20 évvel ezelőtt lett kialakítva, és azóta teljesen tönkre ment. Ezt kicserélve a szépszámú néző komfortfokozatát tudnánk javítani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az öltözőbővítés első ütemét már az ősszel szeretnénk elkezdeni és befejezni, míg a bővítés második ütemét 2016 tavaszán szeretnénk megvalósítani. A
locsolórendszer kiépítése megkönnyítené a pályafelújításunkat követő munkálatokat, így mindenképp 2015 őszén szeretnénk ezt is kiépíteni. A biztonsági korlát
kiépítése illetve a lelátó padozatának cseréje szintén 2016 tavaszán válhatna valóra.

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 Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiájának része, hogy a labdarúgás környezetét minél vonzóbbá tegye a gyerekek, fiatalok számára, valamint minél több
szimpatizánst, szurkolót vonzzon a sportág mögé. Településünkön nagy hagyománya van a futballnak, az egyesület megalakulása óta folyamatosan, immár mintegy
65 éve folyamatosan résztvevője a megyei bajnokságoknak. Az elmúlt 3-4 évben az aktív játékosaink száma megháromszorozódott, korábban egy utánpótlás
csapatunk volt (U19), jelenleg 5 korcsoporttal foglalkozunk, illetve a tartalékcsapatunk adta játéklehetőség biztosítja, hogy senkinek ne kelljen 19-20 évesen feltétlenül
abbahagynia a futballt. A nézőszámunk mérkőzésenként eléri a 150főt, a mérkőzések a község életében kiemelt program, családok jönnek el megnézni azt, és
ugyanez mondható el a Bozsik tornákról, vagy egyéb saját rendezésű UP tornákról. Programunk újabb pontjai, az infrastruktúra további fejlesztése, ill. az UP
működésének biztosítása, ennek az elmúlt évben tapasztalható fejlődés fenntarthatóságának záloga. Az önkormányzat is mindenben támogatja egyesületünket, hogy
a kitűzött céljainkat elérhessük.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Amint azt korábban kifejtettem, egyre több gyermek, fiatal kapcsolódik programunkhoz, kezdi el, vagy kezdi újra ezt a sportot, aminek településünk életében rendkívül
nagy jelentősége van. A környékbeli falvakban több helyütt egyáltalán nem vagy csak szervezetlen formában adatik meg a sportolás lehetősége, így ezeknek a
gyerekeknek is biztosítjuk az edzés, a mérkőzés, a verseny, illetve győzelem élményét. Az egyesületben folyó edző-pedagógusi munka nem csak futballistát képez,
hanem bizonyos mértékben komoly nevelő funkciót is betölt. Az egyesületünk szülők, támogatók és az önkormányzat segítségével több kulturális, közösségi
programban is részt vesz rendszeresen. Az egyes UP csapatok rendszeresen kirándulnak, komoly közösségi életet élnek, ami nagyban köszönhető az egyesület
szervező erejének.
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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
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sporteszközök

Labda

db

10

6 500 Ft

65 000 Ft

Sportfelszerelések

Edző melegítő

szett

20

8 500 Ft

170 000 Ft

Sportfelszerelések

Sapka edzésre

db

20

2 500 Ft

50 000 Ft

Sportfelszerelések

Bokavédő

db

3

13 000
Ft

39 000 Ft

Sportfelszerelések

Stoplis cipő

db

20

10 000
Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelések

Teremcipő

db

20

9 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelések

Edzőpóló felirattal

db

40

2 800 Ft

112 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Fagyasztó

db

5

3 500 Ft

17 500 Ft

833 500 Ft

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

Indoklás

Labda

A gyakori használat miatt évente átlagosan ca. 10 labdát kell selejteznünk.

Edző melegítő

Megyei II. osztályban szereplő játékosaink számára az edzésekhez szeretnénk melegítőt biztosítani.

Sapka edzésre

A téli felkészülés alatt fontos a fej hideg elleni védelmet biztosítsuk a játékosoknak.

Bokavédő

3 játékosunk számára szeretnénk a rehabilitációt, illetve az újabb sérülés elkerülését ezzel biztosítani.

Stoplis cipő

2 felnőtt csapatunkban mintegy 40 felnőtt labdarúgónk van. Számukra szeretnénk az elhasználódott stoplis cipőjük cseréjét
megvalósítani.

Teremcipő

2 felnőtt csapatunkban mintegy 40 felnőtt labdarúgónk van. Számukra szeretnénk az elhasználódott teremcipőjük cseréjét
megvalósítani.

Edzőpóló felirattal

Az edzésekhez szeretnénk felnőtt labdarúgóink számára pólót vásárolni, mivel a nagy igénybevételnek köszönhetően a korábban
vásároltakat le kellett selejteznünk.

Fagyasztó

Az edzések, mérkőzések során a kisebb sérülések gyors kezelését szolgálná.

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)

581 687 Ft

5 876 Ft

0 Ft

587 563 Ft

251 813 Ft

833 500 Ft

839 376 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 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)

Öltözőépület
bőv.

Szertár, vizesblokk
építése

2015-10-01

2015-11-20

2015-11-23

8 222 209
Ft

Öltözőépület
bőv.

Tároló építése

2016-03-01

2016-05-31

2016-06-06

8 494 127
Ft

Biztonsági
beruh.

Kerítés építés

2016-03-01

2016-04-30

2016-05-01

1 543 926
Ft

Pálya infr.
bőv.

Lelátó padozat cseréje

2016-04-01

2016-04-30

2016-05-01

1 228 839
Ft

Pálya infr.
bőv.

Locsolórendszer építése

2015-09-01

2015-10-31

2016-04-01

3 058 160
Ft
22 547 261
Ft

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

Indoklás

Szertár, vizesblokk építése

Pályakarbantartó gépek(fűnyírótraktor, fűnyíró gép, fűkasza), eszközök (pl.meszelőgép),alapanyagok(mészpor, benzin), mobil
kapuk (2-2pár 2x1-es, 3x2-es, 5x2-es), hálók tárolása nem megoldott, így komoly amortizálódás fenyegeti azokat. A nézők
számára szükséges egy új vizesblokk megépítése, mert a jelenlegi sem az előírásoknak, sem a minimális igényeknek nem felel
meg.

Tároló építése

Az egyesületben működő 7 csapat felszerelésének,sporteszközöknek a tárolása sem biztosított, jelenleg a 2 öltözőszobában
vannak tárolva, de ezáltal a csapatok csak szűkebb helyen tudnak öltözni.

Kerítés építés

Egyrészt MLSZ előírás a szabványos korlát, kerítés megléte, másrészt a pálya állapotának megóvása is feladata lenne az új
kerítés megépítésének.

Lelátó padozat cseréje

A lelátó padozata teljesen elkorhadt, nem használható már. 20 év alatt teljesen tönkrement. A nézők számára szeretnénk
biztosítani a kényelmes kulturált szórakozás lehetőségét.

Locsolórendszer építése

A már korábban elfogadott, és nyáron kezdődő pályafelújítási projekt szempontjából rendkívül fontos lenne a locsolórendszer
kiépítése, mely nem csak az új fű megerősödését segítené elő, hanem a későbbiekben a nyári időszakban a gyep
karbantartását, állagmegóvását, a befektetett érték megőrzését is garantálná. Mivel rendkívül nagy igénybevételnek van kitéve a
pálya (7 csapat rendszeres edzései, mérkőzései), így elengedhetetlen annak szakszerű gondozása.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Öltözőépület
bőv.

Szertár,
vizesblokk
építése

Öltöző

2640
Szendehely
HRSZ
169/3

169/3

34

Bérelt

Öltözőépület
bőv.

Tároló építése

Öltöző

2640
Szendehely
HRSZ
169/3

169/3

54

Bérelt

Biztonsági
beruh.

Kerítés építés

Egyéb

2640
Szendehely
HRSZ
168

168

Pálya infr.
bőv.

Lelátó padozat
cseréje

Egyéb

2640
Szendehely
HRSZ
168

168

Pálya infr.
bőv.

Locsolórendszer
építése

Nagy f.p.

2640
Szendehely
HRSZ
168

168

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Bérelt

35

Bérelt

Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

2015-10-03 08:23
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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?
Nem

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.

4 069 316 Ft

41 104 Ft

0 Ft

4 110 420 Ft

1 761 609
Ft

5 830 925 Ft

5 872 029 Ft

Utóf.

11 666 083 Ft

117 839 Ft

0 Ft

11 783 923 Ft

5 050 253
Ft

16 716 336 Ft

16 834 175 Ft

2015-10-03 08:23
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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

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

13

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

14

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

13

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U19

SZENDEHELY FC U19

20

egyéb ffi UP

országos II ffi UP 1.

U14

SZENDEHELY FC U14

0

egyéb ffi UP

országos I ffi UP

Megjegyzés

2015/16-ban nem kerül kiírásra a bajnokság.

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-03 08:23

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

2015-10-03 08:23

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

2015-10-03 08:23

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

2015-10-03 08:23

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

2015-10-03 08:23

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)

Sporteszköz

lapos bója

szett

1

6 043 Ft

6 043 Ft

Sporteszköz

letűzhető műanyag rúd

db

10

1 531 Ft

15 310 Ft

Sporteszköz

utazótáska szereléshez

db

5

6 446 Ft

32 230 Ft

Sportfelszerelés

feliratos edzőpóló

db

75

2 256 Ft

169 200 Ft

Sportfelszerelés

teremcipő

pár

30

7 252 Ft

217 560 Ft

Sportfelszerelés

stoplis cipő

pár

30

8 058 Ft

241 740 Ft

Sportfelszerelés

sapka edzéshez

db

75

3 626 Ft

271 950 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

5

4 835 Ft

24 175 Ft

Sportfelszerelés

rövidnadrág

db

75

2 820 Ft

211 500 Ft

Sportfelszerelés

melegítő

szett

15

7 252 Ft

108 780 Ft

Sporteszköz

labda

db

30

4 432 Ft

132 960 Ft

Sporteszköz

összekötő öv

db

10

1 692 Ft

16 920 Ft

Sporteszköz

passzoló ív

db

8

2 417 Ft

19 336 Ft

Sporteszköz

kulacs

db

75

967 Ft

72 525 Ft

Sporteszköz

10db-os kulacstartó

db

6

4 835 Ft

29 010 Ft

Sportfelszerelés

Táska

db

15

5 238 Ft

78 570 Ft

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

Megnevezés

Gyógyszer

Fagyasztó spray

Mennyiségi egység
db

Mennyiség
6

Egységár
1 450 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
8 700 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)

Tornacsarnok Szendehely

Sportcsarnok

4 835 Ft

40

5

967 000 Ft

Szérűskert Vác

Műfüves pálya

7 961 Ft

4

2

63 688 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Tornacsarnok
Szendehely

A téli időszakban is tartunk edzéseket UP csapatainknak (U7-U19), és ehhez elengedhetetlen a tornacsarnok bérlése.

Szérűskert Vác

A tavaszi fordulók előtt, február-március környékén rendszeresen játszik U19-es csapatunk edzőmérkőzéseket, illetve tart edzéseket
nagypályán. Ehhez nyújt segítséget a váci Szérűskert műfüves pályája.

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

TANC1414-00914

Normál

28

9

28 203 Ft

7 897 Ft

324 899 Ft

Edző

TANC1414-00905

Normál

48

9

48 347 Ft

13 537 Ft

556 957 Ft

2015-10-03 08:23
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1414-00914

Egyéb

U7

3

13

TANC1414-00914

Egyéb

U9

4

14

TANC1414-00905

Egyéb

U11

4

13

TANC1414-00905

Egyéb

U13

4

12

TANC1414-00905

Egyéb

U19

4

20

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 647 809 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

8 700 Ft

Személyszállítási költségek

641 406 Ft

Nevezési költségek

24 174 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

290 083 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 030 688 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

628 514 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

881 856 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

5 153 230 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)

4 633 227 Ft

46 800 Ft

0 Ft

4 680 027 Ft

520 003 Ft

5 153 230 Ft

5 200 030 Ft

2015-10-03 08:23
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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

2015-10-03 08:23
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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

2015-10-03 08:23
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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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2015-10-03 08:23
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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: Szendehely, 2015. 10. 03.

2015-10-03 08:23
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Nyilatkozat 2
Alulírott Bonafert Péter (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: Szendehely, 2015. 10. 03.
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be/SFPHPM01-08410/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFPHPM01-08410/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-13 22:20:38

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:
2015-04-28 11:14:43

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:
2015-04-01 13:35:15

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:
2015-04-13 22:21:41

(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: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 13:05:28

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:
2015-04-29 22:52:45

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:
2015-04-29 13:03:47

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 13:13:05

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: 3
Utolsó feltöltés:
2015-09-23 08:15:21

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 23:40:53

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:
2015-04-29 23:26:22

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 11:19:03

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:
2015-04-29 13:38:12

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Szendehely, 2015. 10. 03.
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be/SFPHPM01-08410/2015/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

2

2

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

4

100%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

1

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

17

20

18%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

2

16

700%

U15

fő

0

0

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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be/SFPHPM01-08410/2015/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

16 317 086 Ft

164 819 Ft

0 Ft

16 481 906 Ft

7 063 675 Ft

23 380 761 Ft

23 545 580 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

581 687 Ft

5 876 Ft

0 Ft

587 563 Ft

251 813 Ft

833 500 Ft

839 376 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 069 316 Ft

41 104 Ft

0 Ft

4 110 420 Ft

1 761 609 Ft

5 830 925 Ft

5 872 029 Ft

- ebből utófinanszírozott

11 666 083 Ft

117 839 Ft

0 Ft

11 783 923 Ft

5 050 253 Ft

16 716 336 Ft

16 834 175 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

4 633 227 Ft

46 800 Ft

0 Ft

4 680 027 Ft

520 003 Ft

5 153 230 Ft

5 200 030 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

20 950 313 Ft

211 619 Ft

0 Ft

21 161 933 Ft

7 583 678 Ft

28 533 991 Ft

28 745 610 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/SFPHPM01-08410/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (19 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)
alairasicimpeldany2013.04.02._1430212483.pdf Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2015-04-28 11:14:43)
5c7dd6dee724fc76ed793896d139bf04b216182132b3ab39c337e6ac30ef5d5d
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozasforras_1430343653.xlsx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-29 23:40:53)
e30409808c1555cae8622a7e8bf9519137048fdd85317a45a37125685af67b44
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
ujonnanepultletesitmenykihasznal_1430342782.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 23:26:22)
623cb90e4a5f8d79c2c84d6770d08a323f6af344e571988d91d5f7742f881007
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat2015.04.05_1428956438.pdf Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2015-04-13 22:20:38) fa5b35ff3abc76b3805859e12c4beaebae354f623ba2c6ab6e720ae1f9d0e0f9
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazg.szolg.dijbefizetese_1428956501.pdf Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2015-04-13 22:21:41)
1dd077e2d3e5223df9ece5823c8d398de0b7eb0902252ae97e9bd8ed0a5d284f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentessegroligazolas20_1427888115.pdf Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2015-04-01 13:35:15)
eb0c381e245f8d6e63ec8784df744f46bc5289df72e3f091448b6eb7cb3129fc
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
jogerosepitesiengedely_1430343700.pdf Szerkesztés alatt, 398 Kb, 2015-04-29 23:41:40)
77f54f5109521eb01a22636aeda65ce5dcdd741e93ad8873a40798e9d08a184e
szendehelyfcepengje_1442988670.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2015-09-23 08:11:10)
65d4e7c5eaad2826ba9cbf2bada2bb08fdc94f2ee545c190c2bb69f2c0e9e0fc
szendehelyfcjeertesites_1442988921.pdf Hiánypótlás melléklet, 236 Kb, 2015-09-23 08:15:21)
1c351cc2f574c627884dc140914f29c4ff79156d30f77a4ff2981843f5260a4a
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
jogerosepitesiengedely_1430305985.pdf Szerkesztés alatt, 398 Kb, 2015-04-29 13:13:05)
77f54f5109521eb01a22636aeda65ce5dcdd741e93ad8873a40798e9d08a184e
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
kivonatkizarolagoshasznalatrol_1430340765.pdf Szerkesztés alatt, 229 Kb, 2015-04-29 22:52:45)
526e217d0d946ad72dede1690311a512b83ff2b2477023fd59c6014a3cd16d31
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
nemhitelestulajdonilaphrsz169_3_1430305427.jpg Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2015-04-29 13:03:47)
b4e5b7287c0f1af689fc7679a63766b0af26e8304b7f4e1d35c0923fdd39fbe8
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
tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1430305528.pdf Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2015-04-29 13:05:28)
26ae4af19fe80c8ab16fb9185cbc923a356ca671df6049984adbd7d37685ae9c
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
keriteslelatopadozat_1430212577.xls Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2015-04-28 11:16:17) 24598f2597d043b4cc296671aaf1ff3e43f0ad4da33fefa2e5e22217531b08d4
oltozoepuletboviteseii.utem_1430212603.xls Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2015-04-28 11:16:43)
9b763c285334032337e04dee789020fea2e08c05ac6efcf44328c8a77ee4a5d4
oltozoepuletboviteseiii.utem_1430212617.xls Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2015-04-28 11:16:57)
e88317f5972525eddf5e58d12f8295b006ed674a501020f36728ebbec9da18c3
szendehely24fejesautomatalabdar_1430212743.doc Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2015-04-28 11:19:03)
9f38ad7bab2360bc62e64b86c6d9aa93847e9def0a95b6fa7d3512e5d69cdbae
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakitartalomkeritespadozat_1430307492.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 13:38:12)
5b728850ae125261d7d29b6c23a1c33e6a6bdba62482f0664eb14c481da18f16
szendehelyfcoltozoepuletbovitesi_1430305348.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-29 13:02:28)
664f1a782aefa9d4d575c240f5e2074860d4194de6c28c4c9cdcd81a27eda756
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