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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kismarosi Fortuna Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Kismarosi Fortuna

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1280

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

Egyéb UP

Adószám

19836650-1-13

Bankszámlaszám

66000145-11069715-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2623

Helység

Kismaros

Út / utca

Liget

Házszám

13

Irányítószám

2623

Helység

Kismaros

Út / utca

Liget

Házszám

13

Telefon

+36 27 350 052

Fax

+36 27 350 052

Honlap

www.kismaros.hu

E-mail cím

csillagjanos75@gmail.com

E-mail cím

csillagjanos75@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Sárkány Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 339 14 98

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Csillag János

Mobiltelefonszám
+36 20 994 81 05

E-mail cím
csillagjanos75@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

0,5 MFt

0,6 MFt

1,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

14,8 MFt

Egyéb támogatás

0,5 MFt

0,8 MFt

1,2 MFt

Összesen

1 MFt

1,4 MFt

18,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

3,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,2 MFt

0,3 MFt

1 MFt

Anyagköltség

0,2 MFt

0,4 MFt

11,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,6 MFt

0,7 MFt

2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

1 MFt

Összesen

1 MFt

1,4 MFt

18,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0,5 MFt

0,7 MFt

10,1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

384 785 Ft

7 695 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 462 921 Ft

29 258 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

1 535 584 Ft

30 712 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

8 735 123 Ft

174 702 Ft

Általános képzés

609 137 Ft

12 183 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-12-17 10:38
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Kismarosi labdarúgó élet 1928-ban vette kezdetét, amikor is a helyi fiatalok megalapították a Kismaros Sport Clubot. Az elmúlt évtizedekben a Pest Megyei
bajnokságban első, másod és harmad osztályában szerepeltünk váltakozó sikerrel. Jogutódként jelenleg Fortuna Kismaros SC néven vagyunk jelen a megyei
labdarúgásban. Felnőtt csapatunk a Pest Megyei II. osztályban szerepel, az U21-es és az U14-es korosztályunk a Pest megyei bajnokságban versenyez, az U7-es,
az U9-es és az U11-es csapatunk pedig a Bozsik programban vesz részt. Pillanatnyilag 16 felnőtt és 61 igazolt utánpótlás játékossal rendelkezünk.
Sportlétesítményünk egy élőfüves nagy futballpályából, egy kisméretű műanyag borítású csarnokból és egy négy öltözőt biztosító épületből áll. A létesítmény
önkormányzati tulajdonban van. 2012-ben az Kismarosi Önkormányzat a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal közösen az öltöző épületet felújította, így a
játékosok és a játékvezetők öltözése és tisztálkodása kifogástalan körülmények között megoldott. Kisméretű csarnokunk az őszi és a téli időszakban biztosít
nélkülözhetetlen lehetőséget az edzéseink megtartására. Füves futballpályánk minősége sajnos hagy némi kívánni valót maga után. A pályát karbantartó gépek,
berendezések hiányában nem tudjuk megfelelően kezelni és jó állapotban tartani a játékteret. Az öltőző felőli kapu mögött már van, de a másik kapu mögött
forráshiány miatt egyelőre még nem tudtunk labdafogó hálót létesíteni, pedig nagy szükségünk lenne rá. A pálya nyugati oldalán a Török patak által van határolva és
végig kerítéssel van ellátva. A Liget utca felől viszont nincs semmivel elválasztva a közterülettől, ezért ott egy korlátot indokoltnak látnánk létesíteni. Sporteszközeink,
sportfelszereléseink nagyrészt elkoptak, elhasználódtak. Pótlásuk igen esetlegesen történik és nagy nehézségeket okoz jelenleg. Sportszervezetünk eddig még nem
vett részt TAO pályázaton, de látva más sportszervezetek sikeres pályázati úton elnyert támogatásaiból épült létesítményeit, vásárolt sportfelszereléseit, felismertük,
hogy számunkra is remek lehetőséget kínál a programban való részvétel. Labdarúgó csapatunk vezetése a Kismaros Önkormányzattal közösen a Magyar Labdarúgó
Szövetség által kiírt 2015-2016-os TAO pályázati időszakra sportfejlesztési programot kíván benyújtani.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A 2015-2016-os pályázati időszakban nem tervezünk ingatlan beruházást végrehajtani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2015.07.01 – 2016.06.30. Folyamatos felhasználás, negyedéves előrehaladási jelentési kötelezettséggel.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelen sportfejlesztési programunkat igyekeztünk az MLSZ stratégiájának fő célkitűzéseihez igazítani. Szeretnénk elérni igazolt labdarúgóink létszámának növelését,
szakképzett edzők alkalmazásával a Magyar Labdarúgás hagyományainak megfelelő utánpótlásképzést végezni és mindezek által népszerűsíteni a labdarúgást
közösségünkben. A lehető legjobb edzéskörülmények kialakításával, jó minőségű sportfelszerelések biztosításával, megfelelő szakmai irányítás megteremtésével
kívánjuk elérni a játékosaink és a bajnokságokban résztvevő csapataink számának növelését. Egyértelmű célunk, hogy a támogatási időszak végére utánpótlás
játékosaink számát 61-ről 90-re növeljük. A létszámnövekedést elsősorban a következő szezontól újonnan szervezett U17-es csapatunktól reméljük, hiszen ezzel a
korosztállyal is szeretnénk részt venni a következő Pest Megyei bajnokságban. A remélt támogatásból megvásárolni kívánt pályakarbantartók gépek segítségével
szeretnénk a labdarúgó pályánk minőségét javítani, egy új labdafogó háló telepítésével az edzések és mérkőzések folyamatosságát szeretnénk elérni, valamint egy
korlát létesítésével szeretnénk a játékteret elválasztani a közönségtől, melyet biztonsági szempontból látnánk indokoltnak.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk elfogadása és jóváhagyása esetén egészen biztosan tovább növeljük igazolt versenyzőink, valamint a bajnokságokban résztvevő
csapataink számát. A legkisebb korosztálytól a felnőtt csapatig egyre több sportolóra számíthatunk a meghirdetett foglalkozásainkon és ezzel egyre inkább közösségi
eseménnyé válhat egy-egy gyermekek részére rendezett labdarúgó torna, vagy az ifjúsági és felnőtt csapatunk bajnoki mérkőzése. A több aktívan résztvevő
sportember, több érdeklődőt, nézőt, szurkolót vonz a rendezvényeinkre, ezzel is népszerűsítve a Kismarosi labdarúgást és ez által a magyar labdarúgást is
természetesen. A támogatás felhasználásakor különös figyelmet kell fordítanunk az egyenlő részben történő elosztásra, hiszen nem történhet meg olyan, hogy
különbséget teszünk labdarúgóink között, mert minden egyes játékosunk fontos része sportszervezetünknek. A pályánk minőségének javulásával egészen biztosan
csökkenne a sérülések mennyisége és élvezhetőbbé válna a játék a labdarúgók és a nézők számára is egyaránt, valamint az utánpótlásképzésünk minősége
magasabb szintre emelkedne a gyep minőségének javulásával egyenesen arányosan. A labdafogó háló használatba helyezésével minimalizálódna az az idő, amit a
labdák vissza hozatalával töltünk, így több idő maradna a játékosok képzésére és a mérkőzések is folyamatosabbá válnának. A korlát kiépítésével a játéktér és a
nézőtér elválasztásra kerülne, mellyel egy fizikai akadályt képeznénk a nézők pályára jutásának megakadályozása érdekében. Összességében egy olyan lehetőséget
kaphatunk a jövőben, amellyel élve rendkívüli gazdasági és sportszakmai eredményeket érhetünk el, növelve az összetartozás érzését közösségünkben.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Vezetőedző

Kategória

Képesíté
s

Edző

Egyéb

Adózás
módja

EKHO

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

60

10

63 169 Ft

12 634 Ft

758 028 Ft

60

10

63 169 Ft

12 634 Ft

758 028 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése
Vezetőedző

Indoklás

Az elmúlt időszakban edzőink társadalmi munkában látták el csapataink mellett az edzői teendőket. A TAO támogatási rendszer lehetőséget
biztosítana, hogy alkalmazott szakembereinket anyagi juttatásban is részesítsük, ezzel is növelve elkötelezettségüket a játékosok nevelése iránt
és egyúttal el is ismerve tevékenységük jelentőségét. Sportegyesületünk igazolt utánpótlás labdarúgóinak száma folyamatosan nő, ennek
következtében a foglalkoztatott edzőink létszámát is növelnünk szükséges. A megfelelő szakmai munka érdekében fontos, hogy minden
korosztályos csapatunk mellett a játékosok irányában elkötelezett, képzett szakember tevékenykedjen, akinek a tovább képzését is lehetővé kell
tennünk.

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)

373 243 Ft

3 848 Ft

7 695 Ft

384 785 Ft

384 785 Ft

765 723 Ft

769 571 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

Mérkőzés labda

db

10

8 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszközök

Jelzőbólya

db

20

300 Ft

6 000 Ft

Pályakarbantartó gépek

Fűkasza

db

1

190 000
Ft

190 000 Ft

Pályakarbantartó gépek

Fűnyíró

db

1

700 000
Ft

700 000 Ft

Egyéb

Mosógép

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Masszázspad

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Sporteszközök

Taktikai tábla

db

1

20 000
Ft

20 000 Ft

Pályakarbantartó gépek

Gyepszellőztető

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Egyéb

Pályavonalazó + festék

db

1

280 000
Ft

280 000 Ft

Pályakarbantartó gépek

Gyephenger

db

1

70 000
Ft

70 000 Ft

Sporteszközök

Kapuháló (7*2)

db

2

100 000
Ft

200 000 Ft

Sporteszközök

Kapuháló (5*2)

db

2

80 000
Ft

160 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Mentőláda feltöltés

db

2

20 000
Ft

40 000 Ft

2 046 000 Ft

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

Indoklás

Mérkőzés labda

Sportszervezetünk sportfelszerelései, sporteszközei az utóbbi időben elhasználódtak, tönkre mentek. Jelen pályázati
lehetősséggel szeretnénk ezeket az eszközöket felszereléseket pótolni, hogy ezzel is emeljük tevékenységünk színvonalát, és
hogy vonzerőt teremtsünk a sportolni vágyó környékbeli fiatalok számára.

Jelzőbólya

Sportszervezetünk sportfelszerelései, sporteszközei az utóbbi időben elhasználódtak, tönkre mentek. Jelen pályázati
lehetősséggel szeretnénk ezeket az eszközöket felszereléseket pótolni, hogy ezzel is emeljük tevékenységünk színvonalát, és
hogy vonzerőt teremtsünk a sportolni vágyó környékbeli fiatalok számára.

Fűkasza

Labdarúgópályánk karbantartásához, a játéktér és közvetlen környékének ápolásához lenne szükségünk rá, a játékosok és a
nézők komfort érzetének javítása érdekében.

Fűnyíró

Az utánpótlásképzésünk alapfeltétele, hogy jó minőségű pályán képezzük labdarúgóinkat, ezért futballpályánk gyepszőnyegének
minőségének javítása érdekében szeretnénk egy fűnyírót vásárolni.

Mosógép

Labdarúgó csapataink szerelésének tisztítása sok gondot okoz. Egy mosógép vásárlásával egyszerűen meg tudnánk oldani az
edzések és mérkőzések utáni szerelések tisztítását.

Masszázspad

Az edzés és a mérkőzések előtti bemelegítő masszázsoknál illetve a különböző sérülések ellátásánál, kezelésénél vennénk nagy
hasznát.
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Taktikai tábla

Az edzések előtt a edzésgyakorlatok bemutatására, valamint a mérkőzések előtt a taktikai formációk felvázolására tudnánk
használni.

Gyepszellőztető

Sportpályánk minőségének javítása érdekében látnánk indokoltnak egy gyepszellőztető beszerzését és használatát.

Pályavonalazó + festék

Szeretnénk a régi elavult mészporos pályavonalazó eszközünket egy modern, festéket használó gépre cserélni, amivel láthatóbb,
egyenesebb és tartósabb pályafelfestést tudnánk elérni.

Gyephenger

A pályánk talajának kezelésére, a kisebb-nagyobb egyenetlenségek korrigálására tudnánk használni, nagymértékben javítva
ezzel a küzdőtér minőségét.

Kapuháló (7*2)

Kapuhálóink elhasználódtak, indokoltnak látjuk ezek cseréjét.

Kapuháló (5*2)

Kapuhálóink elhasználódtak, indokoltnak látjuk ezek cseréjét.

Mentőláda feltöltés

A bajnoki mérkőzésekre kötelezően előírt mentőládát szeretnénk sportegészségügyi eszközökkel feltölteni.

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)

1 419 034 Ft

14 629 Ft

29 258 Ft

1 462 921 Ft

626 966 Ft

2 075 258 Ft

2 089 887 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)

Pálya infr.
bőv.

Öntözőberendezés

2015-10-13

2016-06-30

2016-06-30

1 200 000
Ft

Pálya infr.
bőv.

Labdafogó háló

2015-10-13

2016-06-30

2016-06-30

547 624 Ft

Pálya infr.
bőv.

Pályaelválasztó korlát

2015-10-13

2016-06-30

2016-06-30

400 000 Ft

2 147 624
Ft

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

Indoklás

Öntözőberendezés

Pillanatnyilag a pályánk vízzel történő öntözése nagyon körülményes az elavult, elhasználódott slagjaink és szórófejeink miatt.
Óriási segítséget jelentene egy önjáró öntözőberendezés beszerzése, hiszen ennek segítségével egyenletesen, a megfelelő
vízmennyiséggel és az ideális időtartamban tudnánk öntözni a játékteret.

Labdafogó háló

A futballpályánk két kapuja közül az öltöző felőli kapu mögött korábban már létesítve lett egy labdafogóháló. A másik kapu mögött
viszont nincs labdafogóháló. Aktuális pályázatunkkal szeretnénk támogatást nyerni egy 20*8 méteres labdafogóháló létesítésére.

Pályaelválasztó korlát

Labdarúgópályánk a Török patakkal határolt oldalán kerítés van létesítve a Liget utca felől viszont nincs semmivel elválasztva a
küzdőtér a közterülettől. Ezen az oldalon szeretnénk a pálya teljes hosszra egy 120 méter hosszú 1 méter magas korlátot
létesíteni, mely biztonsági szempontból fontos lenne a szurkolók illetve a játékosok és a játékvezetők tekintetében.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Pálya infr.
bőv.

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Öntözőberendezés

Nagy f.p.

2623
Kismaros
Liget
13

0

Egyéb

Pálya infr.
bőv.

Labdafogó háló

Nagy f.p.

2623
Kismaros
Liget
13

0

Egyéb

Pálya infr.
bőv.

Pályaelválasztó
korlát

Nagy f.p.

2623
Kismaros
Liget
13

0

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

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

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

2015-12-17 10:38
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be/SFP-10532/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-17 10:38

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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be/SFP-10532/2015/MLSZ
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

2015-12-17 10:38

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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be/SFP-10532/2015/MLSZ
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

2015-12-17 10:38

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

2015-12-17 10:38

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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be/SFP-10532/2015/MLSZ
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

2015-12-17 10:38

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

Futball labda

db

60

6 317 Ft

379 020 Ft

Sportfelszerelés

Edzőpóló

db

120

1 805 Ft

216 600 Ft

Sportfelszerelés

Edzőnadrág

db

120

1 805 Ft

216 600 Ft

Sportfelszerelés

Edzősportszár

db

120

902 Ft

108 240 Ft

Sportfelszerelés

Fuballcipő

db

60

9 024 Ft

541 440 Ft

Sportfelszerelés

Edzőmelegítő

db

60

7 219 Ft

433 140 Ft

Sportfelszerelés

Széldzseki

db

60

3 610 Ft

216 600 Ft

Sportfelszerelés

Megkülönböztető trikó

db

60

902 Ft

54 120 Ft

Sportfelszerelés

Táska

db

60

4 512 Ft

270 720 Ft

Sporteszköz

Bólya

szett

5

4 512 Ft

22 560 Ft

Sportfelszerelés

Mérkőzés felszerelés

szett

60

9 024 Ft

541 440 Ft

Sportfelszerelés

Gála póló

db

60

2 707 Ft

162 420 Ft

Sportfelszerelés

Gála rövidnadrág

db

60

2 707 Ft

162 420 Ft

Sportfelszerelés

Gála melegítő

db

60

7 219 Ft

433 140 Ft

Sportfelszerelés

Téli kabát

db

60

7 219 Ft

433 140 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Vitamin

Vitaminok

csom

10

18 048 Ft

180 480 Ft

Gyógyszer

Gyógyszer, krém, fársli

csom

10

18 048 Ft

180 480 Ft

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

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

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

Edző U21

EKHO

60

10

63 169 Ft

12 634 Ft

758 028 Ft

Edző

5201

EKHO

60

10

63 169 Ft

12 634 Ft

758 028 Ft

Edző

1313-00446

EKHO

60

10

63 169 Ft

12 634 Ft

758 028 Ft

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

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

Edző U21

Egyéb

U21

3

19

5201

Egyéb

U17

5

16

5201

Egyéb

U14

5

17

1313-00446

Egyéb

U11

2

9

1313-00446

Egyéb

U9

2

8

1313-00446

Egyéb

U7

2

8

2015-12-17 10:38
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 191 600 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

360 960 Ft

Személyszállítási költségek

1 353 618 Ft

2015-12-17 10:38
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Nevezési költségek

360 965 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

451 206 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

451 206 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 274 084 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

9 443 639 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)

8 473 070 Ft

87 351 Ft

174 702 Ft

8 735 123 Ft

970 569 Ft

9 618 341 Ft

9 705 692 Ft

2015-12-17 10:38
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be/SFP-10532/2015/MLSZ
Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

UEFA "B" tanfolyam

2

800 000 Ft

MLSZ Grassroots "C"

2

400 000 Ft
1 200 000 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)

590 863 Ft

6 091 Ft

12 183 Ft

609 137 Ft

609 137 Ft

1 212 183 Ft

1 218 274 Ft

2015-12-17 10:38
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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

2015-12-17 10:38
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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

Személyi jellegű

7 695 Ft

7 696 Ft

3 848 Ft

11 543 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

29 258 Ft

29 258 Ft

14 629 Ft

43 887 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

30 712 Ft

30 712 Ft

15 356 Ft

46 068 Ft

Utánpótlás-nevelés

174 702 Ft

174 702 Ft

87 351 Ft

262 053 Ft

Általános képzés

12 183 Ft

12 183 Ft

6 091 Ft

18 274 Ft

Összesen

254 550 Ft

381 826 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A pályázat előkészítése, szakszerű megírása, gondozása. A negyedéves előrehaladási jelentések megírása, jelentési
kötelezettségek végrehajtása, jogi és pénzügyi tanácsadás a projekt teljes időtartama alatt. Könyvelői feladatok ellátása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázat előkészítése, szakszerű megírása, gondozása. A negyedéves előrehaladási jelentések megírása, jelentési
kötelezettségek végrehajtása, jogi és pénzügyi tanácsadás a projekt teljes időtartama alatt. Könyvelői feladatok ellátása.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A pályázat előkészítése, szakszerű megírása, gondozása. A negyedéves előrehaladási jelentések megírása, jelentési
kötelezettségek végrehajtása, jogi és pénzügyi tanácsadás a projekt teljes időtartama alatt. Könyvelői feladatok ellátása.

Utánpótlás-nevelés

A pályázat előkészítése, szakszerű megírása, gondozása. A negyedéves előrehaladási jelentések megírása, jelentési
kötelezettségek végrehajtása, jogi és pénzügyi tanácsadás a projekt teljes időtartama alatt. Könyvelői feladatok ellátása.

Általános képzés

A pályázat előkészítése, szakszerű megírása, gondozása. A negyedéves előrehaladási jelentések megírása, jelentési
kötelezettségek végrehajtása, jogi és pénzügyi tanácsadás a projekt teljes időtartama alatt. Könyvelői feladatok ellátása.

2015-12-17 10:38
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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: Kismaros, 2015. 12. 17.

2015-12-17 10:38
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Nyilatkozat 2
Alulírott Sárkány Gyula (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: Kismaros, 2015. 12. 17.
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be/SFP-10532/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-10532/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-21 17:13:02

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-21 17:13:31

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: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-25 13:08:16

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:
2015-04-25 13:11:27

(42 000 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:
2015-10-13 12:51:05

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:
2015-10-13 12:51:15

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: 1
Utolsó feltöltés:
2015-10-13 12:51:22

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-10-13 12:51:30

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:
2015-10-13 12:51:36

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-16 16:17:58

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: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-21 17:12:34

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Kismaros, 2015. 12. 17.

2015-12-17 10:38
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be/SFP-10532/2015/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

4

5

25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

5

150%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

fő (U19-U20U21)

9

12

33%

U18

fő

fő

5

6

20%

U17

fő

fő

4

5

25%

U16

fő

fő

1

3

200%

U15

fő

fő

0

20

0%

Egyéb indikátorok
U14

fő

17

20

18%

U7-U9-U11

fő

25

30

20%

fő
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be/SFP-10532/2015/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

373 243 Ft

3 848 Ft

7 695 Ft

384 785 Ft

384 785 Ft

765 723 Ft

769 571 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

2 908 550 Ft

29 985 Ft

59 970 Ft

2 998 505 Ft

1 285 074 Ft

4 253 594 Ft

4 283 579 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 419 034 Ft

14 629 Ft

29 258 Ft

1 462 921 Ft

626 966 Ft

2 075 258 Ft

2 089 887 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

1 489 516 Ft

15 356 Ft

30 712 Ft

1 535 584 Ft

658 108 Ft

2 178 336 Ft

2 193 692 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 473 070 Ft

87 351 Ft

174 702 Ft

8 735 123 Ft

970 569 Ft

9 618 341 Ft

9 705 692 Ft

Képzés

590 863 Ft

6 091 Ft

12 183 Ft

609 137 Ft

609 137 Ft

1 212 183 Ft

1 218 274 Ft

- ebből általános képzés

590 863 Ft

6 091 Ft

12 183 Ft

609 137 Ft

609 137 Ft

1 212 183 Ft

1 218 274 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

12 345 725 Ft

127 275 Ft

254 550 Ft

12 727 550 Ft

3 249 566 Ft

15 849 841 Ft

15 977 116 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-12-17 10:38

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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be/SFP-10532/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (12 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)
alairasi_cimpeldany_kismaros_1429629211.pdf Szerkesztés alatt, 407 Kb, 2015-04-21 17:13:31)
db34d8db10825f48304bc73cba8cb93594a76efb6e48b8e7b7eba1a66f8a9b1f
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
dok1_1444733490.docx Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2015-10-13 12:51:30) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
dok1_1444733496.docx Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2015-10-13 12:51:36) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat_kismaros_fortuna_1429629182.pdf Szerkesztés alatt, 535 Kb, 2015-04-21 17:13:02)
cbf76b741e8e24305609f9f91de170d640d35c57a5090b07e3f79969ae3dd1e1
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig_szolg_dij_befiz_bizonylat_1429960287.pdf Szerkesztés alatt, 258 Kb, 2015-04-25 13:11:27)
5bcf7126247ae0ff2be0a33a10e0bcb78b909f206e94e6514d35b20c9e1cc313
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav_nullas_igazolas_1429960060.pdf Szerkesztés alatt, 331 Kb, 2015-04-25 13:07:40)
db384f354dbcb8c9ca2c3a7e3e56ddb6a2b00cccf4fbe49f36f7549eca73d4af
onkormanyzati_nullas_igazolas_1429960096.pdf Szerkesztés alatt, 212 Kb, 2015-04-25 13:08:16)
bce05cdcb394c3f6ded68595f4992cc94cd56cc946cfec92c0c9ffa614e2126d
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
dok1_1444733482.docx Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2015-10-13 12:51:22) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda
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
dok1_1444733475.docx Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2015-10-13 12:51:15) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda
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
dok1_1444733465.docx Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2015-10-13 12:51:05) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
targyieszkoz_reszletezett_koltsegte_1429193878.xlsx Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2015-04-16 16:17:58)
031b5d2b030cb3d21b0dcb3afd9dec136149ea836b51b33b061af3408304455d
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
targyieszkoz_beruhazas_muszaki_leir_1429629154.xlsx Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2015-04-21 17:12:34)
d7282fd04686c45b3bec884236776fa32c412ff69998db253c254a80d6c4f301
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