
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Teveli MEDOSZ SE

A kérelmező szervezet rövidített neve  Teveli MEDOSZ SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1740

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. 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  19952376-1-17

Bankszámlaszám  71800020-12300589-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7181  Város  Tevel

Közterület neve  Fő  Közterület jellege  utca

Házszám  288  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7181  Város  Tevel

Közterület neve  Fő  Közterület jellege  utca

Házszám  288  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 695 38 98  Fax  +36 74 524 010

Honlap  www.tevel.hu  E-mail cím  ammazoltan@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Ferenc Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 695 38 98  E-mail cím  tevel@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Amma Zoltán +36 30 409 01 98 ammazoltan@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 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 4,8 MFt 3,2 MFt 3 MFt

Állami támogatás 10,02 MFt 0,324 MFt 0,5 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,646 MFt 1,68 MFt 1,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 21,362 MFt 8,52 MFt 21,048 MFt

Egyéb támogatás 0,485 MFt 0,144 MFt 0,5 MFt

Összesen 37,313 MFt 13,868 MFt 26,748 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,948 MFt 6,3 MFt 8,595 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,594 MFt 0,557 MFt 0,6 MFt

Anyagköltség 23,03 MFt 16,267 MFt 17,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,831 MFt 0,393 MFt 0,6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,438 MFt 0,214 MFt 0,45 MFt

Összesen 27,841 MFt 23,731 MFt 27,745 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 9,52 MFt 18,56 MFt 25,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,594 MFt 0,557 MFt 0,6 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)

137 569 Ft 2 751 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

7 753 135 Ft 155 063 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 13 786 650 Ft 275 733 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 15 995 Ft 320 Ft

Közreműködői díj  
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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

Csapatunk több mint 30 éve a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban játszik és ezt a szép hagyományt szeretnénk megőrizni, vonzóvá tenni a fiatalok számára.
Tevel község lakossága igényli a rendszeres labdarúgó mérkőzéseket, mely kikapcsolódást jelent a labdarúgást szeretőknek és egyben a fiatalok egészséges
életmódra való nevelését is szolgálja. A Teveli MEDOSZ SE alapvető célja Tevel község és térsége labdarúgó sportjának fejlesztése, a versenyszerű sportolási
lehetőségek biztosítása, az utánpótlás nevelése, illetve elősegítve a legszélesebb réteg (iskolák, óvodák, lakosság) bekapcsolódását a község labdarúgásába. Ennek
érdekében szorosan együttműködünk a község és térségének önkormányzati, gazdálkodó és más szervezeteivel, valamint a sportszerető közönséggel. Az egyesület
vezetése nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre a BOZSIK program keretén belül. U7, U3, U11, U14, U16 korosztályokon belül folyik heti rendszerességgel
edzés. Az Egyesületünk a TAO pályázatnak köszönhetően a sportöltöző helyiségünket teljes mértékben fel tudtuk újítani, mely beruházással a kor követelményeinek
megfelelő kiszolgálóhelyiséget hoztunk létre. A sportpályánk egy Leader pályázatnak köszönhetően teljesen felújításra került. A vadonatúj, élőfüves pályát 2014-ben
avattuk fel. A pálya avatásán az NB1-ben szereplő MTK Hungária csapatát láttunk vendégül a Magyar Kupa 2. fordulójában. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Tevel település területén található labdarúgó pálya öntöző rendszerének kiépítését és a pálya kerítését kívánjuk felújítani, átépíteni. A pálya területe eredetileg egy
kelet-nyugati irányú lejtő volt, amit tereprendezéssel egy közel vízszintes platóvá alakítottak. A sportpálya területén található a tulajdonképpeni labdarúgó pálya, a
pályától északra eső edzőterület, szertár és az öltöző épülete. A labdarúgó pályát betonoszlopokra feszített drótfonatból készült kerítés veszi körül. A pálya hosszabb
oldalai mellett ülőpadok vannak elhelyezve. A sportpálya nyugati oldali rézsűjét, mely a Vásártér utcai útpadkáig terjeszkedik, drótfonatos kerítés zárja le, mely
állapota rossz és alig 2m magas. A tervezett munkálatok a pálya locsolórendszer kiépítésére és a kerítés átépítésére vonatkozik. Eddig a pályát kézi erővel a
sportegyesület vezetői locsolták. A locsolórendszer kiépítése lehetővé teszi az automatizált működést, és nem jár költség növekménnyel, mert az időjárás érzékelő
alapján dönti el a vezérlés,hogy szükséges-e locsolni, vagy sem. A rendszer magas nyomáson működik, viszont a pályát megtápláló vezetéken rendszerint 2bar
nyomás mérhető, emiatt szükséges egy nyomásfokozó szivattyú telepítése. A szivattyú 6-7bar folyamatos üzemi nyomást biztosít a szórófejeken. A nyomásfokozó
egység a meglévő akna mellé, egy új, saját aknába kerül telepítésre.A pálya mellett található öltöző épületébe zárt helyre kerül a rendszer vezérlése. A kerítés
megmagasítására a jelenlegi kerítés és kerítéstartó oszlopok betontalpa nem alkalmas, állapotuk miatt. Emiatt szükséges a kerítést 171 m hosszan elbontani, helyére
4m magas kerítést építeni. A tervezett beruházásokat várhatóan 2016. augusztus 31.-ig a kivitelező vállalkozás fejezi be. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sportfejlesztési programunk utánpótlás nevelési feladatokból, tárgyi eszköz beruházás, felújításból és közreműködői költségekből tevődik össze. A projektünk
időtartama 2016. július 1.-től 2017. június 30.-ig tart. A pálya felújítási munkálatokat 2017. június 30.-ig szeretnénk elvégezni, valamint a biztonsági kerítés is eddig a
dátumig készül el. A tárgyi eszközet 2016. év végéig szeretnénk megvásárolni. Sporteszközök, sportszerelés beszerzése: 2016. július 1. – 2017. június 30.
Személyszállítási költségek: 2016. július 1. – 2017. június 30. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2016. július 1. – 2017. június 30. A programban résztvevő
sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: 2016. július 1. – 2017. június 30. 

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 Teveli MEDOSZ SE sportfejlesztési programjában, amely összhangban van a Magyar Labdarúgó Szövetség hosszú távú sportfejlesztési programjával, a
fokozatosság és a fenntarthatóság elvét követve, mely olyan struktúra kialakítását kívánja megvalósítani, ahol a megfelelő szakmai munka, illetve a minőségi
infrastruktúra feltételek megteremtik a lehetőséget széles tömegbázis kialakítására. A tömegesítés programját valamennyi korosztályban érvényesíteni kívánjuk.
Olyan utánpótlás-nevelő bázis kialakítása a célunk, amely megfelelő alternatívát és kitörési pontot, lehetőséget jelent a térség fiataljai számára. Ezáltal növeli a futball
tömegbázisát, hozzájárulva sportági piramis alapjainak kiszélesítéséhez. A tömegbázis növelését a realitás szintjén kívánjuk tartani, valamint elkötelezettek vagyunk a
megcélzott eredmények és a források egymáshoz viszonyított arányosságágnak elve mellett is. A játékosok fejlődését segítve az edzéseken kívül edzőtáborokat
szerveztünk és a későbbiek folyamán szervezünk is az utánpótláskorú játékosok számára, amely lehetőséget biztosít majd számukra a szakmai fejlődésen túl ahhoz
is, hogy a csapat tagjai igazi közösségként tekintsenek a Sportegyesületre. A sportfelszerelések vásárlásával, valamint a mérkőzésekre, edzőtáborokba történő
transzfer költségek átvállalásával el kívánjuk érni, hogy a gyerekek, illetve a családjuk tekintetében a lehető legkisebb anyagi ráfordítást igényelje a sportolás. Mind a
sportcélú ingatlan fejlesztés költségeit tekintve, mind az utánpótlás-nevelés költségeit tekintve a legmesszebbmenőkig ki kívánjuk használni az Egyesület
használatában álló sportcélú ingatlan adta lehetőségeket. Ugyanezen célok elérését célozva került beadásra a 2011/12, a 2012/13, 2013/14, 2014/15 és a 2015/16
évadra is a TAO támogatás az MLSZ fele. A TAO pályázatnak köszönhetően 3 év alatt a teljes öltöző épületet felújításra kerül, valamint a vezetőség és a község
megelégedésére az előminősítéses pályázat keretében elnyertünk egy lelátó építésére is a lehetőséget. E lelátó az rossz időjárási körülmények idején is kicsalogatja
a sportszerető közönséget a mérkőzésekre. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A községben és a környező településeken felnövekvő gyermekek sportnak, azon belül is a labdarúgásnak történő megnyerése kiemelt célunk, így teremtve helyben
megvalósítható alternatívát a fiataloknak a kikapcsolódásra. Emellett a fejlesztés eredményeként a költségek csökkentésével biztosíthatjuk a működés közép- és
hosszú távú feltételeit is, valamint egyúttal a gazdaságos üzemeltetéshez, fenntartásához. A sportfejlesztési program megvalósításának eredményei kedvező
hatásokat indukálhatnak a környéken élő fiatalok részére. Ezen megállapítások realizálódása az alábbi területeken várható: egyrészt növelhető általa a fiatalok fizikai
aktivitása, másrészt szélesebb merítési lehetőséget kínál az Egyesület utánpótlás-nevelése szempontjából, harmadrészt pedig megfelelő alternatívát kínál a térség
fiataljainak a kikapcsolódásra, sportolásra és a tehetséggondozásra. A klub szerepének növekedése magával vonhatja a szponzoráció mértékének arányos
növekedését az Egyesület költségvetésében, valamint nőhet a sport-infrastruktúra kihasználtsága is. A megfelelő szakemberek rendelkezésre állnak, mind a
sportfejlesztési program megvalósítására, illetve a működtetésére is. Az erősségek között lehet megemlíteni, hogy első osztályú sportinfrastruktúra van kialakítva,
kialakított és bejáratott helyszín, valamint a nézők és a játékosok számára ingyenes parkolási lehetőség biztosított. Gyengeségként megemlítendő, hogy a
létesítmények felújításra szorulnak, valamint a futballpálya öntözése nem megoldott. Lehetőség a Sportegyesület részére, hogy nagy a kereslet a minőségi szabadtéri
infrastruktúrára, együttműködés más sportegyesületekkel. Veszélyek között lehet megemlíteni, ha a jelenlegi sportvezetőség a teljesen elhanyagolja a pálya
karbantartását, valamint vagyoni elleni bűncselekmény keletkezik.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop db 1 154 900
Ft

154 900 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató db 1 37 500 Ft 37 500 Ft

192 400 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

számítógép, laptop Az Egyesületünk egyre gyarapodó adminisztratív tevékenységet kell ellátnia. Emiatt szükséges az informatikai berendezés
megvásárlása.

nyomtató Az Egyesületünk egyre gyarapodó adminisztratív tevékenységet kell ellátnia. Emiatt szükséges az informatikai berendezés
megvásárlása.

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)

133 442 Ft 1 376 Ft 2 751 Ft 137 569 Ft 58 958 Ft 195 151 Ft 196 527 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)

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés építése 2016-07-18 2016-08-31 2016-08-31 4 573 221
Ft

Pályafelújítás élőfüves pálya felújítása 2016-07-18 2016-08-31 2016-08-31 6 270 092
Ft

10 843 313
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

biztonsági kerítés építése A kerítés megmagasítására a jelenlegi kerítés és kerítéstartó oszlopok betontalpa nem alkalmas állapotuk miatt. Emiatt
szükséges a kerítést 171 m hosszan elbontani, helyére 4 m magas kerítést építeni. Erre a beruházásra a sportpálya biztonsági
szempontjából van szükség, mivel nem rendelkezünk megfelelő védelemmel.

élőfüves pálya felújítása A tervezett munkálatok a pálya locsolórendszer kiépítésére vonatkozik. Eddig a pályát kézi erővel a sportegyesület vezetői
locsolták. A locsolórendszer kiépítése lehetővé teszi az automatizált működést, és nem jár költség növekménnyel, mert az
időjárás érzékelő alapján dönti el a vezérlés, hogy szükséges-e locsolni, vagy sem.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi

száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kerítés
építése

Nagy f.p. 7181
Tevel
hrsz.
332

332 Bérelt

Pályafelújítás élőfüves pálya
felújítása

Nagy f.p. 7181
Tevel
hrsz.
332

332 5460 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.

Öltöző Öltöző 7181
Tevel
hrsz.
332

332 156 Bérelt 250 0 Ft 12

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem
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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. 7 520 541 Ft 77 531 Ft 155 063 Ft 7 753 135 Ft 3 322 772
Ft

10 998 376 Ft 11 075 907 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFP-11611/2016/MLSZ

2016-04-29 17:17 8 / 24



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 TEVELI MEDOSZ SE U19 18 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 TEVELI MEDOSZ SE U16 24 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 6 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 13 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 15 Bozsik egyesületi U13 egyéb ffi UP bajnokság 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 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 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 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 Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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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 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)

Sporteszköz mérkőzéslabda db 20 19 900 Ft 398 000 Ft

Sporteszköz bója csom 1 11 900 Ft 11 900 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 64 240 Ft 64 240 Ft

Sporteszköz szögletzászló csom 1 19 900 Ft 19 900 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 25 25 900 Ft 647 500 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 25 4 850 Ft 121 250 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 25 2 100 Ft 52 500 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 2 245 000 Ft 490 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 25 8 860 Ft 221 500 Ft

Sportfelszerelés esőkabát db 25 24 500 Ft 612 500 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 25 6 500 Ft 162 500 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 25 1 950 Ft 48 750 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 5 14 300 Ft 71 500 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 5 9 800 Ft 49 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 60 3 500 Ft 210 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 35 19 990 Ft 699 650 Ft

Sporteszköz sorfal db 1 55 000 Ft 55 000 Ft

Sporteszköz sorfal db 1 38 500 Ft 38 500 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 Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Műfüves pálya Műfüves pálya 10 000 Ft 5 2 100 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Műfüves pálya A téli hónapok során a felkészülési mérkőzéseket műfüves pálya hiányában kénytelenek vagyunk bérelni. A megfelelő felkészülés miatt van
szükség műfüves pálya bérletére.

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 TANC1319-00550 Egyéb 160 12 141 000 Ft 38 070 Ft 2 148 840 Ft

Edző Folyamatban Egyéb 160 5 141 000 Ft 38 070 Ft 895 350 Ft

Egyéb Elnök Egyéb 160 12 141 000 Ft 38 070 Ft 2 148 840 Ft

Egyéb Utápótlás csapatok
vezetője

Egyéb 160 12 141 000 Ft 38 070 Ft 2 148 840 Ft

Egyéb Karbantaró, szertáros Egyéb 160 12 141 000 Ft 38 070 Ft 2 148 840 Ft

be/SFP-11611/2016/MLSZ

2016-04-29 17:17 14 / 24



2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Elnök A Sportegyesület megnövekedett feladatok ellátása érdekében a zökkenőmentes működés érdekében szükséges az elnök
foglalkoztatása.

Utápótlás csapatok vezetője A Sportegyesület megnövekedett feladatok ellátása érdekében a zökkenőmentes működés érdekében. A megnövekedett
gyereklétszám szükségessé tette, hogy az utánpótláskorú csapatok külön szakmai vezető figyelje, valamint a várható
létszámnövekedés miatt.

Karbantaró, szertáros A Sportegyesület megnövekedett feladatok ellátása érdekében a zökkenőmentes működés érdekében. Az öltöző épületének
tisztán tartása, a sportpálya és környezetének rendben tartása indokolja a karbantartó és szertáros foglalkoztatását.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1319-00550 MLSZ Grassroots
C

U7 5 8

TANC1319-00550 MLSZ Grassroots
C

U9 5 6

TANC1319-00550 MLSZ Grassroots
C

U11 5 13

TANC1319-00550 MLSZ Grassroots
C

U13 8 15

TANC1319-00550 MLSZ Grassroots
C

U16 9 24

TANC1319-00550 MLSZ Grassroots
C

U19 8 18

Folyamatban MLSZ Grassroots
C

U7 5 8

Folyamatban MLSZ Grassroots
C

U9 5 6

Folyamatban MLSZ Grassroots
C

U11 5 13

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 974 190 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 100 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 340 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 9 490 710 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 14 904 900 Ft

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)

13 373 050 Ft 137 866 Ft 275 733 Ft 13 786 650 Ft 1 531 850 Ft 15 180 633 Ft 15 318 499 Ft

be/SFP-11611/2016/MLSZ

2016-04-29 17:17 15 / 24



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

2016/17 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
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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)

Egyéb 1 63 500 Ft

63 500 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)

15 515 Ft 160 Ft 320 Ft 15 995 Ft 47 985 Ft 63 820 Ft 63 980 Ft
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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)

2 751 Ft 2 751 Ft 1 376 Ft 4 127 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 155 063 Ft 155 063 Ft 77 531 Ft 232 594 Ft

Utánpótlás-nevelés 275 733 Ft 275 733 Ft 137 866 Ft 413 599 Ft

Szakképzés 320 Ft 320 Ft 160 Ft 480 Ft

Összesen 433 867 Ft  650 800 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Igények felmérése, beszállítókkal, közreműködő vállalkozásoktól árajánlatok beszerzése. Hatóságokkal egyeztetés a projekt megvalósításával.
Támogatókkal, kivitelező vállalkozásokkal kapcsolattartás. Jogszabályok, jogszabály változások figyelése, a bekövetkezett változásokról
tájékoztatást ad a pályázónak. A projekt követése és elszámolása.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Igények felmérése, beszállítókkal, közreműködő vállalkozásoktól árajánlatok beszerzése. Hatóságokkal egyeztetés a projekt megvalósításával.
Támogatókkal, kivitelező vállalkozásokkal kapcsolattartás. Jogszabályok, jogszabály változások figyelése, a bekövetkezett változásokról
tájékoztatást ad a pályázónak. A projekt követése és elszámolása.

Utánpótlás-
nevelés

Igények felmérése, beszállítókkal, közreműködő vállalkozásoktól árajánlatok beszerzése. Hatóságokkal egyeztetés a projekt megvalósításával.
Támogatókkal, kivitelező vállalkozásokkal kapcsolattartás. Jogszabályok, jogszabály változások figyelése, a bekövetkezett változásokról
tájékoztatást ad a pályázónak. A projekt követése és elszámolása.

Szakképzés Igények felmérése, beszállítókkal, közreműködő vállalkozásoktól árajánlatok beszerzése. Hatóságokkal egyeztetés a projekt megvalósításával.
Támogatókkal, kivitelező vállalkozásokkal kapcsolattartás. Jogszabályok, jogszabály változások figyelése, a bekövetkezett változásokról
tájékoztatást ad a pályázónak. A projekt követése és elszámolása.
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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: Tevel, 2016. 04. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Ferenc Sándor (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: Tevel, 2016. 04. 29.
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Mellékletek

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

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)

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

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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)

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Tevel, 2016. 04. 29.
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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 4 6 50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 2 100%

Edzőtáborok száma db 2 3 50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 2 2 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 156 156 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 18 20 11%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 24 25 4%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U7 8 12 50%

U9 6 12 100%

U11 13 15 15%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

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 7 653 983 Ft 78 907 Ft 157 814 Ft 7 890 704 Ft 3 381 730 Ft 11 193 527 Ft 11 272 434 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

133 442 Ft 1 376 Ft 2 751 Ft 137 569 Ft 58 958 Ft 195 151 Ft 196 527 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

7 520 541 Ft 77 531 Ft 155 063 Ft 7 753 135 Ft 3 322 772 Ft 10 998 376 Ft 11 075 907 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

13 373 050 Ft 137 866 Ft 275 733 Ft 13 786 650 Ft 1 531 850 Ft 15 180 633 Ft 15 318 499 Ft

Képzés 15 515 Ft 160 Ft 320 Ft 15 995 Ft 47 985 Ft 63 820 Ft 63 980 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 15 515 Ft 160 Ft 320 Ft 15 995 Ft 47 985 Ft 63 820 Ft 63 980 Ft

Összesen 21 042 548 Ft 216 933 Ft 433 867 Ft 21 693 349 Ft 4 961 565 Ft 26 437 980 Ft 26 654 913 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (18 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)

alairasicimpeldany_1461223955.pdf (Szerkesztés alatt, 827 Kb, 2016-04-21 09:32:35)
b195adf126e6b466a1d99c0a2c90a060019fcf51ad53df911bf08272ac22a95c

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

beruhazasfinanszirozasiterve_1461823992.pdf (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2016-04-28 08:13:12)
fbc1365294d8abaf2a0822b1fa5d243c10c4bbb82063373af9dc5286b53205e3

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

elkeszultletesitmenyhasznositasi_1461824009.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-04-28 08:13:29)
c2df5a2049fc5744c35ea505b6ff6d94ba6c99d6f23de739baea8546590f159a

Egyéb dokumentumok

oklevelsimonjozsef_1461223986.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-21 09:33:06)
cacd9d2cffb36055b02838e0a0bee514a92ad1400ba0eefcec1545a542762d92

arajanlatkepzes_1461560432.pdf (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2016-04-25 07:00:32) 2333b3faa5fa5e75d5ec31bbd883e3a532a360aacb435ef66f9e7b4c64cb1a57

arajanlatlaptopnyomtato_1461836550.pdf (Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2016-04-28 11:42:30)
2ac177943b73774322ce71a12d83bb8d6f78774d61b713b2cf707da01170764e

arajanlatfelszerelesekrol1_1461736826.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-27 08:00:26)
2b0187195c3f2b8d236c415b88a60d15efdfeee96d1729c654d56b4a2763084f

arajanlatfelszerelesekrol2_1461736833.pdf (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2016-04-27 08:00:33)
005a20d758388dde5cf590ae859a9f0e0e4f395749ad6edb7df4ba8938a0033d

arajanlatfelszerelesekrol3_1461736840.pdf (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2016-04-27 08:00:40)
543b798634624d5af0e060f7bdff2f3a8a0da16e6a54d177e60f649891557907

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

kivonat_1461223504.pdf (Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2016-04-21 09:25:04) ff2dbccd98407f26704b1a048f8da50265702b1d97ab96f2e92f791fd08b14b5

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazolasszolgaltatasidijrol_1461663729.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2016-04-26 11:42:09)
42ba23bd90847fa6a9b310502913ac39c2306aaf098e0a3e79e1d8722a1abfc4

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

1_teveli_medosz_sportegyesulet_1995_1461571988.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2016-04-25 10:13:08)
ff64b7e33da8923acbc6dadb517c7a9a039129b065ffa8ca37edd14166c304f6

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

epitesiengedely_1461912280.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2016-04-29 08:44:40) 339726947ccfa9700d6ad29d44518a03da5bb345e35a8dda4faddcde9be701de

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_1461912269.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2016-04-29 08:44:29) 339726947ccfa9700d6ad29d44518a03da5bb345e35a8dda4faddcde9be701de

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

egyuttmukodesimegallapodas_1461736953.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-27 08:02:33)
7344a9a88c8039c96f79a082c589c7f6b95e92f77582471b7b5909a8254c9913

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

tulajdonilap_1461560461.pdf (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2016-04-25 07:01:01) 961a7285cd39d47c66e419e06e76d1cc0a16a060ed10fbc4ea3dbc0143101453

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

koltsegvetespalyaeskerites_1461737043.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-27 08:04:03)
a67a3fb1881af42a411497582dc0c86128c8534a27337208738846cbb6b94235

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszakileiras_1461737061.pdf (Szerkesztés alatt, 143 Kb, 2016-04-27 08:04:21) 97b08e230d6a59533422ce4c7fe1bc65e441ff24bf576547c8f87e07377c5a65
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