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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Körmendi Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

KFC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1832

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19247988-1-18

Bankszámlaszám

10404728-00017285-00000003

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9900

Város

Körmend

Közterület neve

Sport

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9900

Város

Körmend

Közterület neve

Sport

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 433 12 37

Honlap

http://kormendfc.kormend.hu
E-mail cím

Fax
kormendifc@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Budai József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 348 23 61

E-mail cím

budaibadog@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Buti Tibor

+36 30 433 12 37

E-mail cím
tibor.buti@kormend.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

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

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

12,76 MFt

13 MFt

13 MFt

Állami támogatás

0,036 MFt

0,09 MFt

0,1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

5,027 MFt

3,2 MFt

5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

29,788 MFt

24,197 MFt

35 MFt

Egyéb támogatás

3,799 MFt

3,2 MFt

3 MFt

Összesen

51,41 MFt

43,687 MFt

56,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

10,444 MFt

10,444 MFt

10,444 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,061 MFt

1,05 MFt

2 MFt

Anyagköltség

2,53 MFt

4,604 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2,772 MFt

1,937 MFt

2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,061 MFt

1,05 MFt

1,2 MFt

Összesen

17,868 MFt

19,085 MFt

20,644 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

11,249 MFt

12,3 MFt

13,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,265 MFt

1,05 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

827 251 Ft

16 545 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

24 817 824 Ft

496 356 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

10 488 284 Ft

209 766 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-04-29 14:23
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Körmendi Football Club hatodik alkalommal nyújtja be sportfejl. programját, mely a több mint 100 éves múlttal,és kisváros létére komoly eredményekkel rendelkező
körmendi labdarúgás fejlesztését szolgálja. A Városi Sporttelepen (9900 Körmend, Sport u. 1.) működő egyesület jelenleg a Vas megyei I. osztály listavezetője. Az
első három szezon sportfejlesztési programjában alapvetően két területet céloztunk meg, az egyik az utánpótlás fejlesztése, a másik pedig az 1972-ben épült
öltözőépület felújítása volt. Az öltözőépület felújítása megvalósult, így most a pályák minőségének javítása van soron. Két db nagyméretű füves pályával, és egy
64X42 m-es műfüves pályával rendelkezünk, mely gyakorlatilag egész évben rendelkezésre áll a labdarúgás iránt érdeklődők számára. Körmendnek mindig is térségi
központ szerepe volt a labdarúgásban, mely napjainkban is igaz, hisz a Bozsik programban alközpontként szerepel, s egyre több fiatal kapcsolódik be a sportág
vérkeringésébe. Utánpótlásedzőinken keresztül a bázisiskolaként működő Somogyi Általános Iskolában megkezdődik a gyerekek labdarúgás felé terelése, és
bekapcsolása az egyesületi futballba. Az egyesület utánpótláscsapatai a Bozsik programban, míg az U-14, U-16, U-19-es korosztály a megyei bajnokságban szerepel
a 2014/2015-ös szezonban. Jelenleg közel 150 labdarúgó végez rendszeres edzést a létesítményben, a legkisebbektől az öregfiúkig. Az egyesület az Önkormányzat
tulajdonában levő ingatlanon végzi tevékenységét,melyet ingyenes bérleti szerződés keretében adott át a város. Az ingatlan karbantartása, és költségei az
egyesületet terhelik. A városnak felújításra nincs lehetősége, ugyanakkor az egyesület számára juttatott önkormányzati támogatás teszi lehetővé, hogy a TAO
program keretében a tervezett fejlesztéseket megvalósítsa egyesületünk. Az alapfeltételt nyújtó öltözőépület felújítását követően a szakmai munka eredményességét
elősegítése érdekében pályák állapotának javítása a fő cél, a 2016/2017 évre vonatkozóan a műfüves pálya felújítása kerül célkeresztbe. Természetesen az
utánpótlásra a továbbiakban is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani. Hosszabb távú célként kívánjuk megvalósítani olyan fejlesztéseket, amelyek nem a szűken vett
sportszakmai tevékenységhez kapcsolódnak, ugyanakkor az MLSZ infrastruktúra szabályzatában szerepelnek, s jelenleg részben megoldottak. Ilyen fejlesztés a
részben meglevő külső kerítés teljes körűvé tétele, valamint szurkolókat kiszolgáló helyiségek szabályzat szerinti biztosítása.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az egyesület kezelésében levő önkormányzati ingatlanon az első 3 évben megvalósítottuk az öltözőépület felújítását, a 2014/2015-ös programban a füves pályák
állapotának javítását (öntözőrendszer kiépítésével) tűztük ki célul, az új pályázatunkban pedig a 10 éve készült műfüves pálya felújításához szeretnénk támogatást
nyerni. A műfüves pálya rendszeres használatban van, ugyanakkor az egyesületnek nem volt költségvetési kerete arra, hogy éves szinten a karbantartására is
fordítani tudjon. Jelenlegi állapota, és rendszeres használata mindenképp azt indokolja, hogy a pálya felújítása megtörténjen. A pálya a heti edzéseken túl, iskolai,
önkormányzati és egyéb szervezetek számára nyújt sportolási lehetőséget, valamint a Bozsik utánpótlástornák során is az egyik rendszeres helyszínünk. A fejlesztés
megvalósítása a 2016. évben történne, alapozva az eddigi tapasztalatokra. A program jóváhagyását követően a támogatói bázis biztosítása a teljes program esetén
nem könnyű feladat, melynek során elsőbbséget élvez az utánpótlás szakterületén szükséges napi működés biztosítása. A fejlesztési feladatok ezt szem előtt tartva
minden esetben a program második felében tudnak érvényesülni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A benyújtott programot a 2016/2017-es bajnoki szezon időtartama alatt valósítanánk meg. A műfüves pálya felújítása a fentebb kifejtett indokok alapján a program
utolsó negyedévében valósulna meg. Az utánpótlás területén a tervezett eszközök, sportfelszerelések beszerzésére a támogatói finanszírozást követően kerülhet sor,
mely várhatóan az év végét követően történik meg, így a beszerzés 2016 első negyedévben történhet meg. A mezek beszerzésénél a jelenlegi versenyrendszerben
levő korosztályokkal számoltunk. Az edzői díjak kifizetése havi rendszerességgel a források rendelkezésre állásától, az utazási költségek pedig a bajnoki mérkőzések,
felkészülési tornák időpontjához igazodva fog történni. Az edzőtáborokra a nyári időszakban kerül sor, nevezésiköltségek pedig a különböző tornák időpontjaihoz
igazodva kerül felhasználásra.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk az elmúlt öt évhez hasonlóan azonosul az MLSZ által megfogalmazott célokkal, s ráépül az előző programokra. Az öltözőépület
felújítását követően a mostani programban megfogalmazott fejlesztések már a szakmai munka minőségi feltételeit valósíthatják meg, biztosítva azokat a feltételeket,
melyek hosszútávon szolgálják az utánpótlásképzést, és a labdarúgás népszerűsítését a térség centrumában mindazok számára akik sportolni jönnek hozzánk.
Központi szerepe volt az öltözőépület felújításának korábban a programunkban, melyet követően következő lépcsőfokként a pályáink állapotának minőségi
fejlesztésével (öntözőrendszer kiépítése a füves pályákon) következett. Most a műfüves pálya és a biztonsági kerítés van soron. Figyelmet fordítunk az iskolákkal való
kapcsolatépítésre, és a grassroots rendezvények felkarolására, az egyesület berkeiben működő öregfiúk csapat is heti rendszerességgel látogatja a létesítményt.
2015 nyarán az egyesület és az önkormányzat szervezésében felélesztettük a Rába partján megrendezésre kerülő Strandfoci fesztivált, mely 2010-ig hagyományos
rendezvénye volt a városnak civil szervezésben. A rendezvény idei szervezését is megkezdtük, s június 24-25-26-án kerül megrendezésre. Az egyesület működése
és versenyeztetési rendszere minden tekintetben igazodik az MLSZ aktuális versenykiírásaihoz, a bajnoki osztálynak megfelelően indítjuk az utánpótlás csapatainkat
( a Bozsik korosztályok mellett). Az programjainkban kifejtettek most is aktuálisak, az egyesület kezelésében levő létesítmény fejlesztése, az egységes megjelenést
biztosító sportruházat beszerzése, a versenyeztetés biztosítása, a nemzetközi kapcsolatok építése, mind része annak a tevékenységnek, mellyel a labdarúgás
népszerűségét, és a sportághoz kötődők számát kívánjuk növelni.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A program támogatása nagy segítséget nyújtana abban,hogy továbbra is betöltse azt a térségi szerepét, melyet évtizedek óta ellát. A megújult öltözőépület, az
edzésmunkához biztosított felszerelések, a csapataink számára egységes megjelenést biztosító sportruházat, a korábban szülői segítséget igénylő utaztatás
biztosítása, az edzőtáborok mind hozzájárultak ahhoz, hogy emelkedjen az egyesületben sportoló gyermekek száma. Különösen a Bozsik korosztályban érezhető
hatása, s célunk, hogy ez a felmenő rendszerben is megmutatkozzon az elkövetkező években. Utánpótlás edzőink nemcsak a labdarúgás rejtelmeire oktatják a
gyerekeket, hanem nevelik is őket. Akadnak olyanok is játékosaink között akik az egyesület berkeiben sajátítanak el olyan magatartásmintákat, melyek társadalmi
beilleszkedésüket teszik lehetővé. Az egyesület önkormányzati ingatlanon végzi tevékenységét, melyet hosszú távra és ingyenesen biztosítottak a klub részére,
természetesen fenntartásának költségeinek terheivel. Az ingatlan évtizedek óta sport célokat szolgál, melynek szerepe hosszú távon továbbra is ez lesz. Működésünk
során térítésmentesen helyet biztosítunk iskolai és diáksport rendezvényekhez, közreműködünk az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában. Továbbra is
együttműködünk társadalmi és állami szervezetekkel sportrendezvényeik lebonyolításában, térítésmentesen. Az önkormányzat stabil támogatása teszi lehetővé az
egyesület fejlődését, hiszen a TAO program bevezetése óta nemhogy csökkent volna a város támogatása, hanem folyamatosan nő. Továbbra is kockázatként
értékeljük, hogy az utánpótlásba befektetett anyagi és szellemi javakat Ausztriában fölözik le. Semmilyen eszközt nem látunk jelen pillanatban arra, ami gátat szabna
ennek. Egyedül a szülők és a gyerekek meggyőzésében reménykedhetünk ilyen esetekben, ami nem mindig elegendő. Szintén problémát jelent a 15-18 éves korban
a játékosok megtartása, ebben az életkorban gyakori az edzések látogatásának hanyagolása, némely esetben a sport tevékenység megszüntetése. Összességében
a sportfejlesztési programunk támogatása lehetővé tenné a pályáink állapotának további minőségi fejlesztését, ami jelentősen hozzájárulna az egyesület berkeiben
folyó szakmai munka eredményességének növeléséhez.Továbbra is zavartalan lenne az utánpótláscsapataink versenyeztetése. A szakmai munkák díjazása pedig
edzőink számára nyújt biztos hátteret.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Pályakarbantartó
gép

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése
kiegészítők, tartozékok

Mennyiségi
egység
db

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

1

1 156 970
Ft

1 156 970 Ft

1 156 970 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése
kiegészítők, tartozékok

Indoklás

A tervezett műfüves pályafelújítás akkor lesz hosszú távon hatékony, ha megfelelő eszközökkel a karbantartását is el tudjuk
végezni. Erre a célra a 15/16-os pályázat keretében beszerzés alatt álló kistraktorhoz szükséges a műfű tisztántartását,
granulátum fellazítását lehetővé tevő eszköz beszerzése. Redexim Verti-Comb 1800 pályakefe acéltüskékkel Műszaki jellemzők:
Munkaszélesség (cm): 180 Súly (kg): 104 Teljesítmény igény, emelőerő (LE/kg): 18/200 Az eszköz ára: 780 000 Ft + ÁFA 3 mmes első acéltüske: 131 000 Ft + ÁFA 3 mm-es hátsó acéltüske: 131 000 Ft + ÁFA

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)

802 434 Ft

8 273 Ft

16 545 Ft

827 251 Ft

354 536 Ft

1 173 515 Ft

1 181 788 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)

Pályafelújítás

műfüves pálya felújítása

2017-04-01

2017-06-20

2017-06-30

28 501 500
Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés
kapuval

2017-04-03

2017-06-20

2017-06-30

6 208 000
Ft
34 709 500
Ft

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

Indoklás

műfüves pálya felújítása

A Körmendi Football Club kezelésében levő önkormányzati ingatlanon 2005-ben létesített közepes méretű műfüves pálya (
62X42,3) folyamatos használata mellett az egyesületnek nem volt forrása karbantartásra, ezért nagyon elhasználódott, ezért
felújítása mindenképp indokolt. Az egyesület a Bozsik programban alközponti szerepet tölt be, s minden tornán a legjobb
minőségű pályát biztosítjuk az utánpótláscsapatok számára. Ez a füves centerpályánkat és a műfüves pályánkat jelenti. Utóbbi
felújítása azt is jelentené, hogy ez a színvonal tovább emelkedne. A mellékelt ajánlaton kívül a lámpatestek is cserére szorulnak,
12 db, költsége 660.000 Ft. Ugyancsak cserére szorul a műfüves pályát körülvevő kerítés dróthálója, és labdafogó hálója,
melynek költsége 600.000 Ft.

biztonsági kerítés kapuval

Az egyesület kezelésében levő létesítmény, melyen 2 nagyméretű füves pálya és egy közepes méretű műfüves pálya, valamint
öltözőépület található nincs bekerítve. Az MLSZ Infrastruktúra Szabályzata alapján ezt szükséges megvalósítanunk. A Körmendi
FC jelenleg vezeti a Vas megyei I. osztályú bajnokságot, több ízben szerepelt az NB III-ban, ezért a szabályzat szerinti 2 m
magas kerítés kiépítésével számoltunk első lépcsőben 400 m hosszban, melyen min. két helyen ajtót is el kell helyezni az
esetlegesen kimenő labdák miatt.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi
száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pályafelújítás

műfüves pálya
felújítása

Egyéb

9900
Körmend
Sport
1

Külterület 0265/6
hrsz.

2816

Bérelt

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kerítés
kapuval

Egyéb

9900
Körmend
Sport
1

Külterület 0265/6
hrsz.

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

2016-04-29 14:23
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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.

24 073 290 Ft

248 178 Ft

496 356 Ft

24 817 824 Ft

10 636 210
Ft

35 205 856 Ft

35 454 034 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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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

KÖRMENDI FC U19

16

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

KÖRMENDI FC U16

16

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U14

KÖRMENDI FC U14

16

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

11

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

11

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U9

Csapat neve
Körmendi FC U-9

Létszám
8

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Bozsik egyesületi U7-U11

Státusz
Aktív

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

2016-04-29 14:23

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-04-29 14:23

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-04-29 14:23

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-04-29 14:23

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

12 / 24

be/SFP-11351/2016/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-04-29 14:23

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

edzőlabda

db

50

5 000 Ft

250 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

20

20 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

8

40 000 Ft

320 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

8

25 000 Ft

200 000 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)

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

2151

EKHO

150

12

95 000 Ft

19 000 Ft

1 368 000 Ft

Edző

2152

EKHO

150

12

95 000 Ft

19 000 Ft

1 368 000 Ft

Edző

7756

EKHO

150

12

95 000 Ft

19 000 Ft

1 368 000 Ft

Edző

1001

EKHO

150

12

95 000 Ft

19 000 Ft

1 368 000 Ft

Edző

0554

EKHO

150

12

130 000 Ft

26 000 Ft

1 872 000 Ft

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2151

MLSZ D

U7

2

8

2152

MLSZ D

U11

6

8

7756

MLSZ D

U19

5

16

1001

UEFA B

U16

5

16

0554

UEFA B

U13

3

11

2151

MLSZ D

U9

2

8

2151

MLSZ D

U14

5

16

0554

UEFA B

U11

3

8

2151

MLSZ D

U13

3

11

2152

MLSZ D

U9

2

8

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 170 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 500 000 Ft

2016-04-29 14:23
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Nevezési költségek

75 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

250 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

7 344 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

11 339 000 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)

10 173 635 Ft

104 883 Ft

209 766 Ft

10 488 284 Ft

1 165 365 Ft

11 548 766 Ft

11 653 649 Ft

2016-04-29 14:23
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-04-29 14:23
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-04-29 14:23
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

16 545 Ft

16 545 Ft

8 273 Ft

24 818 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

496 356 Ft

496 356 Ft

248 178 Ft

744 534 Ft

Utánpótlás-nevelés

209 766 Ft

209 766 Ft

104 883 Ft

314 649 Ft

Összesen

722 667 Ft

1 084 001 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázat előkészítésével, megírásával,megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával, könyvelésével, könyvvizsgálatával
kapcsolatos költségek finanszírozása.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Pályázat előkészítésével, megírásával,megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával, könyvelésével, könyvvizsgálatával
kapcsolatos költségek finanszírozása.

Utánpótlás-nevelés

Pályázat előkészítésével, megírásával,megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával, könyvelésével, könyvvizsgálatával
kapcsolatos költségek finanszírozása.

2016-04-29 14:23
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Körmend, 2016. 04. 29.

2016-04-29 14:23
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Nyilatkozat 2
Alulírott Budai József (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: Körmend, 2016. 04. 29.
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be/SFP-11351/2016/MLSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 12:30:12
Feltöltés / Megtekintés

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 12:27:28
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 09:24:14
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:19:40
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 12:34:35
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 10:52:37
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 10:49:27
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 09:25:58
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-29 14:18:57
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:18:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 10:49:50
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 10:50:25

Kelt: Körmend, 2016. 04. 29.
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be/SFP-11351/2016/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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be/SFP-11351/2016/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

24 875 724 Ft

256 451 Ft

512 901 Ft

25 645 075 Ft

10 990 746 Ft

36 379 371 Ft

36 635 822 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

802 434 Ft

8 273 Ft

16 545 Ft

827 251 Ft

354 536 Ft

1 173 515 Ft

1 181 788 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

24 073 290 Ft

248 178 Ft

496 356 Ft

24 817 824 Ft

10 636 210 Ft

35 205 856 Ft

35 454 034 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

10 173 635 Ft

104 883 Ft

209 766 Ft

10 488 284 Ft

1 165 365 Ft

11 548 766 Ft

11 653 649 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

35 049 359 Ft

361 334 Ft

722 667 Ft

36 133 359 Ft

12 156 111 Ft

47 928 137 Ft

48 289 471 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFP-11351/2016/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (15 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)
kfcalairasi_1461580048.pdf (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2016-04-25 12:27:28) 245966904ae854729fb31db104161748f18aa9454f183a3207a040e50754ac4a
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozas_1461932337.pdf (Szerkesztés alatt, 405 Kb, 2016-04-29 14:18:57) 101f50eab6565a9be1e24c45853402472244c322a3e958b904466ab89b6e87b9
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositas_1461932321.pdf (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2016-04-29 14:18:41) f7c93ed33ead5278db406fc3f37cb9c8be4de6df314f9dd4f2d88f7045d00dcb
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
torvenyszekikivonat_1461580212.pdf (Szerkesztés alatt, 563 Kb, 2016-04-25 12:30:12)
eb6142b704aaf676468fea280570fe1bea1c0d47113861315a0d767c6f6d44fe
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij_1461932380.pdf (Szerkesztés alatt, 185 Kb, 2016-04-29 14:19:40) 4e397d1b87899095cf81c98b5ee9aabbed6d8cff2d73c5e3d56f5d5cb338da1e
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
kfckoztartozasmentes_1461579991.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-25 12:26:31)
7a6eb286784b06c9eb63a1074cca2692ce44148afa882b4831adc3b357ef486a
adoigazolashelyi_1461914654.pdf (Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2016-04-29 09:24:14)
95faac2fd2892d81e82aa3ac6467fe0f189d6e9792372b780a650353b52bc135
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
epiteshatosag_1461914758.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2016-04-29 09:25:58) 9616664b59da36966152fee86d9bb939968032a1ef31dccd627c8efeffea5f9c
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
epiteshatosag_1461919767.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2016-04-29 10:49:27) 9616664b59da36966152fee86d9bb939968032a1ef31dccd627c8efeffea5f9c
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
berletiszerzodes1.o._1461580452.jpg (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2016-04-25 12:34:12)
504e655909f6a113cea89b753114a84e69f81e43acedce832bcddc699e3d69ac
berletiszerzodes2.o._1461580475.jpg (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-04-25 12:34:35)
abc5a129583c9bc7a63822adb3c9a9c93b176e519eb1cdd2c041c4736e2ecb4d
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap1.old.kfc_1461919927.tif (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2016-04-29 10:52:07)
e303a6719052e5d40f134c9ec95d24271af42591fab8dd78f21ab47a3b763882
tulajdonilap2.old.kfc_1461919957.tif (Szerkesztés alatt, 147 Kb, 2016-04-29 10:52:37)
27e4246f7cae30049032e1b4c5264a2cc844e1f36503b0238758760c36e9e2dc
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
tomsec-baukft.-arajanlat_1461919790.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2016-04-29 10:49:50)
cdc18d73b07bce2367723d99f3b3c1743a29efe22ba57e57ce4522e9911bb9d5
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
tomsec-baukft.-arajanlat_1461919825.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2016-04-29 10:50:25)
cdc18d73b07bce2367723d99f3b3c1743a29efe22ba57e57ce4522e9911bb9d5
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