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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Szabadbattyán Községi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Szabadbattyán KSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

676

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei III. oszt. v. alatta

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19826170-1-07

Bankszámlaszám

57800215-10013364-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8151

Város

Szabadbattyán

Közterület neve

Csikvár

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8151

Város

Szabadbattyán

Közterület neve

Csikvár

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 317 89 43

Fax

+36 22 363 473

Honlap

www.szabadbattyan.hu

E-mail cím

antigorit01@gmail.com

E-mail cím

antigorit01@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kovács József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 317 89 43

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Kinizsi Gábor

+36 30 641 16 94

gabor.kinizsi@gmail.com

Bodor Károly

+36 20 955 35 86

vanzso@t-online.hu

Tóthné Bergschütz Diána

+36 70 458 39 45

tothdian@gmail.com

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 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

2,5 MFt

3,9 MFt

3,9 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,5 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

14,5 MFt

17 MFt

20 MFt

Egyéb támogatás

0,5 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Összesen

19 MFt

22,9 MFt

25,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3,75 MFt

4,5 MFt

5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,9 MFt

1 MFt

1 MFt

Anyagköltség

0,65 MFt

0,8 MFt

0,9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,9 MFt

2 MFt

2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,85 MFt

0,9 MFt

1 MFt

Összesen

8,05 MFt

9,2 MFt

9,9 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

7 MFt

11 MFt

13 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,8 MFt

1 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

504 028 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

1 409 869 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

15 253 447 Ft

250 000 Ft

Általános képzés

165 930 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-10-10 08:38
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Szaadbattyán KSE labdarúgo szakosztálya jelenleg Szabadbattyán Önkormányzat tulajdonát képező területén végzi tevékenyégét. Sportolás céljára kialakított
területen található egy nagy méretű füves pálya és hozzá tartozó öltöző épület. Sportfejlesztési programunk fő céljaként tűzzük ki, hogy településünk lakosai
kényelmes és igényes sportpályán végezzék labdarúgó tevékenységüket. A cél megvalósításához szüksége ,hogy a gondjainkra bizott sportpály ane csk egy zöld
területként jelenjen meg, a szabadbattyániak és a hozzánk érkező vendégek életében, hanem egy sportparkként is funkcionáljon a közeljövőben. Helyzetelemzés,
létestmény feltételek: Jelenleg a sportpályánkon található épület három külön bejáratú öltözőből és egy közös bejáratú klubbszobával, kis edzői szobával, ugyan csak
kis méretű szertárral és zuhanyzó fülkékkel rendelkezik. Külső megjelenését és állapotát jellemzően régi építésűnek aposztrofálhatjuk. A moder amatőr szintű
labdarúgás számára "idejét múlt sportépület" jelző hasznáható. Az öltözőkben szorosan és kiss helyen el tudunk helyezni kétcsapatot (hazai, vendég) illetve egy
csekély számú játékvezetői stábot. Klubbszobánk nagy méretű azomban a modern fiatalok számára vonzerőként nem számíthatunk rá, hiszen felszeretsége alacsony
szintű, falai, fényviszonyai nem elégségesek, közösségépítésre infrastruktúrálisan alkalmatlan. Sportpályánk nagy méretű füves centerpályával rendelkezik, melyet
fehér színű fém korlát vesz körül. A kapuk mögött labdafogó hálók találhatóak,ezek mérete a múlt idők futbalját idézi. Világításunk szintén fejlesztésre szorul, mivel
külső futású vezetékel kötik össze a lámpatesteket. Jelenleg a pálya közül nincs kialakított nézőtér. Sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása: A
sportszervezet hunán erőforrása hierarchikusan a következőként bontható le: Elnök (vezetőseg), szak.oszt.vez, f.edző, 5 fő up. edző, pályakarbantartó, takarító,
játékosok. Fontos megjegyezni, hogy sportszervezetünk nagy létszámú és széles utánpótlással (U7,U9,U11,U13) rendelkezik ahol rengeteg gyereknek adunk
sportolási lehetőséget. Jellemzően a nálunk sportolók szabadbattyáni lakosok, de nyitottak vagyunk más településről érkezők számára is, egyfajta vonzáskörzetet
megteremtve. Utánpótláskorú játékosaink megyei szinten versenyeznek, hosszú ávú célunk a folyamatos létszám emelése illetve a versenyeztetéshez szükséges
létszám szinten tarása. Felőtt csapatunk a Fejér M. II. oszt.-ban szerepel, emellett öregfiú csapatot is működtetünk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Beruházás indokoltsága (helyzetelemzésből idézve): Ingatlan beruházásunk fő céljaként tűzzük ki, hogy településünk lakosai kényelmes és igényes sportpályán
végezzék labdarúgó tevékenységüket. Jelenleg a sportpályánkon található épület három külön bejáratú öltözőből és egy közös bejáratú klubbszobával, kis edzői
szobával, ugyan csak kis méretű szertárral és zuhanyzó fülkékkel rendelkezik. Külső megjelenését és állapotát jellemzően régi építésűnek aposztrofálhatjuk. A moder
amatőr szintű labdarúgás számára "idejét múlt sportépület" jelző hasznáható. Az öltözőkben szorosan és kiss helyen el tudunk helyezni kétcsapatot (hazai, vendég)
illetve egy csekély számú játékvezetői stábot. Klubbszobánk nagy méretű azonban a modern fiatalok számára vonzerőként nem számíthatunk rá, hiszen
felszeretsége alacsony szintű, falai, fényviszonyai nem elégségesek, közösségépítésre infrastruktúrálisan alkalmatlan. Sportpályánk nagy méretű füves
centerpályával rendelkezik, melyet fehér színű fém korlát vesz körül. A kapuk mögött labdafogó hálók találhatóak,ezek mérete a múlt idők futballját idézi. Világításunk
szintén fejlesztésre szorul, mivel külső futású vezetékel kötik össze a lámpatesteket. Jelenleg a pálya közül nincs kialakított nézőtér (lelátó), ennek megvalósítása is
céljaink között szerepel, ammak érdekében, hogy a mérközéseinkre kilátogató közönség igényes környezetben szurkolhasson. Szakmai tartalom: Szakmai céljainkat
legfőképpen két aspektusra bonthatjuk: mennyiségi és minősíégi célok. Mennyiségi célként tűzzük ki, hogy utánpótlásunkban minnél több gyermek sportolhason,
azonban ez csak akkor teljesíthető, ha ezen gyermekeket igényesen felépített sportpályán tudjuk foglalkoztatni. Minőségi célként tűzzük ki, hogy minnél felkészültebb
csapatokat szerepeltethessünk a bajnokságokban. A célok eléréséhez minőségi futbalpályán és öltözőkben kell korosztályainkat versenyeztetni. Továbbá
közösségépítésként is számítunk az ingatlan beruházására, hiszen egy igényesen felépített klubbszobában illetve rendezett környezetben tölthetik el szabadidejüket,
szüleik biztonságban tudhatják őket. Hétvégi családi kikapcsolódásra teremtene alkalmat egy szép és igényes sportpark. Megvalósulás ütemezése: Személyi jellegű:
felnőtt csapat edzői bérezése - negyedévente történik Tárgyi eszköz beruházás: informatikai eszköz: 2017.05.30.-ig pályatartozékok: 2017.05.30.-ig infrastruktúra
bővítése: 2017.06.30.-ig Utánpótlás nevelés: sporteszközök: 2017.04.30.-ig

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama és ütemezése terveink szerint az alábbiak szerint alakul: Személyi jellegű: felnőtt csapat edzői bérezése - negyedévente történik Tárgyi eszköz
beruházás: informatikai eszköz: 2017.05.30.-ig pályatartozékok: 2017.05.30.-ig infrastruktúra bővítése: 2017.06.30.-ig Utánpótlás nevelés: sporteszközök:
2017.04.30.-ig edzői bérezés - negyedévente történik

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 program minden pontja illeszkedik az MLSZ által szabott fejlesztési stratégiához: -Célunk a labdarúgás mint komplex közösségi építőerő bevezetése
közösségünkbe (családok, játékosok, humán erőforrás) -Futball mindenkinek szól (szülő, tanár, gyermek, edző) -Utánpótlás nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás
fejlesztése, erősítése a fiatal játékosok útja a felsőbb osztályokba -Megfelelő infrastruktúra biztosítása -Edzők-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés,
megbecsülés -Kötődés a labdarúgáshoz -Rendszerbe kezelve szisztematikusan, lépésről lépésre haladás Korábban nyert sportfejlesztési programunkban
igyekeztünk csapatainkat edzés és felszerelési eszközökkel ellátni. (labdák, melegítők stb.) Ezért taglétszámban és felszerelésben is sikerült növekednünk. Tovább
építkezve, következő lépésként jelen pályázatban az infrastruktúrális fejlődés és a biztonságos fenntarthatóság következhet.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi hatásként tekinthetünk a következőkre: Szabadbattyán Község Önkormányzata számára óriási lehetőségeket nyújt a sportpálya felújítása és fejlesztése.
Hétvégi időtöltésként szakosztályunk szórakozási lehetőséget nyújtana Szabadbattyán lakossága számára. Családok és gyermekeik a futball révén egy új
szocializációs közeget ismerhetnének meg, melyben gyermekeik nevelődhetnek. A szülők pedig mint egy közösséget építve fejleszthetnék futballunkat. A
megvalósuló klubszobában a játékosaink szórakozhatnának, tanulhatnának és sportszakmailag, taktikailag fejlődhetnének. Kockázatként jelenik meg ezen szülők és
gyermekek bevonzása programjainkba, ezért a megvalósuló projekteket közösen kell terveznünk a szülőkkel. Ennek okán nyert teret Bozsik korosztályainkban a
szülői értekezletek megtartása és figyelemmel követése. Megvalósulhat ez a kezdeményezés a sportépület és a sportpálya fejlesztése után, folyamatosan.
Gazdasági hatás: A gyermekek és szülők számára sportszervezetünk vonzóvá válik, ennek okán tagdíjbevételünk növekszik. Továbbá szert tehetünk a szülők közül
támogatókra és szponzorokra. Realizálódás várható ideje:legkésőbb a fejlesztések megvalósulása után folyamatosan.

2016-10-10 08:38

4 / 24

be/SFPHPM01-13013/2016/MLSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályakarbantartó
gép

öntöző dob

szett

1

55 000 Ft

55 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

kiegészítők, tartozékok

szett

1

660 000
Ft

660 000 Ft

715 000 Ft

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

Indoklás

öntöző dob

A centerpálya mellett egy darab edzőpályával rendelkezünk, melynek öntözéséhez szükséges egy 70 m hosszúságú tömlővel
ellátott öntöző dob.

kiegészítők, tartozékok

A pályakarbantartáshoz szükséges fűnyíró kések, ékszíjak, csapágyak, damilok, légszűrők, illetve a fűnyírók szervizelésének
költségei.

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)

498 988 Ft

5 040 Ft

0 Ft

504 028 Ft

216 012 Ft

715 000 Ft

720 040 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Pályainfrastr.
bőv.

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

lelátó építése

2017-03-01

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

2016-06-15

U.f.

2016-06-20

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
2 000 000
Ft

2 000 000
Ft

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

Indoklás

A Videoton pálya bontásából sikerült 250 db betonelemet beszereznie egyesületünknek, melyeket jelenleg a sportpályán
deponáltunk le. Az építendő lelátó alapját ezek az elemek képezik, a támogatás a lelátó végső formájának kialakításához
szükséges összeget tartalmazza. Az építendő lelátó 400 fő befogadására lenne alkalmas. A sportpálya jelenleg nem rendelkezik
nézőtérrel, a kor követelményeinek nem felel meg a jelenlegi állapot. A sportesemények nézői áltat felmerült igényeket
szeretnénk kielégíteni.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Pályainfrastr.
bőv.

lelátó építése

Egyéb

Beruházás
címe

8151
Szabadbattyá
n
Sport
2

Beruházás
helyszíne, helyrajzi
száma

Hasznos
terület(m2)

492/2

Használat
jogcíme

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Egyéb

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
általános iskola
tornacsarnok

Ingatlan
típusa

Egyéb

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

8151
Szabadbattyán
Iskola
7

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

1306

20x12
m

Egyéb

60

Bérleti
díj
Ft/óra
0 Ft

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

4

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

2016-10-10 08:38
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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.

1 395 770 Ft

14 099 Ft

0 Ft

1 409 869 Ft

604 230 Ft

2 000 000 Ft

2 014 099 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-10 08:38
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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

U16

SZABADBATTYÁN U16

0

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Inaktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

10

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

11

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

15

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U19

Csapat neve
Szabadbattyán

Létszám
16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

egyéb ffi UP bajnokság

Státusz
Aktív

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

2016-10-10 08:38

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

2016-10-10 08:38

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

2016-10-10 08:38

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

2016-10-10 08:38

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

12 / 24

be/SFPHPM01-13013/2016/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

2016-10-10 08:38

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

szögletzászló

db

4

7 000 Ft

28 000 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

4

12 000 Ft

48 000 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

db

20

2 500 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs karika

szett

2

20 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

labdatartó háló

db

6

6 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

db

4

12 000 Ft

48 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

2

20 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

2

25 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

20

25 000 Ft

500 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

50

7 000 Ft

350 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

db

12

12 000 Ft

144 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

50

3 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

50

18 000 Ft

900 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

egészségügyi láda feltöltve

db

2

30 000 Ft

60 000 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray (Egyedi)

db

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Vitamin

vitamincsomag

csom

10

8 000 Ft

80 000 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

TANC1301-00265

EKHO

120

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Edző

TANC1427-01222

EKHO

120

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

Edző

7961

EKHO

120

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

Egyéb

utánpótlás koordinátor

Egyéb

140

12

110 000 Ft

28 215 Ft

1 658 580 Ft

Egyéb

sportmunkatárs

Egyéb

140

12

110 000 Ft

28 215 Ft

1 658 580 Ft

Egyéb

sportmunkatárs

Egyéb

140

12

110 000 Ft

28 215 Ft

1 658 580 Ft

2016-10-10 08:38
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2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

utánpótlás koordinátor

Feladata az edzők támogatása, szakmai koordinálása, edzésidők összehangolása, bajnoki és edzőmérkőzések szervezése,
személyszállítás, edzőtáborok szervezése.

sportmunkatárs

Feladata a szövetséggel, játékvezetőkkel és oktatási intézményekkel, támogatókkal való kapcsolattartás, az utánpótlás korú
labdarúgók igazolásainak, sportorvosi vizsgálatainak ügyintézése, utánpótlás mérkőzések, edzések eszközigényeinek
összehangolása, sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése, egyéb adminisztrációs teendők ellátása.

sportmunkatárs

Feladata a szövetséggel, játékvezetőkkel és oktatási intézményekkel, támogatókkal való kapcsolattartás, az utánpótlás korú
labdarúgók igazolásainak, sportorvosi vizsgálatainak ügyintézése, utánpótlás mérkőzések, edzések eszközigényeinek
összehangolása, sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése, egyéb adminisztrációs teendők ellátása.

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

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1301-00265

MLSZ Grassroots
C

U19

4

16

TANC1427-01222

MLSZ Grassroots
C

U7

3

10

TANC1427-01222

MLSZ Grassroots
C

U9

3

11

7961

MLSZ D

U11

4

8

7961

MLSZ D

U13

4

15

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 484 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

170 000 Ft

Személyszállítási költségek

800 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 400 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

10 591 740 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

16 545 740 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)

14 850 913 Ft

152 534 Ft

250 000 Ft

15 253 447 Ft

1 694 827 Ft

16 795 740 Ft

16 948 274 Ft

2016-10-10 08:38
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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)

MLSZ Grassroots "C"

3

114 300 Ft

UEFA "B" tanfolyam

1

215 900 Ft
330 200 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)

164 270 Ft

1 659 Ft

0 Ft

165 930 Ft

165 930 Ft

330 200 Ft

331 859 Ft

2016-10-10 08:38
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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

2016-10-10 08:38
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Utánpótlás-nevelés

250 000 Ft

Összesen

250 000 Ft

Maximum közrem. díj
306 088 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
152 534 Ft

Összesen
402 534 Ft
402 534 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím
Utánpótlásnevelés

Feladat leírása

A közreműködő feladat az utánpótlásneveléshez kapcsolódó sportfejlesztési program megírásában való segítségnyújtás, az egyesület vezetője
részére, a megvalósítás nyomonkövetése a felhasználás során felmerülő adatszolgáltatás és dokunemtáció elkészítésében való segítségnyújtás,
valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos dokunemtáció elkészítésében és beküldésében való segítségnyújtás az egyesület
részére.

2016-10-10 08:38
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Szabadbattyán, 2016. 10. 10.

2016-10-10 08:38
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kovács 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: Szabadbattyán, 2016. 10. 10.
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be/SFPHPM01-13013/2016/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:
2016-04-29 19:14:35
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 20:27:59
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 19:15:29
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 21:16:31
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-07 19:54:51
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 20:45:38
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 20:42:27
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 20:43:47
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:
2016-04-30 20:43:36
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:
2016-04-30 20:36:57
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 20:33:45
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:
2016-04-30 20:19:04
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 20:28:13

Kelt: Szabadbattyán, 2016. 10. 10.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

5

6

20%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

6

200%

Edzőtáborok száma

db

2

4

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

100

0%

Utánpótlás koordinátor

fő

0

1

0%

Sportmunkatárs

fő

0

2

0%

Egyéb indikátorok:

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

16

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

16

0

-100%

U15

fő

0

0

0%

U13

fő

15

17

13%

U11, U9, U7

fő

29

33

14%

Egyéb indikátorok

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

1 894 758 Ft

19 139 Ft

0 Ft

1 913 897 Ft

820 242 Ft

2 715 000 Ft

2 734 139 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

498 988 Ft

5 040 Ft

0 Ft

504 028 Ft

216 012 Ft

715 000 Ft

720 040 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

1 395 770 Ft

14 099 Ft

0 Ft

1 409 869 Ft

604 230 Ft

2 000 000 Ft

2 014 099 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

14 850 913 Ft

152 534 Ft

250 000 Ft

15 253 447 Ft

1 694 827 Ft

16 795 740 Ft

16 948 274 Ft

Képzés

164 270 Ft

1 659 Ft

0 Ft

165 930 Ft

165 930 Ft

330 200 Ft

331 859 Ft

- ebből általános képzés

164 270 Ft

1 659 Ft

0 Ft

165 930 Ft

165 930 Ft

330 200 Ft

331 859 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

16 909 941 Ft

173 332 Ft

250 000 Ft

17 333 274 Ft

2 680 999 Ft

19 840 940 Ft

20 014 272 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 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_1430330333_1461954479.pdf (Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2016-04-29 20:27:59)
7b98b66488be96485b2a443ac782606ef8e2f110a7f7ecc5fbeff7de84fc3134
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
beruhazas_finanszirozasi_terve_lela_1462041417.pdf (Szerkesztés alatt, 218 Kb, 2016-04-30 20:36:57)
363a270d58e26b79cafed63b40b9feedb1534fc9674aa8721dc93f2a74cd9340
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
varhato_kihasznaltsag_hasznositasi_1462041225.pdf (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2016-04-30 20:33:45)
afd872f4ae1c1e668766f9dd484a5d7760f10d1139aeef74b3bd05303d054bd0
Egyéb dokumentumok
targyieszkoz_arajanlat_1475862891.pdf (Hiánypótlás melléklet, 965 Kb, 2016-10-07 19:54:51)
6d54b2d5f3acb5b9651ddba0e89fdc4cf91825d61d84f6e70e026aeebe72a618
utanpotl_nev_kapcs_arajanlat_1475344641.pdf (Hiánypótlás melléklet, 73 Kb, 2016-10-01 19:57:21)
5074a787de90a36c10efe9abcadb8bbb888c19e96113a72fe05bd90fabc3dccb
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
scan_20160428_132329210_1461950075.pdf (Szerkesztés alatt, 701 Kb, 2016-04-29 19:14:35)
d3320d83922e7f9d675a4ad6b59e52d43ac44c2ba2d7427b7a91c8cf1b137154
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
banki_bizonylat_szabadbattyankse_1462043791.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-30 21:16:31)
cde98b6c5762d3bddaa7718a3cdb7cd02b21e213c9fa45f6749e94751090342e
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
ksenullas2016.04.27_1461950129.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-29 19:15:29)
602e6b040edfdc36cad0c7939d9a558b0dae791c3840dfa96db195750de4a27e
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozat_engedelyek_szabadbattya_1462041816.pdf (Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2016-04-30 20:43:36)
6673438de327271e37811f221b2d4f3b888045c7b653471af8a23ec43ef30ae1
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
nyilatkozat_onkormanyzat_1462041827.pdf (Szerkesztés alatt, 324 Kb, 2016-04-30 20:43:47)
e4e0f7176824ab34cd594158406a1ffc353b9beeddb14a532f8ea636cc8937b7
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_szabadba_1462041938.pdf (Szerkesztés alatt, 254 Kb, 2016-04-30 20:45:38)
c81c80fb975bc1a8e04cc3f51ce5dc1ed8bcf407f666d65963b6692b46a874da
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1462041747.pdf (Szerkesztés alatt, 282 Kb, 2016-04-30 20:42:27) 7b686d56a552ca322e3dafca140453aeb4309ec72cc0afe8c5ac1fd899840df5
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
lelato_szabadbattyankse_2016_ktsgte_1462040344.pdf (Szerkesztés alatt, 214 Kb, 2016-04-30 20:19:04)
1a93c71fe8237a416fe86d6f0c73d0af098ecbf56299b20b20df4ef1bc7e0e50
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszaki_leiras_lelato_szabadbattyan_1462040893.pdf (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2016-04-30 20:28:13)
c919102d9c82df9588f78f1ed5e816cacaf0108146c8696c1ebdf591177063cb
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