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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Csetényi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Csetényi Sportegyesület

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2317

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Egyéb

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19899657-1-19

Bankszámlaszám

73900047-10001301-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8417

Helység

Csetény

Út / utca

Hunyadi

Házszám

7/b

Irányítószám

8417

Helység

Csetény

Út / utca

Hunyadi

Házszám

7/b

Telefon

+36 20 264 85 97

Fax

0

Honlap

http://cseteny.hu/sport.html
E-mail cím

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

szilveszter.mavizer@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kottyán Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök
Mobiltelefonszám

+36 30 437 48 90

E-mail cím

kottyan.karoly@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Mavizet Szilveszter

Mobiltelefonszám
+36 20 264 85 97

E-mail cím
szilveszter.mavizer@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

2015-04-30 19:24

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

14 MFt

6,264 MFt

3 MFt

Állami támogatás

0,4 MFt

0,25 MFt

1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,5 MFt

1,05 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

13,3 MFt

8,679 MFt

9 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0,29 MFt

0,5 MFt

Összesen

28,2 MFt

16,533 MFt

14,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,5 MFt

4,4 MFt

4,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,5 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Anyagköltség

0,5 MFt

1,984 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3 MFt

3,744 MFt

3,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,25 MFt

0,27 MFt

0,3 MFt

Összesen

4,75 MFt

10,898 MFt

10,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

12 MFt

8,6 MFt

10 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,5 MFt

0,5 MFt

0,5 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

309 586 Ft

6 192 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

599 326 Ft

11 987 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

8 951 346 Ft

179 027 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-30 19:24
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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
Az Egyesület működése stabil, az előző évekhez képest nőtt a játékosok száma, és az utánpótlás bajnokságokon is jó eredményeket érünk el. A Csetényi
Önkormányzattól kaptuk tartós bérletbe a futball pályát, valamint az öltözők épületét. A nagy füves pályánkat folyamatosan gondozzuk, amely alkalmas
arra, hogy mérkőzéseket tartsunk rajta. A 2013/14-es évadban TAO támogatásból felújítottunk egy épületet, melyet szintén az önkormányzattól kapunk
használatra. Ebben az épületben alakítottunk ki új öltözőket, edzőtermet, raktárat. A régi kis öltözőt szintén használjuk a nagy füves pálya mellett. Az
újonnan kialakított épület mellett található az a műfüves pálya, melyet az MLSZ pályaépítési program keretében az MLSZ alakított ki az egyesület
tulajdonában lévő ingatlanon. A nagy füves pálya, a kis öltöző, az új öltöző és a műfüves pálya egymás melletti, illetve egymáshoz közeli területeken
található. Ezek jól megközelíthetőek. A Csetényi kastély parkjában és annak szomszédságában találhatóak, nyugodt környezetben. Az Egyesület az
Önkormányzattól évente támogatást kap, ezen kívül vannak bevételeink tagdíjból, jegyértékesítésből valamint különböző pályázatokból. Az egyesületnek
jelenleg 97játékengedéllyel rendelkező tagja van, 7 korosztályban tudunk csapatot felállítani és versenyeztetni. Ezen kívül van női és öregfiúk csapatunk is.
A női csapatunk a 2014/15-ös idényben részt vett a Fejér megyei bajnokságban.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A projekt keretében 2 beruházást kívánunk megvalósítani: 1. Kis műfüves pálya felújítása gumigranulátummal A kis műfüves pályát utánpótlás csapataink
edzésekre használja heti minimum 12 órában. Ebből kifolyólag a pálya használódik. A beruházás lehetővé teszi a pálya minőségének megőrzését. 2. Kis
öltöző épület nyílászáró cseréje Az öltözőépületet csapataink mérkőzések alkalmával használják, illetve a vendég csapatok öltöznek itt valamint a bíró. Az
épület fűtése gazdaságosabbá válik a nyílászáró csere következtében. Az épületet havi szinten min. 24 órában használjuk.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A tárgyi eszköz beruházásokat a nyári időszakban, mérkőzésmentes időben kívánjuk megvalósítani. Az Utánpótlás feladatok ellátására kért támogatási
összeget az év során folyamatosan, illetve több részletben költenénk el. Az utazások első sorban a bajnokságok ideje alatt merülnek fel, amikor
mérkőzésekre járunk. Az utánpótlás edzőket az évad teljes ideje alatt alkalmazzuk. Az utánpótlás feladatok koordinálására egy főt alkalmazunk a teljes
időszakban napi 4 órában. A gondnokot is a teljes támogatási időszak alatt foglalkoztatjuk.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
1. Létszámbővítés: Az idei évadban min 15%-os játékoslétszám növekedést tervezünk az utánpótlás keretében. 2. A sport népszerűsítése: Célunk a
labdarúgást népszerűsítése a környéken. Rendszeresen részt veszünk a település rendezvényein, amatőr kupát szervezünk a településen lakó
gyermekeknek, felnőtteknek, családi csapatoknak. Sportnapot szervezünk, közös játékra biztatjuk a település és a környék lakóit. 3. Grassroots területek
erősítése Eddig is fontos volt számunkra a női csapatunk, a 2014/15-es szezonban indult a csapat a Fejér megyei bajnokságon. A csapat fejlesztését és
támogatását a jövőben is folytatni kívánjuk. Az öreg fiúk csapatunknak is rendszeresen van mérkőzése. Alkalmazott eszközök: a) Az utánpótlás-nevelésre
fordított források, a nevelés színvonalának emelése, illetve a kapcsolódó költségek (versenyengedély díjak, sportfelszerelés, utaztatás) átvállalásán,
csökkentésén keresztül a labdarúgáshoz való „hozzáférés” olcsóbbá tétele a gyerek (és így a szülők, oktatási intézmények) számára; b) A labdarúgás
népszerűsítése, kampányok, programok szervezése, helyi, kistérségi, regionális „hálózatépítés” az érdekeltek lehető legszélesebb körének a bevonásával,
aktivizálásával d) Személyi fejlesztés: A támogatás segítségével utánpótlás edzőket alkalmazunk, és az utánpótlás csapatokhoz kapcsolódó feladatok
koordinálására egy utánpótlás koordinátort. Ezen kívül egy pályagondnokot foglalkoztatunk, aki felügyeli a pálya karbantartást, biztosítja a pálya megfelelő
minőségi állapotát. A 2014/15-ös évadban 4 edző látta el az utánpótlás edzői feladatokat. A 2015/16-os évadban 3 edzőt foglalkoztatunk. Az edzők
rendelkeznek annyi szabad kapacitással, hogy hárman is el tudják látni az utánpótlás edzési feladatokat. Várható eredmények: 1. Egyesületünk szervez min.
2 sport rendezvényt a településen (falu napok keretében és egyéb alkalommal) 2. A női csapatot indítjuk a bajnokságban 3. Az utánpótlás játékosok számára
megfelelő felszerelést biztosítunk 4. A csapatok eljutnak minden mérkőzésre, mert az egyesület szervezi meg az utazást és fizeti ki az utazási költségeket 5.
A fizetett személyzet és a szakember létszám foglalkoztatása (utánpótlás edző és pályagondok, utánpótlás koordinátor) minőségi növekedést
eredményeznek, mely megmutatkozik a jobb helyezési eredményekben 6. Tárgyi eszköz beruházásként megvalósul a kis műfüves pálya állapotának
megőrzése, gumigranulátummal való javítása, valamint a kis öltöző nyílászáró cseréje.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az egyesület fejlesztése az egész környékre hatással van. Az eszközbeszerzés eredményeként lehetővé tudjuk tenni szegény sorsú tehetséges fiatalok
számára is, hogy rendszeresen sportolhassanak, mivel a mezek, cipők egyebek beszerzésének anyagi terheit nem nekik kell hordozni. Ha a csapat
megfelelő eszközöket birtokol hatékonyabb munkára képes, a hatékonyabb munkának köszönhetően jobb eredményeket érhetünk el, melyek motiválják
játékosainkat és kedvet adnak másoknak is a kikapcsolódásra. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy népszerűsítsük településünkön és környékén a látvány csapat
sportokat, első sorban a labdarúgást, a folyamatos fejlődés ezt a munkát nagy mértékben elősegítené. Az edzők és egy pályagondnok munkaviszonyban
történő alkalmazása egyrészt munkahelyteremtő erővel bír a településen (amely a település gazdasági helyzetét javítja), másrészt az egyesület működését
teszi hatékonyabbá. A fizetett edzők tervezhető munkaidőben dolgoznak, munkájukat hatékonyabban tudják végezni. A pályagondnok alkalmazása pedig a
karbantartási, technikai munkák elvégzését garantálja, ezáltal a jó minőségű pálya meglétét, a tiszta mezeket, tiszta öltözőt, stb... Az utánpótlás koordinátor
alkalmazása szervezettebbé, összehangoltabbá teszi a munkát, biztosítja, hogy az adminisztrációs és szervezési feladatok időben és megfelelő
minőségben elkészülnek. A projekt kockázata minimális, mivel a helyi vállalkozók közül már többen is kifejezték támogatási szándékukat. Kockázatot csupán
az jelenti, ha mégsem sikerül elegendő támogatási összeget gyűjtenünk. Ebben az esetben a helyi vállalkozókon túl egyéb környékbeli vállalkozókat is fel
kell keresnünk.. Mivel a támogatások lehívása az előző 3 évadban sem okozott gondot, a projekt megvalósítása nem hordoz kiemelkedő kockázatot.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

pályagondnok

Kategória

Képesíté
s

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

EKHO

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

80

12

42 353 Ft

8 471 Ft

609 883 Ft

80

12

42 353 Ft

8 471 Ft

609 883 Ft

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

Indoklás

pályagondnok

A pályák karbantartása, fűnyírás, lombsöprés, szemétszedés, a lelátó takarítása, az öltözők takarítása, a mezek mosása lesz a gondnok
feladata. A füves nagypálya és az öltöző épületek az önkormányzat tulajdonában vannak. Tartós használatra kapta azokat az egyesület,
melynek keretében a gondozásáról, takarításról nekünk kell gondoskodnunk.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

300 298 Ft

3 096 Ft

6 192 Ft

309 586 Ft

309 586 Ft

616 075 Ft

619 171 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

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

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - 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

gumigranulátom
műfüves pályához

2015-08-10

2015-08-28

2015-09-01

457 200 Ft

Öltözőfelújítás

nyílászáró csere

2015-08-01

2015-08-31

2015-09-01

381 000 Ft
838 200 Ft

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

Indoklás

gumigranulátom műfüves
pályához

Az MLSZ pályaépítési program keretében került kialakításra egy műfüves pálya, mely az egyesület tulajdonában levő
teleken helyezkedik el. A pálya használatából adódóan szükséges a gumigranulátum pótlása. Az idény nyáron ezt
kívánjuk megvalósítani.

nyílászáró csere

A nagy füves pálya mellett található egy kis öltöző épület, mely elég régi és nyílászárói cserére szorulnak. A beruházás
nem építési engedély köteles, könnyen, gyorsan elvégezhető. A csere által a rezsi költségek csökkenthetőek.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Pályafelújítás

gumigranulátom
műfüves pályához

Kicsi mf.p.

8417
Csetény
Hunyadi J.
u.
7

Öltözőfelújítás

nyílászáró csere

Öltöző

8417
Csetény
Hunyadi J.
u.
7/B.

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

2

800

Saját

1

70

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

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

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

nagy füves pálya

Nagy
f.p.

8417
Csetény
Hunyadi u.
7/B.

1

120x70

Egyéb

80

0 Ft

10

öltöző

Öltöző

8417
Csetény
Hunyadi u.
7

2

120
m2

Egyéb

80

0 Ft

12

Megj.

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

2015-04-30 19:24
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be/SFP-8842/2015/MLSZ
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Előf.

581 346 Ft

5 993 Ft

11 987 Ft

599 326 Ft

256 854 Ft

850 187 Ft

856 180 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-30 19:24

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U13

Bozsik egyesületi U13

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

7

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

6

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

4

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U21

CSETÉNY SE U21

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U17

CSETÉNY SE U17

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U14

CSETÉNY SE U14

12

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

U16

CSETÉNY SE U16

18

egyéb ffi UP

U19

CSETÉNY SE U19

18

egyéb ffi UP

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
400719

2015-04-30 19:24

Versenyző neve
HORNYACSEK ERIK

Átvevő sportszervezet
PÁPAI ELC

Átigazolás időpontja
2014.08.15

Tehetségbónusz
15%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-30 19:24

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-30 19:24

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

11 / 26

be/SFP-8842/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-30 19:24

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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be/SFP-8842/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-04-30 19:24

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

13 / 26

be/SFP-8842/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

Egyensúly tréner

db

2

30 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

Togu

db

2

38 000 Ft

76 000 Ft

Sporteszköz

szobakerékpár

db

2

63 500 Ft

127 000 Ft

Sporteszköz

talajvédő szőnyeg szobakerékpárhoz

db

2

5 000 Ft

10 000 Ft

Sporteszköz

mini foci kapu

db

4

20 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

TRX

db

2

38 000 Ft

76 000 Ft

Sporteszköz

Gumikötél combra

db

3

8 000 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

polifoam

db

8

5 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

zsámoly

db

8

16 000 Ft

128 000 Ft

Sporteszköz

ugrálókötél

db

8

4 000 Ft

32 000 Ft

Sporteszköz

Medicin labda

db

4

7 500 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

bordásfal

db

4

110 000 Ft

440 000 Ft

Sporteszköz

bólyaszett műfre

szett

1

40 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

labdafogó háló

nm

150

1 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

labdarúgó sorfal

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

bója 30 cm-es

db

30

1 500 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 m

pár

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 m

pár

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 2x1 m

pár

2

10 000 Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés

mez szett sportszáral

szett

40

8 000 Ft

320 000 Ft

Sportfelszerelés

melegítő szett

szett

40

12 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszárszorító

pár

40

1 500 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

40

1 500 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

40

5 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

utazótáska

db

40

6 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

póló + rövidnadrág

szett

40

8 000 Ft

320 000 Ft

Sportfelszerelés

foci cipő

pár

40

10 000 Ft

400 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

2015-04-30 19:24

Kategória
Műfüves pálya

Bérleti díj / óra (Ft)
10 000 Ft

Igénybevett órák száma / hó
6

Hónapok száma
2

Bérleti díj összesen (Ft)
120 000 Ft
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2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

nagy műfüves pálya

A téli hónapokban, ha időjárás engedi nagy műfüves pályán edzünk.

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

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

TANC-1321-00621

EKHO

80

12

80 000 Ft

16 000 Ft

1 152 000 Ft

Edző

6329

EKHO

120

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

Edző

8165

Normál

80

12

40 000 Ft

11 200 Ft

614 400 Ft

Egyéb

utánpótlás koordinátor

EKHO

80

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
utánpótlás koordinátor

Indoklás
A sportfejlesztési program megvalósításával kapcsolatos feladatok koordinálásra utánpótlás koordinátort alkalmazunk. Az
ő feladata az edzésterv elkészítése, a mérkőzésre eljutások szervezése, az utánpótlás csapatokkal kapcsolatos
adminisztráció, a program megvalósulásának pénzügyi felügyelete.

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

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC-1321-00621

Egyéb

U13

4

15

TANC-1321-00621

Egyéb

U16

6

18

6329

Egyéb

U11

4

10

6329

Egyéb

U19

6

18

8165

Egyéb

U7

4

5

8165

Egyéb

U9

4

10

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 643 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 400 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

120 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 214 400 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

9 677 400 Ft

2015-04-30 19:24
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2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

8 682 806 Ft

89 513 Ft

179 027 Ft

8 951 346 Ft

994 594 Ft

9 856 427 Ft

9 945 940 Ft

2015-04-30 19:24
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-30 19:24
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-30 19:24
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

6 192 Ft

6 192 Ft

3 096 Ft

9 288 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

11 987 Ft

11 987 Ft

5 993 Ft

17 980 Ft

Utánpótlás-nevelés

179 027 Ft

179 027 Ft

89 513 Ft

268 540 Ft

Összesen

197 206 Ft

295 809 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

a sportfejlesztési program megvalósításához kapcsolódó könyvelői költség

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

a sportfejlesztési program megvalósításához kapcsolódó könyvelői költség

Utánpótlás-nevelés

a sportfejlesztési program megvalósításához kapcsolódó könyvelői költség, valamint a sportfejlesztési program
elkészítésének, a megvalósításhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatoknak, a pénzügyi elszámolás elkészítésének díja

2015-04-30 19:24
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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: Csetény, 2015. 04. 30.

2015-04-30 19:24
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kottyán Károly (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1.

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2.

tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat
kérhet;

3.

kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs,
vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4.

kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a
támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5.

kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama
alatt ilyen eljárás indul;

6.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8.

kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9.

tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege
a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10.

hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a
személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11.

kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12.

amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a.

a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott
kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b.

az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c.

a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai)
események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d.

bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a
sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e.

a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli
hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény
mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f.

jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok
ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13.

vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14.

tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása
során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15.

kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a
Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már
meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak
el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16.

tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal
kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak
megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve
ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus
edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17.

tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott
támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Csetény, 2015. 04. 30.
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be/SFP-8842/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-8842/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 16:39:34

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 16:40:50

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 18:06:48

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 16:41:10

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 18:22:44

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 18:16:44

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 18:17:26

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 18:17:38

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 16:49:37

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 16:49:26

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 16:42:40

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 16:42:59

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Csetény, 2015. 04. 30.
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be/SFP-8842/2015/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

5

4

-20%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

3

3

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

3

3

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

150

150

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

16

18

13%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

16

18

13%

U15

fő

0

0

0%

Egyéb indikátorok
U

0%
0%
0%
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be/SFP-8842/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű

300 298 Ft

3 096 Ft

6 192 Ft

309 586 Ft

309 586 Ft

616 075 Ft

619 171 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

581 346 Ft

5 993 Ft

11 987 Ft

599 326 Ft

256 854 Ft

850 187 Ft

856 180 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

581 346 Ft

5 993 Ft

11 987 Ft

599 326 Ft

256 854 Ft

850 187 Ft

856 180 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 682 806 Ft

89 513 Ft

179 027 Ft

8 951 346 Ft

994 594 Ft

9 856 427 Ft

9 945 940 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

9 564 450 Ft

98 602 Ft

197 206 Ft

9 860 258 Ft

1 561 034 Ft

11 322 689 Ft

11 421 292 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-04-30 19:24

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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be/SFP-8842/2015/MLSZ
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)
alairasi_cimpeldany_1430404850.pdf Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2015-04-30 16:40:50)
bfef1d48c5c474dcaed51ef1365c8851ae9f8d46ff9a9c6916ca71b82840a71e
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
beruhazas_finanszirozasiterv_1430405377.doc Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 16:49:37)
7af28d3c223f6d2243c6714a9da1ae2327980c4f648d2b93f2445af8ef82617a
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
beruhazas_hasznosulasa_1430405366.doc Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 16:49:26)
6696536b96d2ddba1b581cec2c5a9686e8211c11bf29e9af32172c7445187e77
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagi_kivonat_csetenyse_1430404774.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 16:39:34)
1c48c542ed27bf7188b43b72fa2c4936877d68639887227ec448b513bbeaddff
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
utalas.jp_1430404870.jpg Szerkesztés alatt, 433 Kb, 2015-04-30 16:41:10) 60e413b79a0fecfd8f66df49c4a92b9583d786964ebcbd43ae182d6333e2aec2
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
csetenyisefolyoszamla_19899657_20_1430410008.pdf Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2015-04-30 18:06:48)
92819ded74b5fdd02e8e2b4a3640caf356436a48b4539db639260039ae4cc199
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
epitesi_eng_mentes_1430410658.doc Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2015-04-30 18:17:38)
58a58560dd8363dee3bce04adae957c80f00def516d23ebfc159591742bc55c8
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
epitesi_eng_mentes_1430410646.doc Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2015-04-30 18:17:26)
58a58560dd8363dee3bce04adae957c80f00def516d23ebfc159591742bc55c8
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
palyahasznalat_1430410964.doc Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 18:22:44)
aaf4b4867724b3cb00dfea650fae38b4a4b459f00a48d9be3124ed8e2b85f616
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdoni_lap_1430410604.doc Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2015-04-30 18:16:44) 01faffa3e7b26612478ea3e9dac17becbf0357159e403b8b46de1d6380e37933
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlat_gumi_granulatum_csetenyse_1430404945.pdf Szerkesztés alatt, 486 Kb, 2015-04-30 16:42:25)
7539211c64111ff79f01ff5291a6ddb4413a9c5b933902f7d814a9f363281d96
csetenyis.esportteleppalyazat_1430404960.pdf Szerkesztés alatt, 146 Kb, 2015-04-30 16:42:40)
5468092de5fc794b5b5e7cf59bdc5abdfac59e54ef0d023b406b033c9f344a14
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
arajanlat_gumi_granulatum_csetenyse_1430404979.pdf Szerkesztés alatt, 486 Kb, 2015-04-30 16:42:59)
7539211c64111ff79f01ff5291a6ddb4413a9c5b933902f7d814a9f363281d96
csetenyis.esportteleppalyazat_1430404972.pdf Szerkesztés alatt, 146 Kb, 2015-04-30 16:42:52)
5468092de5fc794b5b5e7cf59bdc5abdfac59e54ef0d023b406b033c9f344a14

2015-04-30 19:24

26 / 26

