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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

Dél-Balaton FC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1453

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya
Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18783157-1-14

Bankszámlaszám

67000186-11002398-00000000

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Egyéb

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8636

Város

Balatonszemes

Közterület neve

Bajcsy-Zsilinszky

Közterület jellege

utca

Házszám

23

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8636

Város

Balatonszemes

Közterület neve

Bajcsy-Zsilinszky

Közterület jellege

utca

Házszám

23

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 405 53 47

Fax

Honlap

www.délbalatonfc.hu

E-mail cím

zoomman@freemail.hu

E-mail cím

zoomman@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Vasicsek László

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 405 53 47

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Ódor Attila

+36 30 331 95 77

E-mail cím
attilaodor7@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

2017-04-07 15:18

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1 / 26

be/SFPMOD01-11939/2016/MLSZ
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

4,3 MFt

3,1 MFt

6,1 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,6 MFt

0,484 MFt

0,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

4,7 MFt

8,675 MFt

3,5 MFt

Egyéb támogatás

0,7 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

11,3 MFt

12,259 MFt

10,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,9 MFt

2,82 MFt

1,1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

3,2 MFt

0,98 MFt

5,1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

4,8 MFt

1,1 MFt

2,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,3 MFt

0,2 MFt

8,659 MFt

Összesen

10,2 MFt

5,1 MFt

17,659 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

4,1 MFt

3,4 MFt

4,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2017-04-07 15:18
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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)

715 086 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

1 962 127 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2017-04-07 15:18
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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
Egyesületünknél első ízben fordul elő, hogy két, egymást követő időszak nem hoz változást a csapatszám tekintetében. A tervezett időszakban is három korosztályt szerepeltetünk a Bozsik
program keretében. U-7; U-9; és U-11. U-19-es csapatunk a Megye II. Észak csoportjában szerepel. Felnőtt csapataink közül egy – egy férfi csapat szerepel a Megye II-ben, valamint a Megye
IV-ben és egy női csapat a Megyei Kispályás Bajnokság Északi csoportjában. Öregfiúk csapatot is versenyeztetünk a Megye Észak csoportban. A körzeti Bozsik intézményi program
levezénylése továbbra is egyesületünk feladata. A csapatok felkészítésére, versenyeztetésére két füves nagy pálya, egy kisméretű műfüves pálya, valamint a helyi, iskolai sportcsarnok áll
rendelkezésre. A szabadtéri pályák önkormányzati tulajdonban vannak, ezek igénybevételéért nem kell fizetni. A sportcsarnok üzemeltetését a KLIK szervezet vette át, ezért fizetni kell. A
balatonszemesi sportpálya öltözőjének előminősített pályázati rendszerben történő felújítása elkezdődött, és a pályázati feltételeknek megfelelően 2016. június 30.-ig el fog készülni. Mivel az
előminősített pályázati rendszer időközben megszűnt, és a felújítás három ütemű lett volna, más források bevonásával tudjuk csak realizálni az eredeti elképzeléseinket. / más pályázatok,
szponzorok, társadalmi munka/ Az önkormányzat működési költségre adott támogatása nem csökkent, ezen felül biztosították az öltöző felújítással kapcsolatos önrészt. Továbbá az
önkormányzati busz igénybe vételekor 20% kedvezményt kapunk. Kijelenthető, hogy az Egyesület működéséhez szükséges alapvető infrastrukturális feltételek, valamint a működési költségek
a rendelkezésünkre állnak.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ezen a jogcímen nem kérünk támogatást

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Utánpótlás szinten a 2016-17-es évadban a fenn említett négy korosztályt versenyeztetjük. A Somogy Megyei Igazgatóság döntése értelmében a Bozsik programban szerepeltetett csapatok
indítása is kötelező. A Bozsik programban szereplő csapatok felkészítését, versenyeztetését "B" licenszes edző végzi. Ezzel kapcsolatos bér kifizetése nem szerepel programunkban. A
felkészítéssel, versenyeztetéssel kapcsolatos személyszállítási, élelmezési költségeket, valamint a sporteszköz ellátottság bővítését szolgáló beszerzéseket terveztük. Sportfelszerelések
beszerzése csak a meglévő felszerelések pótlása tekintetében tervezzük. Ennél a korosztálynál egy, napközis jelleggel, helyben megtartott nyári edzőtábort tervezünk. U19-es korosztályunkat
"C" képesítésű edző irányítja, itt tervezünk bér kifizetést. Ezen korosztálynál szintén a személyszállításon, és élelmezési költségen felül sporteszközök, valamint pótlás jelleggel, sportfelszerelés
beszerzésének a tervezése történt. Hasonlóan a Bozsikos csapatokhoz, ennél a korosztálynál is tervezünk egy helyben megtartott edzőtábort. Az előző évekhez képest drasztikusan kevesebb
bér felhasználást az teszi lehetővé, hogy az esetleges további edző foglalkoztatás költségeit más forrásból finanszírozzuk, illetve társadalmi munka révén költségmentesítjük. Mivel az előző
években sportfelszerelések vásárlására fordítottunk többet, most inkább a felkészítést, versenyeztetést elősegítő sporteszközök vásárlása került előtérbe. Gyógyszerek, vitaminok vásárlására
az engedélyezett 10%-os kereten belül terveztünk költséget. Közreműködői díjat nem állítottunk be a programba, mivel az előző években szerzett tapasztalataink alapján saját magunkat is
képesnek tarjuk arra, hogy megfelelő színvonalon elkészítsük a sportfejlesztési programunkat. A két felnőtt csapatnál az előző évadban nem terveztünk beszerzéseket, így mostanra már
szükségessé vált a sportfelszerelések pótlása. A nem ingatlan beruházással kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzéseket a szinte nulláról induló eszközállományunk tette szükségessé. Eddig
támogatók hiányában nem volt esélyünk a beszerzésre, de jelen állás szerint a tervezett időszakban ez nem lehet akadály.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A szakszövetség stratégiája vonatkozásában sportfejlesztési programunkat két alapvető tényező határozza meg. Utánpótlás tekintetében a Bozsik program korosztályi változtatása, valamint a
Somogy Megyei Igazgatóság versenykiírása, miszerint az általánostól eltérően a Megye II. osztályban is kötelezővé tette a Bozsik program I-III. korosztályának versenyeztetését. Mivel U-13-as
korosztályt nem versenyeztetünk / eddig is csak úgy tudtunk csapatot indítani, hogy a helybeli 3-4 gyerekhez a környező településekről szállítottunk be gyerekeket/, az ebbe a korosztályba
tartozó gyerekek edzéseit társadalmi munkában oktató edző oldja meg, várva a jelzett, erre a korosztályra vonatkozó körzetesítésre. Tárgyi eszköz tekintetében a TAO-s program adta
lehetőség, mely keretet biztosít a megfelelő infrastruktúra kialakítására és a szükséges tárgyi eszköz állomány beszerzésére. Az új elképzeléseken alapuló, más település felé centralizálódó
utánpótlás képzés területén többségében mások által meghatározott rész feladataink lesznek, melyeket terveink szerint ugyanolyan hozzáállással végzünk majd el, mint azt tettük eddig. Ebben
a helyzetben a szakszövetségi stratégiát azzal tudjuk a legjobban támogatni, hogy megfelelő színvonalú munkát végzünk. A tehetséges gyerekeket az együttműködési szerződésünk alapján a
Siófoki Bányászhoz irányítjuk. Ez az együttműködés közös edzések, közös szakmai irányítás, majd átigazolások útján valósulhat meg. Mivel döntően más települések gyerekeinek
felkarolásával tudtuk az eddigi munkánkat végezni, és időközben a környező települések is el kezdték komolyabban venni az utánpótlás nevelést, sportfejlesztési programunkat ennek az új
helyzetnek megfelelően tudtuk meghatározni.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Előző évekhez hasonlóan elsőrendű célunk az, hogy a gyermek és ifjúsági, valamint a szabadidő sportot népszerűsítsük, fejlesszük, előtérbe helyezve az egészséges életmódra, a mozgás, a
sport szeretetére való nevelést. Most lépünk abba az időszakba, mikor eldől, hogy az eddigi tevékenységünk egyik fő értékmérője / hány játékost tudunk beépíteni a felnőtt csapatba/ szerint
milyen munkát végeztünk. A csapatépítésen felül az is fontos, hogy fő támogatónk, az önkormányzat lássa, hogy mit tettünk a helyi közösség érdekében is. Ezzel megtartva a község
támogatási hajlandóságát. A tömegesítés folyamata megakadt, környezetünkben mindkét nemet, minden korosztályt, réteget megszólítottunk, lehetőséget kínáltunk a versenyszerű
sportolásra. Újabb impulzust a legkisebbek nagyobb számban történő aktivizálása adhatja, függetlenül a sportfejlesztési program adta elszámolási plafontól. Az óvodás korúak nagyobb
számban történő bevonása azt is eredményezheti, hogy a szülők, nagyszülők által kedvezőbb megítélés fogja övezni a labdarúgást, esetleg szponzoráció szempontjából is előre léphetünk.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

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
0 Ft

2017-04-07 15:18

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

40

1 200 Ft

48 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

20

7 000 Ft

140 000 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

pár

10

1 200 Ft

12 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

2

8 000 Ft

16 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

2

10 000 Ft

20 000 Ft

Pályakarbantartó gép

locsolófej szett

szett

5

4 480 Ft

22 400 Ft

Pályakarbantartó gép

szivattyú

db

1

96 000 Ft

96 000 Ft

Pályakarbantartó gép

locsolótömlő

db

3

27 000 Ft

81 000 Ft

Berendezési eszköz

mosógép

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Pályatartozék

labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)

db

2

59 500 Ft

119 000 Ft

Pályakarbantartó gép

fűnyírógép

db

1

120 000 Ft

120 000 Ft
1 014 400 Ft

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

Indoklás

cipő élőfüves pályához

Az előző időszakban nem igényeltünk cipőket, így szükségessé vált a pótlás./ két felnőtt csapat/

sportszár

Az előző időszakban nem igényeltünk sportszárat, így szükségessé vált a pótlás./ két felnőtt csapat/

mérkőzésgarnitúra

Az örvendetesen megnövekedett mérkőzésenkénti részvétel, valamint a meglévő garnitúrák avultsága miatt kell egy nagyobb darabszámmal bíró
garnitúra.

sípcsontvédő

Az előző időszakban nem igényeltünk sípcsontvédőt, így szükségessé vált a pótlás./ két felnőtt csapat/

kapusmez

Mindkét csapat kapusának szükségessé vált.

kapuskesztyű

Mindkét csapat kapusának szükségessé vált.

locsolófej szett

A társadalmi munkában megfúrt kút üzemeltetéséhez szükséges.

szivattyú

A társadalmi munkában megfúrt kút üzemeltetéséhez szükséges.

locsolótömlő

A társadalmi munkában megfúrt kút üzemeltetéséhez szükséges.

mosógép

Az eddig jutányos áron elvégeztetett mosás-szárítás lehetősége megszünt, így kénytelenek vagyunk magunk megoldani ezt a feladatot.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

A jelenlegi háló tönkrement, javítása nem célszerű. A tartó szerkezet használható.

fűnyírógép

A pályák karbantartásához szükségessé vált beszerzés.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
707 935 Ft

2017-04-07 15:18

Ell. szerv. fiz. díj
7 151 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
715 086 Ft

Önrész (Ft)
306 465 Ft

Elszámolandó összeg
1 014 400 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
1 021 551 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)
0 Ft

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

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-04-07 15:18
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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

DÉL-BALATON FC BALATONSZEMES U19

16

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

kötelező

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

kötelező

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

kötelező

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

kötelező

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2017-04-07 15:18

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

2017-04-07 15:18

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

2017-04-07 15:18

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

2017-04-07 15:18

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

U17

Csapat neve

DÉL-BALATON FC
BALATONSZEMES U7

Létszá
m

Csapat
szintje 15/16

Csapat
szintje 16/17

0

strandfoci

strandfoci

Megjegyzés

Státusz

az elmúlt évi versenyeztetés nem felelt meg a bajnokság csapatszámra,
mérkőzésszámra vonatkozó kritériumainak

Inaktív

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

2017-04-07 15:18

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

30

4 300 Ft

129 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

5

6 200 Ft

31 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

db

4

6 990 Ft

27 960 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

db

20

2 100 Ft

42 000 Ft

Sporteszköz

fejelő állvány

db

1

26 000 Ft

26 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

0

Sportfelszerelés

sportszár

pár

20

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

pár

5

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

2

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú ujjú

db

16

Sporteszköz

kapu 2x1 méter

db

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

db

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

0 Ft

0 Ft

1 690 Ft

33 800 Ft

2 250 Ft

11 250 Ft

9 900 Ft

19 800 Ft

5 800 Ft

92 800 Ft

0

0 Ft

0 Ft

0

0 Ft

0 Ft

105 000 Ft

210 000 Ft

0 Ft

0 Ft

2

0

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

Megnevezés

Vitamin

vitamincsomag

Mennyiségi egység
csom

Mennyiség
30

Egységár
4 840 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
145 200 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

Edző

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)
TANC1433-01352

Adózás
módja
EKHO

Szerződés szerinti
havi óraszám
26

Kifizetéssel érintett
hónapok száma
10

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)
30 000 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
6 000 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
360 000 Ft

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

Oklevél beszerzés alatt

TANC1433-01352

Képesítés
MLSZ Grassroots C

Foglalkoztatott korosztály
U19

Edzésidő (óra/hét)
4

Foglalkoztatott gyerekek száma
16

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2017-04-07 15:18

Összesen (Ft)
623 610 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

145 200 Ft

Személyszállítási költségek

550 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

481 710 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

360 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

2 160 520 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
1 942 506 Ft

2017-04-07 15:18

Ell. szerv. fiz. díj
19 621 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
1 962 127 Ft

Önrész (Ft)
218 014 Ft

Elszámolandó összeg
2 160 520 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
2 180 141 Ft
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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
0 Ft

2017-04-07 15:18

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2017-04-07 15:18

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2017-04-07 15:18

Feladat leírása
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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: Balatonszemes, 2017. 04. 07.

2017-04-07 15:18
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Nyilatkozat 2
Alulírott Vasicsek László (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 ingatlannyilvántartásba 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: Balatonszemes, 2017. 04. 07.
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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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-06 11:13:11
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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-06 11:14:11
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:
2017-04-06 11:14:47
Feltöltés / Megtekintés

(5 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-06 11:15:19
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 08:31:12
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:
2016-04-22 06:27:16
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-22 06:27:46

Kelt: Balatonszemes, 2017. 04. 07.
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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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

2

2

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

2

2

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

0

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

120

0

-100%

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

16

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2017-04-07 15:18
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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

707 935 Ft

7 151 Ft

0 Ft

715 086 Ft

306 465 Ft

1 014 400 Ft

1 021 551 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

707 935 Ft

7 151 Ft

0 Ft

715 086 Ft

306 465 Ft

1 014 400 Ft

1 021 551 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 942 506 Ft

19 621 Ft

0 Ft

1 962 127 Ft

218 014 Ft

2 160 520 Ft

2 180 141 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

2 650 441 Ft

26 772 Ft

0 Ft

2 677 213 Ft

524 479 Ft

3 174 920 Ft

3 201 692 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2017-04-07 15:18

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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Módosítások indokolása
Teljes támogatás változása
Jogcím

Jóváhagyott / jóváhagyott
módosított támogatás

Módosított támogatás

Különbözet

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

715 086 Ft

715 086 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

715 086 Ft

715 086 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

1 962 127 Ft

1 962 127 Ft

0 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

2 677 213 Ft

2 677 213 Ft

0 Ft

Teljes támogatás változása
Jogcím
Utánpótlás-nevelés

2017-04-07 15:18

Módosítás indokolása
A sportfelszerelések, sporteszközök módosítását a változó igények, illetve az érvényesíthető árak eredményezték. A cipők,
és sípcsontvédők esetében figyelembe kellet venni a 2015-16-os meghosszabbított időszak mostani vásárlásait, ezért
csökkentettük a darabszámot. A 3*2-es kapu esetében a változás oka az volt, hogy az eredetileg terembe szánt kapu
helyett szabadtéri kaput kívánunk vásárolni. Az aláöltözet esetében alkalmaznunk kellett a reális árakat, míg a 2*1-es
kapuk esetében az MLSZ ajánlott ár nem érte el a tervezettet, lemondtunk a beszerzésről. Az így keletkezett minimális
összeget átcsoportosítottuk a felkészítéssel, versenyeztetéssel kapcsolatos élelmezési költségekhez.
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Módosítások áttekintése
Tételek változása
Jogcím

Mező neve

Tétel neve

Régi ráfordítás

Új ráfordítás

Változás

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

cipő élőfüves pályához

118 800 Ft

0 Ft

-118 800 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

sípcsontvédő

15 000 Ft

11 250 Ft

-3 750 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

aláöltözet hosszú ujjú

32 000 Ft

92 800 Ft

60 800 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

kapu 2x1 méter

37 000 Ft

0 Ft

-37 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

kapuháló 2x1 méter

9 000 Ft

0 Ft

-9 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

kapu 3x2 méter

103 980 Ft

210 000 Ft

106 020 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

kapuháló 3x2 méter

29 980 Ft

0 Ft

-29 980 Ft

Mezők változása
Jogcím

Mező neve

Tétel neve

Régi érték

Új érték

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

cipő élőfüves pályához

118 800 Ft

0 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Egységár

cipő élőfüves pályához

9 900 Ft

0 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Mennyiség

cipő élőfüves pályához

12

0

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

sípcsontvédő

15 000 Ft

11 250 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Egységár

sípcsontvédő

1 500 Ft

2 250 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Mennyiség

sípcsontvédő

10

5

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

aláöltözet hosszú ujjú

32 000 Ft

92 800 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Egységár

aláöltözet hosszú ujjú

2 000 Ft

5 800 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

kapu 2x1 méter

37 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Egységár

kapu 2x1 méter

18 500 Ft

0 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Mennyiség

kapu 2x1 méter

2

0

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

kapuháló 2x1 méter

9 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Egységár

kapuháló 2x1 méter

4 500 Ft

0 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Mennyiség

kapuháló 2x1 méter

2

0

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

kapu 3x2 méter

103 980 Ft

210 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Egységár

kapu 3x2 méter

51 990 Ft

105 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

kapuháló 3x2 méter

29 980 Ft

0 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Egységár

kapuháló 3x2 méter

14 990 Ft

0 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Mennyiség

kapuháló 3x2 méter

2

0

Versenyeztetés (utánpótlás)

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

450 000 Ft

481 710 Ft
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Teljes támogatás lefedettsége
Jogcím

Jóváhagyott/módosított
támogatás

Aktuális támogatás

Eddig igényelt
támogatás TIG alapján

Átvezetett támogatás

Még igényelhető
támogatás

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem ingatlan)

715 086 Ft

715 086 Ft

0 Ft

0 Ft

715 086 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(utófinanszírozott ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása

1 962 127 Ft

1 962 127 Ft

1 900 000 Ft

0 Ft

62 127 Ft

Általános képzéssel összefüggő feladatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakképzéssel összefüggő feladatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

2 677 213 Ft

2 677 213 Ft

1 900 000 Ft

0 Ft

777 213 Ft

Átvezetési táblázat
Önnek nincs szüksége az átvezetési táblázat kitöltésére.
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A kérelemhez tartozó mellékletek (21 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)
alairas_c_p001_1458886914.jpg (Szerkesztés alatt, 500 Kb, 2016-03-25 07:21:54) c8d4f94fd5e2f293e4ce8893fd5975cae322bcc2c92fc3bd518dc0dd7db912e5
alairasicimpeldany-del-balatonf_1491470051.jpg (Módosítás szerkesztés alatt, 208 Kb, 2017-04-06 11:14:11) 2f2a3fa4f7a40b8daf7db5212dca6b2413adf38388563a36e18d61a588c8fdd4
Egyéb dokumentumok
arajanlat_1461738672.pdf (Szerkesztés alatt, 338 Kb, 2016-04-27 08:31:12) 57be6c36e14b5c35215c609f632d647bda534419495527def9a990aef5aa3a48
funyiro_1461485713.doc (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2016-04-24 10:15:13) fb7d971db7bcc4aee5080ba0b68ab7075cf54b5207d5708f003cda8489d2ac86
gyepszell_1461485731.doc (Szerkesztés alatt, 266 Kb, 2016-04-24 10:15:31) 735133e3226404039f4d1d13193b05db6901428cb1203f4e6a534a78326311ed
krem_1461485759.doc (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2016-04-24 10:15:59) f5a642134cd618635f65bd4a2cc6d6c8cedeea7403c8ef5efb372dea8d101d2a
locsolofej_1461485778.doc (Szerkesztés alatt, 240 Kb, 2016-04-24 10:16:18) eab55357acdaf5f6d2eed46ce53ba3c0acabb25f821b8bfcff797807f046c205
mosogep_1461485797.doc (Szerkesztés alatt, 577 Kb, 2016-04-24 10:16:37) a2561d91f6185e208380c43fdb1e48a2eabbe284a27257f84541b2789a3a3506
szarito_1461485818.doc (Szerkesztés alatt, 534 Kb, 2016-04-24 10:16:58) 90d495c83e3d65777cf748efd8fa9e4cf6f32d42dff5832a13d2c0da85c8d72d
szivattyu_1461485842.doc (Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2016-04-24 10:17:22) 797f563942fe1a385c245762811b6cbd68895380ce106600e54f3e8cf7755941
tomlo_1461485860.doc (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2016-04-24 10:17:40) 4eed53119fec227740049e76eb82c65ac44ded6815fce3b4526e25a90dd0eed6
vedohalo_1461485877.doc (Szerkesztés alatt, 492 Kb, 2016-04-24 10:17:57) 9490d2cf8001282b0c44c01d2e30c23ed942962d30ac7c4bf92bfc94ecd86d19
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagi_kivonat_1461323824.pdf (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2016-04-22 13:17:04) a2b1ee748eadb79a390dfb59655759474ece2f05bf8158d0cbe0267b521c4b8f
birosag_1491469991.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 62 Kb, 2017-04-06 11:13:11) 93f4723ab271534507d517a30c4fcf613a50253460da72a1c901547a8c3ec5de
(5 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig_dij_10000_1459319983.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2016-03-30 08:39:43) aaf5228de9c8c35b42f20cbb81bd3beee52ca41ed0f5a8d6914578963f62db1f
22_17_1491470119.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 64 Kb, 2017-04-06 11:15:19) bcb7b44753fc4a6d202a9e840993583d0666db28708d38a95fd59a50a506d96b
27_16_1461387347.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2016-04-23 06:55:47) c5a421c85434b94d9de3d77b82f1ce27033cd57f13251c5e9c21ee9ad1f465f9
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
nav_nullas_2016_04001_1461485416.jpg (Szerkesztés alatt, 408 Kb, 2016-04-24 10:10:16) c8d8ef22c96528699d82036e95689e891c9dd1476ecbd2c183dfc6314706f2d3
nav_koztmentes001_1491470087.jpg (Módosítás szerkesztés alatt, 376 Kb, 2017-04-06 11:14:47) abbd18d95e67569c514646e66920254c2d1ba8dfa05dc6e20ea464d9193f0cb1
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
ingatlanterintoberuhazasunknincs_1461299236.doc (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-04-22 06:27:16) 14fbb3dd33407127c6b31fab0922d8d117c9f4c41f1f4bae8dbdd59431463fb2
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
ingatlanterintoberuhazasunknincs_1461299266.doc (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-04-22 06:27:46) 14fbb3dd33407127c6b31fab0922d8d117c9f4c41f1f4bae8dbdd59431463fb2
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