
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kölesdi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Kölesdi SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1750

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18851337-1-17

Bankszámlaszám  70600102-10000386-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7052  Helység  Kölesd

Út / utca  Kossuth tér  Házszám  12

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7052  Helység  Kölesd

Út / utca  Laposrét  Házszám  1

Telefon  +36 20 372 92 98  Fax  +36 74 436 033

Honlap  www.kolesd.hu  E-mail cím  malnamacko@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Németh György

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 372 92 98  E-mail cím  malnamacko@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kéninger Dóra +36 70 428 46 93 keninger.dora@gmail.com

Németh György +36 20 372 92 98 malnamacko@gmail.com

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 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 18 MFt 19 MFt 0,3 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,46 MFt 1,2 MFt 1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 42,1 MFt 42 MFt 60 MFt

Egyéb támogatás 1,2 MFt 1,2 MFt 3 MFt

Összesen 61,76 MFt 63,4 MFt 64,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1 MFt 1 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,1 MFt 0,1 MFt 1,5 MFt

Anyagköltség 0,1 MFt 0,1 MFt 0,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,2 MFt 0,2 MFt 0,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 76,4 MFt 61,6 MFt 60 MFt

Összesen 77,8 MFt 63 MFt 65,1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 6,5 MFt 6,8 MFt 8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,8 MFt 0,8 MFt 1,5 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 1 169 849 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 057 402 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

12 049 345 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 746 821 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Kölesdi Sportegyesület 1931-ben alakult, immáron 81. éve működik. Ez a hosszú idő azt bizonyítja, mennyire életképesen működő csapatmunka áll a háttérben. Az
évek során az Egyesület többször is átalakult, a helyzeti viszonyokhoz alkalmazkodva, s hogy fennmaradhasson, kisebb-nagyobb változásokon esett keresztül, s
mára egy teljesen kialakult, jól működő, egész települést megmozgató csoporttá fejlődött ki, mely nem csak egy sportágat ölel át. Mint bejegyzett, kiemelten
közhasznú civil szervezet 1994 óta működik. Tevékenységében koordinálja a településen zajló sporteseményeket, sporttevékenységeket, szervezi, rendezi, neveli az
utánpótlást. Mindemellett kiemelkedő eredményeket mutat fel legsikeresebb szakosztálya, a labdarúgás területén. 2007-ben indult töretlen fejlődésnek a településen,
ekkor állt fel jelenlegi vezetése is. Megye III. osztályból a Megye I. osztályáig vezetett az út. A 2013-as évben felnőtt csapata vezette az osztályt, az U-19-es csapata
bajnok lett. Ekkor szerveződött meg az U-16-os csapat, egy szintén sikeres csoport alakulása, a jövő nagy reménységei.A játékosok megtalálása, képzése nagy
szervezőképességet igényel. A helyben működő általános iskola felső tagozata nagy segítségére van az egyesületnek, ahol a testnevelő tanár az edző. Az Egyesület
szoros kapcsolatot alakított ki a Paksi FC és az Atomerőmű Sportegyesülettel. Büszke eredményeink egyike, hogy az említett csapatokhoz már több játékost is
sikerült leigazolni. Tevékenységi körében szervezi és koordinálja a településen zajló sporttevékenységeket, szervezi a sportrendezvényeket, neveli az utánpótlást.
Mindemellett az egyesület a község közösségi életében is folyamatosan aktívan részt vesz: � sikeresen szerepel a bajnokságon, ezzel nagyon sok nézőt vonz a
pályára, a friss levegőre, és a gyermekekkel megszeretteti a sportot � általános sikereivel és aktivitásával hozzájárul az egészséges életmódra neveléshez � a
sportpályát folyamatosan karban tartja, festi, felújítja. 

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

Az infrastrukturális helyzetünk rossz, bár évről-évre a támogatások segítségével igyekszünk javítani. Eddig öltözőhelyiségünk egy két részből álló, rossz,
elhasználódott épület volt. Ez sem higiéniailag, sem esztétikailag nem megfelelő. A mosdóhelyiségek korszerűtlenek, régiek, elhasználódottak, műszakilag nem
megfelelőek. Mindennek korszerűsítésére irányult ingatlanfejlesztésünk, mely egy új öltöző építését célozta meg. A TAO program segítségével a 2012es évben
sikerült elindítani a beruházást. legnagyobb problémák egyikét az jelenti,hogy a bajnoki mérkőzések alkalmával nem tudunk elég helyet biztosítani két csapat, és a
játékvezetők számára, a továbbiakban pedig, hogy amit tudunk biztosítani, az sem megfelelő, teljesen elavult. Ilyen szinteken szinte már elvárás a korszerűség, a
modernizáció, a megfelelő körülmények biztosítása. Célunk egy olyan központi épület létrehozása, melyben 4 öltöző, mellékhelyiség, mosdók, zuhanyzók is helyet
kaphatnának. Az új épület megfelelő darabszámú helyiséget foglal magában, ahol elegendő hely jutna több csapat kényelmes és higiénikus elhelyezésére, a
játékvezetők számára, az egyesület vezetősége számára egy irodahelyiség, ahol megfelelő körülmények között végezhetnék munkájukat, elősegítve a csapat
sikereit. A beruházás szakmai tartalmát a pályázathoz mellékelt jogerős építési engedélyezési dokumentáció tartalmazza. A beruházás tervezett ütemezése a
támogatás megítélésétől számítható. Az építési tevékenység jogerős engedéllyel rendelkezik, továbbá minden más engedély is rendelkezésünkre áll. A beszerzés
valószínűsíthetően közbeszerzéssel jár, így ehhez számolni kell egy nagyjából két hónapos eljárási idővel. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

1.: pályázat benyújtása: 2015. április 30. 2.: Támogatói határozat kézhez vétele: 2015.június 3.: Feltételes közbeszerzés lefolytatása: 2015. június 4.: munkaterület
átadás 2015. július 5.: Terület előkészítési munkák, közműépítés: 2015. július-augusztus első fele 6.: alapozás, felmenő falak, tetőszerkezet építése: 2015.
augusztus-szeptember 7.: belső közművek kiépítése: 2015-szeptember-december 8.: műszaki átadás-átvétel :2016.május 9.: használatba vételi engedélyezés,
szakhatósági eljárások: 2015. április 10.:jogerős használatba vétel engedély megszerzése 2015.február 11.:elszámolás, zárójelentés, hiánypótlás, lezárás 2015.
június A projekt várható időtartama: 2015. május-2016. május 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Sportfejlesztési programunk illeszkedését a szakszövetségi stratégiához és a területfejlesztési törekvésekhez könnyű igazolnunk. Célunk a települési közösség
egybekovácsolása, egy egységes szemlélet kialakítása, a tehetségkutatás, tehetséggondozás. Ehhez szükségünk van jól kifejlett kapcsolatokra, melyhez lehetőséget
az Általános iskola, és az Önkormányzat biztosít számunkra. A minőségi sporttevékenységek biztosításához helyi verseny és képzési program kialakítása,
sporttáborok, tornék szervezése, a vezetők folyamatos képzése, tudásuk bővítése a célok elérése érdekében. Célunk a sportághoz kötődés megszilárdítása, minél
szélesebb körű korosztályok stabil bázisának megteremtése, az iskolában megkezdett alapokon a játék megszerettetése, tömegbázis kialakítása, a tehetséges
gyerekek egyesületünkbe való irányítása. Célunk továbbá a játéköröm felfedeztetése, biztosítása, az önfegyelem, a tettvágy , az akarat, és a céltudatosság
kialakítása az ifjú sportolókban. Az említett célokat fokozatosan megszerzett eredmények lépcsőfokonként jutott energiájával lehet elérni. Minden korosztályban részt
kívánunk venni a települési, körzeti, megyei és országos tornákon, ahányszor lehetőségeink biztosítják. Ehhez egyesületünk igyekszik biztosítani az érdeklődést
fenntartó igényeket, újabb motivációt teremteni, biztosítani a technikai feltételeket, és a megfelelő színvonalat. Egy szóval a sportfejlesztési stratégiánk jelszavai:
Tehetségkutatás, Tehetséggondozás, Sportöröm szerzés, Motiváció képzés, Közösségteremtés, egészséges életmód 

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

Az eddigiekben végzett kemény munka eredménye már napjainkban kézzelfogható. A jelenlegi fejlesztések megvalósulásával szintén jelentős társadalmi és
gazdasági változásokat, eredményeket számítunk. Nagyon fontos társadalmi előnyként említhető, hogy az egyesület egy második otthont képes teremteni, hiszen a
mai társadalom alapproblémáját képes orvosolni, mégpedig az egészséges életmódra való nevelést, valamint a szabadidő hasznos eltöltését, és a csapatszellem
elsajátítását, hogy könnyebben beilleszkedhessenek a társadalomba. Az egészséges testbe nevelt lélek is egészségesebb eséllyel indul a társadalmi
megpróbáltatásoknak, és az Egyesület soraiból kikerült számos megbecsült szereplő mellé további sok, a közösségért tenni akaró, és tenni képes embert bocsájthat
ki útjára. Gazdasági hatásai a fejlesztésnek nehezebben mérhető, mégis meghatározható. A korszerű épület megépítésével a fenntartási költségek csökkennének,
hiszen a korszerű épülettel a jövőben elkerülhető az eddigi korszerűtlenségből adódó kellemetlenségek, folytonos kiadások, karbantartási költségek, a hatalmas
méreteket öltő fűtés, víz-, és gázfogyasztás költségei. Mindezek mellett a rendezett, modern környezet vonzó lehet a közösség számára, ezáltal a rendezvények
látogatottsága a jövőben méreteket ölthet. Ezzel együtt várható a jegybevétel növekedése. Ezek az eredmények már a projekt lezárását követően tapasztalhatóak. Az
elvárt előnyök a korszerű épület biztonságos, vonzó és egészséges környezet születése, társadalmi érdeklődés növekedése, az Egyesület körébe és gondjaira bízott
gyermekek számának növekedése. Kockázatokat meghatározni az általános gazdasági helyzetből eredendően muszáj. A tervezett beruházás támogatás
volumenének előteremtése a vállalkozások működésének sikerétől, bevételeitől függ, de a település minden avatott szereplője ezen munkálkodik. A kockázatok
elkerülése és felmerülése esetén az akadályok leküzdésén együttműködik a település vezetősége, az Intézmények és a Kölesdi Sportegyesület.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Menedzsment vezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 100 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

gyúró Egyéb Nem
releváns

EKHO 24 10 20 000 Ft 4 000 Ft 240 000 Ft

Edző Edző Egyéb EKHO 60 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

Titkár Egyéb Nem
releváns

EKHO 32 12 25 000 Ft 5 000 Ft 360 000 Ft

216 46 165 000 Ft 33 000 Ft 2 328 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Menedzsment
vezető

A Egyesületet összetartó ember a menedzsment vezető, Ő koordinálja, vezeti, kezében tartja a mindennapi ügyek lebonyolítását. Munkája
nélkülözhetetlen. Kapcsolatot tart az Egyesület számára fontos emberekkel.

gyúró A csapat játékosai számára elengedhetetlen mérkőzések előtt az izmok lazítása, gyúrása. A sérülések megelőzése szempontjából nagyon
fontos a gyúró szerepe az Egyesületnél.

Edző A csapat edzője a legfontosabb ember a meccseken való eredményes, színvonalas szerepléshez.

Titkár Az Egyesület titkára viszi az összes, az Egyesülettel kapcsolatos dokumentációt, karban tartja, rendezi azokat, kézben tartja a pályázatokat,
folyamatos kapcsolatban áll elsősorban a menedzsment vezetővel, illetve az Egyesület embereivel, és a hozzá kapcsolódó emberekkel.Munkája
fontos adminisztrációs szempontból.

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)

1 158 151 Ft 11 698 Ft 0 Ft 1 169 849 Ft 1 169 849 Ft 2 328 000 Ft 2 339 698 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

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszközök

Kisbusz (9 fő) db 1 1 500 000
Ft

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Kisbusz (9 fő) Az Egyesület különböző korosztályaiban szereplő játékosok a lehetőségeik szerinti legtöbb versenyen, tornán, felkészülési
mérkőzésen, akár csak kegy edző mérkőzésen részt vesznek. Az Egyesület számára nélkülözhetetlen lenne egy kisbusz
beszerzése ennek a szállításuk megkönnyítésére, mivel ebben az eddigiek során az Önkormányzat által biztosított kisbusz volt
segítségünkre, viszont az idei évtől már nem tudják ezt számunkra biztosítani, máshogy ez nem kivitelezhető a jövőben.

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)

1 046 828 Ft 10 574 Ft 0 Ft 1 057 402 Ft 453 172 Ft 1 500 000 Ft 1 510 574 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)

Pálya infr.
bőv.

focipálya korszerűsítés 2015-07-20 2016-04-30 2016-05-01 10 000 000
Ft

Öltözőépület
ép.

sportöltöző építés 2015-08-25 2016-04-30 2018-06-30 7 092 857
Ft

17 092 857
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

focipálya korszerűsítés A Kölesdi Sportegyesület 1994 óta szervezi és koordinálja a településen zajló sporttevékenységeket. Kiemelkedő eredményeket
mutat fel az egyenlőre egyetlen professzionális szervezettségi szinten működő, legsikeresebb szakosztály, a labdarúgás
területén, mely 2007-ben indult töretlen fejlődésnek. 2008-ban megye III. osztályi bajnoki cím, 2009-ben megye II. osztály 3.
helyezés, és feljutás a megye I. osztályába, ahol jelenleg is képviseli településünket. Céljaink közé tartozik a jól megérdemelt
sportológárda megfelelő ellátását biztosító infrastruktúra kialakítása,fejlesztése, korszerűsítése, melyhez jelen támogatás nagy
segítségünkre lenne. A beruházás megvalósulásával korszerűsítenénk a jelenlegi rossz minőségű pályát és környékét, hogy
megfeleljen az osztálybeli elvárásoknak. Jelenleg a pálya felülete nagyon rossz minőségű, így nehezíti a játékot mind a hazai,
mind a vendég csapatok játékosai számára. A mérkőzésekre kijáró lelkes hazai és vendégszurkolók számára elengedhetetlen
lenne egy megfelelő minőségű gyalogos járda kiépítése, mivel rossz idő esetén sárban, vízben kell átgyalogolniuk és abban állva
végignézni a mérkőzést. Ugyanezen kiindulásból egy a gépjármű forgalom számára kiépítendő parkoló megépítése szerepel
még a támogatási igényeink közt. A hazai meccseink nagy látogatottságnak örvendenek(köszönhető ez a tavalyi évben szintén
TAO támogatásból megvalósuló nagy befogadóképességű lelátó megépülésének). Mivel a pálya a település kisebb kieső részén
fekszik így legtöbben autóval látogatnak ki, valamint a vendég szurkolók gépjárművei is helyet igényelnének. Aki későn érkezik a
mérkőzésre, már csak a bekötő utca végén talál parkolóhelyet, a nagy átmenő forgalom szélén, legtöbben itt már nem szívesen
hagyják a járművet. Ennek megoldása lenne a parkoló kialakítása. Mindezek mellett esztétikailag növelné a pálya környékét, a
játék és a csapat színvonalát. A beruházáshoz tartozik még az edző pálya korszerűsítése, mely ma inkább hasonlít egy réthez,
mintsem egy edzőpályához. Azonban nagyon fontos szerepet töltene be, ha rendezett körülmények között használni tudnák
csapataink az edzések alkalmával, mivel a nagypálya minőségét a napi több alkalommal lezajló edzések nagy mértékben
rongálják. Ezt egy labdafogó háló kiépítése, valamint a talaj feljavításával érhetnénk el. Továbbá a két pálya köré kerítést
tervezünk a biztonság növelése, az előírások betartása, és a szebb, élhetőbb környezet érdekében. A Kölesdi Sportegyesület
nagyon fontos szerepet játszik a lakosság életében, és a labdarúgó szakosztály egyre jobb eredményei is azt mutatják, hogy a
település számára nagyon fontos ez a sportág, és az utánpótlások egyre növekvő száma is bizonyítja a játék szeretetét, ennek
pedig elengedhetetlen feltétele lenne a jelen beruházással megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés, mely nagyban
hozzájárulna a további sikerek eléréséhez.

sportöltöző építés Sportegyesület lehetőségei az építményi infrastruktúra terén eléggé korlátozottak. Jelenleg csak kettő, teljesen
korszerűtlen,higiéniátlan, rossz állapotú öltözővel rendelkezünk, mely sem hely, sem pedig higiéniai okokból kifolyólag nem
megfelelő, elavult. Az új épülettel megvalósíthatnánk a korszerűsítést, mely ezen a szinten elvárt. Az épület megépítésére az
elmúlt években elnyert támogatásból (szintén TAO) sikerült elkezdenünk a megvalósítást, jelenleg a negyedik ütem
megvalósítása szerepel a támogatási igényünkben.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi

száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pálya infr.
bőv.

focipálya
korszerűsítés

Nagy f.p. 7052
Kölesd
Laposrét
057/1

1174/1 13216 Egyéb

Öltözőépület
ép.

sportöltöző
építés

Öltöző 7052
Kölesd
Laposrét
057/1

1172/1 240 Saját

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

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

Nem

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

Igen

2015/16 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. 11 928 852 Ft 120 493 Ft 0 Ft 12 049 345 Ft 5 164 005
Ft

17 092 857 Ft 17 213 350 Ft

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

U11 Bozsik egyesületi U11 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U14 KÖLESD SE U14 10 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 KÖLESD SE U17 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U21 KÖLESD SE U21 20 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám 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

U21 Női Kölesd SE 15 megyei női UP jelenleg szervezés alatt áll

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám 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 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 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
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés bőrlabda 4es méret db 10 5 000 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés bőrlabda 5ös méret db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés jelzőtrikó db 10 1 000 Ft 10 000 Ft

Sportfelszerelés mezgarnitúra szett 4 80 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés futballcipő db 50 15 000 Ft 750 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő szett 25 15 000 Ft 375 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 120 4 000 Ft 480 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözék szett 100 10 000 Ft 1 000 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 30 8 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 80 1 200 Ft 96 000 Ft

Sporteszköz gyúrópad db 1 60 000 Ft 60 000 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 Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Szekszárdi Műfüves pálya Műfüves pálya 16 000 Ft 10 3 480 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Szekszárdi
Műfüves pálya

Csapataink játékosai a téli időszakban csak műfüves pályán tudnak edzéseket, edző mérkőzéseket lefolytatni, ami nagyon fontos, hiszen nem
hagyhatnak ki az évben egy időszakot sem, mikor nincsenek edzés alatt.

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 1952 EKHO 32 12 34 000 Ft 6 800 Ft 489 600 Ft

Edző 7653 EKHO 32 12 34 000 Ft 6 800 Ft 489 600 Ft

Edző 7679 EKHO 32 12 34 000 Ft 6 800 Ft 489 600 Ft

Edző 1426 EKHO 32 12 34 000 Ft 6 800 Ft 489 600 Ft

Edző 1123 EKHO 32 12 34 000 Ft 6 800 Ft 489 600 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

1952 Egyéb U16 10 18

7653 Egyéb U13 12 16

7679 Egyéb U7 6 8

1426 UEFA B U9 6 15

1123 Egyéb U11 6 14
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 501 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 000 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 480 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 448 000 Ft

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

Összesen 7 429 000 Ft

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)

6 679 353 Ft 67 468 Ft 0 Ft 6 746 821 Ft 749 647 Ft 7 429 000 Ft 7 496 468 Ft
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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
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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
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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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím 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: Kölesd, 2015. 12. 03.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Németh György (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: Kölesd, 2015. 12. 03.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Kölesd, 2015. 12. 03.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 1 158 151 Ft 11 698 Ft 0 Ft 1 169 849 Ft 1 169 849 Ft 2 328 000 Ft 2 339 698 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 12 975 680 Ft 131 067 Ft 0 Ft 13 106 747 Ft 5 617 177 Ft 18 592 857 Ft 18 723 924 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 046 828 Ft 10 574 Ft 0 Ft 1 057 402 Ft 453 172 Ft 1 500 000 Ft 1 510 574 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

11 928 852 Ft 120 493 Ft 0 Ft 12 049 345 Ft 5 164 005 Ft 17 092 857 Ft 17 213 350 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 679 353 Ft 67 468 Ft 0 Ft 6 746 821 Ft 749 647 Ft 7 429 000 Ft 7 496 468 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 20 813 184 Ft 210 234 Ft 0 Ft 21 023 418 Ft 7 536 673 Ft 28 349 857 Ft 28 560 091 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (37 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)

alairasi001_1430388276.bmp Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-30 12:04:36) 0f08467e70005e160cf2ba1f001c94ba64a742dded4afaa4b83471f7f9f7740c

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

oltozomegvalosulasfinanszirozasu_1448013036.jpg Hiánypótlás melléklet, 251 Kb, 2015-11-20 10:50:36)
bd3a115e02f7fb2529fa63ba75340b1bfef8d8702fa1aaad5bf6fd2e97f62e3c

finanszirozasitervesforras_1430396105.doc Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-30 14:15:05)
08ce1abe3830febf6a4546964f59752f2edfb69e09a62459a0d9d5efc0b88d2d

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

kihasznalhatosag_1430399856.doc Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2015-04-30 15:17:36) edeb2690cced46ffcf0aa99278944113bdabf4041c5f7f6e081e5655371f0798

Egyéb dokumentumok

edzopalya1_1430388451.jpg Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-30 12:07:31) 5bb02c5c5c145df8723cc09c3600ce122ce409e37e226d11f340dadef8080e96

edzopalya2_1430388455.jpg Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-30 12:07:35) 5c3b22e1ff4ce8ee7aa8e2c6dc9761ae140e02ec4ec171290b9812ca4c695941

edzopalya3_1430388459.jpg Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2015-04-30 12:07:39) fb51948fa5afab69b0638842f1c0a89ab8a004d827fa4e0c5ef64680fd898ea7

edzopalya4_1430388462.jpg Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2015-04-30 12:07:42) 175979e5766399f585a13d66912b84bccbc27bd48ce7a65590c8968adecc185c

jarda1_1430388467.jpg Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2015-04-30 12:07:47) 71b3ee38dfbe642baee385487d819444a4f33687ad9a89dc6fa10af14f10a545

jarda2_1430388470.jpg Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2015-04-30 12:07:50) b9706c5d19ac5986a2e6f8f2a228b0ef36b6f7e4ec373943b004eb1b0a53a468

jarda6_1430388474.jpg Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2015-04-30 12:07:54) 25f13f0c7f54221d4e3a23310f726aaab40ffdab0e036cf6927fac9d5f0c64c4

oltozo1_1430388478.jpg Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2015-04-30 12:07:58) b2b95e229c21c2b9fb56b752cf430fb5fb667e0ef6885b4699c423ccb41b7c49

parkolo1_1430388481.jpg Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2015-04-30 12:08:01) 7680962e436afa876b352489923185cf1c65c0f7fe70fdfa9e62478348bfc88f

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

cegbirosagi1_1430388243.bmp Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-30 12:04:03) c1c49f73a00809a15afbee06526261d27a1ca7a2cf1a56e082c1863e59312443

cegbirosagi2_1430388250.bmp Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-30 12:04:10) 2878023de721fbc9897968be73e0ece68db02001b4811067d3f40f7fb3b7eac2

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

igazg.szolg.dij001_1430397251.bmp Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-30 14:34:11) fa6b3bebc2620b17a7fb26be65d0bd4e9472217385bb72878939f1ef7281099f

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

apehigazolas_1430397756.pdf Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2015-04-30 14:42:36) d551b4bdc8d170352028eb2ef3f2d73fb9c93c4af22f8660f9e8a05c2ae3a43e

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

epitesiengedely_1430395025.pdf Szerkesztés alatt, 812 Kb, 2015-04-30 13:57:05) cda0a62fd466a856d6de5b6e5c9aa7dcdd24feafaa930e98e025d583341107af

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

tulajdonodsihozzajarulo001_1430388589.bmp Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-30 12:09:49)
ca1650a25f89966630c683a5bd65f63a0f0b49f9485b6357f68ab0660d1f3030

epitesiengedely_1430395046.pdf Szerkesztés alatt, 812 Kb, 2015-04-30 13:57:26) cda0a62fd466a856d6de5b6e5c9aa7dcdd24feafaa930e98e025d583341107af

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

tulajdonodsihozzajarulo001_1430388519.bmp Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-30 12:08:39)
ca1650a25f89966630c683a5bd65f63a0f0b49f9485b6357f68ab0660d1f3030

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

tulajdonilap1001_1430388542.bmp Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-30 12:09:02) fd2ee6159f9a2e6993ca8d7af7557993ae1980fd3cd01de8045011cbea8218ab

tulajdonilap2001_1430388560.bmp Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-30 12:09:20) d3b869962f5e5da291f524b06d7ba00f5dd8c3da53a248aef5f0dbfc18e5dea3

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

focipalyakorszerusiteskoltsegvetes_1446707771.pdf Hiánypótlás, 687 Kb, 2015-11-05 08:16:11)
aa2977078a292f8de58ed4dd31b4f085cac1331017c2ae3ef7961a8238a47f19
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