be/SFPHPM01-04170/2015/MKOSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

TFSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

19806079-2-43

Bankszámlaszám

11712004-20010922-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1123

Helység

Budapest

Út / utca

Alkortás

Házszám

44

Irányítószám

1123

Helység

Budapest

Út / utca

Alkortás

Házszám

44

Telefon

+36 1 487 92 00

Fax

+36 1 356 63 37

Honlap

www.tf.hu

E-mail cím

kassay@tf.hu

E-mail cím

scs@tf.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Dr. Sós Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

TFSE elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 500 48 87

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kassay Lili

E-mail cím

+36 70 772 73 09

kassay@tf.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

TF kosárlabda csarnok E-terem

Testnevelési Egyetem

Testnevelési Egyetem

80/40

Felk. és
versenyeztetés

Diana úti Gyakorló Iskola
Tornaterme

XII. ker. Önkormányzat

Testnevelési Egyetem Gyakorló
Iskola

60/30

Felkészülés

Áldás utcai általános iskola

II. ker. Önkormányzat

II. ker. Önkormányzat

6

Felkészülés

Csík Ferenc általános iskola

II. ker. Önkormányzat

II. ker. Önkormányzat

2

Felkészülés

Móricz Zsigmond gimnázium

II. ker. Önkormányzat

II. ker. Önkormányzat

3

Felkészülés

Újbudai Sportcentrum

Újbuda Sportjáért Nonprofit
Kft.

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

2

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1925-01-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1925-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

2015-12-09 14:52

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

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

20 MFt

20 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

4 MFt

2,5 MFt

2,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

21,2 MFt

46 MFt

120 MFt

Egyéb támogatás

15 MFt

8 MFt

8 MFt

Összesen

40,2 MFt

76,5 MFt

150,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

40 MFt

49 MFt

70 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,2 MFt

1 MFt

2 MFt

Anyagköltség

13 MFt

18 MFt

20 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

11,1 MFt

8,5 MFt

30 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

65,3 MFt

76,5 MFt

122 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

50,4 MFt

50 MFt

120 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,2 MFt

1 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

6 792 646 Ft

135 853 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

18 590 398 Ft

371 808 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

43 097 883 Ft

861 958 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

406 989 Ft

8 140 Ft

Közreműködői díj

2015-12-09 14:52
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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
Létesítmény: az egyetem tulajdonában lévő "E" terem edzésre és versenyeztetésre, továbbá bérelt termek felkészítésre (tanfolyamok általános iskola 1-4. osztályosai
számára, edzések kenguru, serdülő és gyermek csapatok számára, továbbá universitas-csapat felkészülésére). Az egyetem létesítményei az "E" termen kívül ("D"
terem, teniszpálya street ball palánkokkal, atlétika pálya, kondicionálás) a nyári toborzó táborok megszervezésére. Az "E" teremben jelenleg nem használhatók
minipalánkok, ezért a TapsiFüles Kupákat ilyen palánkokkal rendelkező partneriskolában tudjuk megszervezni. UP / nem-versenyző korosztályok Általános iskola 1-4.
osztályok létszám alakulása: a jelenlegi körülbelül 60 fős nem-versenyző mini kosarasok létszámát a 2015-2016-os szezonban szeretnénk körülbelül 30-40 fővel (két
új iskola rendszeres együttműködése) növelni, összességében körülbelül 100 gyermek heti labdás foglalkoztatását elérni. UP / versenyző, általános iskolai felsős
korosztályok Létszám: a 2014-2015-ös szezon körülbelül 30 versenyző fiataljának létszámát az új kenguru korosztály belépésével szeretnénk körülbelül 50 versenyző
fiatal szintjén stabilizálni, az esetleges lemorzsolódást megakadályozni. Elképzelhető, hogy a kenguru korosztálynál két csapatot indítunk. A szakosztályi (minél több
fiatal kosarazzon) és módszertani központi filozófiánknak (a gyengébb képességű gyerekeket is meg kell tudni tanítaniuk az edzőknek jó színvonalon kosarazni)
megfelelően a kevésbé tehetségesnek tűnő fiatalokat sem küldjük el, hanem edzés- és versenyzési lehetőséget biztosítunk számukra. UP / versenyző, egyetemi
csapatok A színes egyetemi sportban a TFSE kosárlabda szakosztálya számos versenyrendszeren keresztül vesz részt. A módszertani központ stratégiai céljainak
elérésében kiemelt szerepe van az úgynevezett universitas, továbbá a női és férfi NB I-es, illetve NB II-es U23-as csapatoknak.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az egyetemen található ún. "E"-terem, amit a kosárlabda szakosztály használ több évtizede nem érintette egyetlen belső felújítást tartalmazó program sem. Ennek
megfelelően a jelenleg legnagyobb problémát jelentő padlózatcserét és oldalpalánkok cseréjét, valamint az öltözőfelújítást kívánjuk megvalósítani. A padlózat állapota
kritikus. A linóleum borítás beton alappal rendkívül egészségtelen hosszú távon, illetve fokozottan igénybe veszi az izületeket is. Ez főleg az egészen kicsi, utánpótlás
korú gyermekeknél jelent problémát. Ezt kívánjuk egy modern, jóval egészségesebb, illetve a sportoláshoz jobban megfelelő parkettára cserélni, így a szakmai munka
és az egészségmegőrzés szem előtt tartása is biztosítható lesz hosszú távon. Az oldalpalánkok cseréje, illetve átalakítása azért fontos, mivel a nyári táborok és egyéb
edzésvezetési gyakorlatok az egyesületen belül főleg az utánpótlás korosztályokat érintik. Szükségszerű, hogy a terem rendelkezzen olyan felszereltséggel, mellyel
biztosítható, hogy minden korosztály a megfelelő magasságú szerkezeten tudja elvégezni a felkészülést, illetve versenyezhessen adott esetben. Az állítható
magassággal ez teljes mértékben megvalósulhat. Az öltözők jelenleg a szakosztály által végzett szakmai munkához mérten méltatlan állapotban vannak. Női
csapatunk az NB Amatőr bajnokságban szerepel és előkelő helyen tanyázik, férfi csapatunk pedig az NB II-ben versenyez. Ezen a szinten már elvárható, hogy akár a
hazai, akár a mindenkori vendég csapat is a megfelelő és alapvető higiéniai körülmények biztosításával készülhessenek a mérkőzésekre és az edzésekre. Az öltözők
vizes blokkjainak, illetve a közvetlen öltözőrész felújításának megvalósításával évtizedes problémák kerülnének megoldásra, mely a szakmai munkát nagyban
elősegítené.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A felújításokat a nyár azon időszakára időzítenénk, amikor sem a nyári táborokat, sem a szezon előtti felkészülést nem akadályozná. Erre a legmegfelelőbb idősáv
augusztus hónap első fele. Úgy véljük a megadott intervallumban elvégezhetően a szükséges munkálatok. A felújítás így egy ütemben valósulna meg ami a
legkevésbe korlátozza az oktató-nevelő munkát és a sportszakmai fejlődést. A munkálatok zajlódhatnak párhuzamosan, hiszen térben el vannak választva egymástól.
A parketta lerakása, illetve a palánkok cseréje pedig belefér a megadott intervallumba.

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 TFSE kosárlabda szakosztálya az MKOSZ-TF-TFSE háromoldalú szerződés, valamint a TFSE alapszabálya alapján módszertani központként működik. Célja a
hazai edzőképzés műhelyeként mind az elméleti, mind a gyakorlati képzésnek és továbbképzésnek teret adni akár a szakedzői, akár a testnevelő-tanári képzésben
résztvevők, valamint a már gyakorló szakemberek számára. Módszertani központ ezen túlmenően a rehabilitációs-kondicionáló képzésben résztvevő hallgatók,
továbbá a rekreációs, valamint a sportmenedzser képzésben résztvevő BSc és MSc hallgatók szakmai gyakorlatának koordinálása és mentorálása számára. A
módszertani feladatok igényes szakmai ellátását lehetővé tevő egyik legfontosabb eszköz az általános iskola első osztályától kezdődően (toborzás) egészen az U23as csapatok versenyeztetésével bezárólag valamennyi érintett korosztály számára a sportoltatás feltételeinek biztosítása.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A módszertani központi küldetésnek megfelelően különböző korosztályoknál, különböző felkészítési és versenyeztetési szinten biztosítani a leendő (már szerepet
vállaló) kosárlabda-edzőknek a hospitálás, valamint a mentori felügyelet és irányítás melletti szakmai gyakorlati teendők ellátását. Nem-versenyző csapatok (ált.isk. 14. osztályok): az eddigi 3 tanfolyami csoport számát és létszámát megnövelni a körülbelül 60 főről további 2 (max. 3) partneriskolával és körülbelül 40 mini kosarassal.
A tanfolyamokat egy-egy kosárlabda képzettséggel rendelkező testnevelő tartja kosárlabda-edzői képzésben résztvevő hospitáló/mentorált hallgató segítségével.
Versenyző csapatok (ált. isk. felső tagozat): az eddigi kenguru és serdülő csapatok számban kiegészülnek további egy kenguru csapattal, illetve az idő haladta miatt
már gyerek korosztályban is indítunk csapatot. Összesen 4 versenyző csapat egy-egy kosárlabda-edzővel, továbbá egy-egy hospitáló/mentorált hallgató
segítségével. U23 egyetemi csapatok: universitas csapatok - belőlük kerülnek ki jellemző módon a leendő kosárlabda-edzők, illetve testnevelő-tanárok "beoltva"
kosárlabdával. Cél a csapatonkénti (női, ffi) átlag 12 fős rendszeresen edző játékos, körülbelül 16 fős keret mellett. A szakmai eszköztár és képzési lehetőség
úszásoktatással, viaszfigura visszaszerzéssel. A módszertani központ tornákat, kupákat rendez a szakmai "kínálat" növelése és az intenzív képzési lehetőséget
megteremtése a képzés színvonalának emeleésére. Fontos szakmai továbblépést jelent az egyéni edzés rendszerének bevezetése, a kondicionálás bevezetése, a
rehabilitálás lehetőségének megteremtése humánkineziológia-szakos végzős hallgatókkal, gyerektornák szervezése (pl. TapsiFüles kupák havonta)rekreációs-szakos
hallgatók bevonásával. Az egész szervezet operatív működésében - csapatokhoz osztottan - 10-12 sportmenedzser szakos hallgató dolgozik félévenkénti (részleges)
rotációban.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Személyszállítási
eszközök

8+1 személyes kisbusz vásárlása

Mennyiségi
egység
db

Mennyisé
g

Egységár

1

9 500 000
Ft

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)
9 500 000 Ft

9 500 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi
eszköz
megnevezése
8+1
személyes
kisbusz
vásárlása

Indoklás

Az egyesületben régóta megoldatlan kérdés a csapatok szállítása, mely eddig több ízben is külső cégek bevonásával történt. A busz
megvásárlása rengeteg többletterhet venne le versenyszervezés szempontjából a szakmai stábról, valamint hosszú távon a bérlésre fordított
összeg így valódi és maradandó értékként jelenne meg a TFSE hétköznapjaiban.

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 588 866 Ft

67 926 Ft

135 853 Ft

6 792 646 Ft

2 911 134 Ft

9 635 853 Ft

9 703 779 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)

TEF

Küzdőtér talaj felújítás - parketta

2015-08-10

2015-08-23

2015-08-24

20 000 000 Ft

TEF

Öltözőfelújítás

2015-08-10

2015-08-23

2015-08-24

5 000 000 Ft

TEB

Állítható magasságú palánk építése

2015-08-10

2015-08-23

2015-08-24

1 000 000 Ft
26 000 000 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Küzdőtér talaj felújítás - parketta

1123
Budapest
Alkotás u.
44

"E" terem

A küzdőtér talaja a kosárlabda csarnokban több évtizede telepített
linóleum, amely az idők során elszenvedett amortizáció miatt már nem
használható rendeltetésszerűen. Helyette modern és az ízületek
számára is sokkal kímélőbb borításra szeretnénk áttérni.

Öltözőfelújítás

1123
Budapest
Alkotás u.
44

"E" terem

Az öltözők nem kerültek felújításra az elmúlt több évtizedben, ami sok
esetben az alapvető higiéniai követelményeknek sem felel meg.
Szeretnénk, ha az egyesület hírnevéhez mérten, megfelelő körülmények
között tudnánk biztosítani a hazai és a mindenkori ellenfél számára is
tisztességes versenyzéshez szükséges feltételeket.

Állítható magasságú palánk
építése

1123
Budapest
Alkotás u.
44

"E" terem

A TFSE Kosárlabda szakosztálya utánpótlás neveléssel is foglalkozik,
valamint nyári tábor keretében biztosítja a hallgatók számára az
edzésvezetési gyakorlati lehetőségeket. Szeretnénk, ha minden
korosztály tudná használni a termet a felkészülés és versenyzés során. A
teremben található négy "oldalsó" palánk felújításával elérhető lenne,
hogy az adott korosztályokban szabvány méretre állítható legyen a
palánk magassága.

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

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

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.

18 032 686 Ft

185 904 Ft

371 808 Ft

18 590 398 Ft

7 967 314
Ft

26 371 808 Ft

26 557 712 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

20

60

1

Országos

U12

20

5

0

Országos

U14

30

5

1

Országos

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

40

0

4

Országos

U25

20

0

2

Országos

Összesen

130

70

8

2015-12-09 14:52
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

Kosárlabdacipő

db

40

20 000 Ft

800 000 Ft

Sporteszköz

Melegítő

db

48

25 000 Ft

1 200 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember
beosztása

Sportszakember
neve

2014/15 idény működősi
engedély száma

Koro.

Vezető edző

Dr Sterbenz
Tamás

2014287501

U23

Edző

Boros Zoltán

0

Edző

Kerényi Gergő

Vezető edző

Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO1

30

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

U23

EKHO1

60

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

0

U23

EKHO1

60

12

190 000 Ft

38 000 Ft

2 736 000 Ft

Novák Judit

20145151002

U14

EKHO1

70

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Edző

Rónaszéki Szilvia

20143164002

U23

EKHO1

50

10

120 000 Ft

24 000 Ft

1 440 000 Ft

Edző

Verburgné Sebő
Julianna

0

U11

EKHO1

40

10

70 000 Ft

14 000 Ft

840 000 Ft

Edző

Szalai Dóra

0

U11

EKHO1

60

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

Edző

Magyar Bianka

20143310002

U12

Megbízási

60

12

120 000 Ft

32 400 Ft

1 828 800 Ft

Edző

Németh Nóra

20142905001

U23

EKHO1

60

10

120 000 Ft

24 000 Ft

1 440 000 Ft

Erőnléti edző

Németh Kata

0

U23

Megbízási

60

11

140 000 Ft

37 800 Ft

1 955 800 Ft

Edző

Tápai Attila

0

U11

Megbízási

60

12

120 000 Ft

32 400 Ft

1 828 800 Ft

Egyéb

Világi Kristóf

0

U14

Megbízási

50

12

60 000 Ft

16 200 Ft

914 400 Ft

Egyéb

Fogarassy
József György

20143551001

U23

EKHO1

30

12

82 000 Ft

16 400 Ft

1 180 800 Ft

Egyéb

Dr Gősi
Zsuzsanna

0

U23

EKHO1

30

12

80 000 Ft

16 000 Ft

1 152 000 Ft

Edző

Gyimesi János

0

U14

Megbízási

30

10

70 000 Ft

18 900 Ft

889 000 Ft

Egyéb

Kassay Lili

0

U23

EKHO1

100

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

500 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 000 000 Ft

Nevezési költségek

500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

3 000 000 Ft

2015-12-09 14:52
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

350 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

4 900 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

32 333 600 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

10 000 Ft

Összesen

46 593 600 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

41 804 946 Ft

430 979 Ft

861 958 Ft

43 097 883 Ft

4 788 654 Ft

47 455 558 Ft

47 886 537 Ft

2015-12-09 14:52
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-12-09 14:52
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-12-09 14:52
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Versenyeztetés
2015/16 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

50 000 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

250 000 Ft

a pályahitelesítés díja

40 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

50 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

50 000 Ft

Összesen

440 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

394 779 Ft

4 070 Ft

8 140 Ft

406 989 Ft

45 221 Ft

448 140 Ft

452 210 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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

135 853 Ft

135 853 Ft

67 926 Ft

203 779 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

371 808 Ft

371 808 Ft

185 904 Ft

557 712 Ft

Utánpótlás-nevelés

861 958 Ft

861 958 Ft

430 979 Ft

1 292 937 Ft

Versenyeztetés

8 140 Ft

8 140 Ft

4 070 Ft

12 210 Ft

Összesen

2 066 638 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázat elkészítése, szakmai program áttekintése. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása
érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési
program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv
összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz
igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak
végrehajtása.

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó
jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását
alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlásnevelés

Pályázat elkészítése, szakmai program áttekintése. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása
érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési
program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv
összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz
igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak
végrehajtása.

Versenyeztetés

Pályázat elkészítése, szakmai program áttekintése. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása
érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési
program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv
összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz
igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak
végrehajtása.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Budapest, 2015. 12. 09.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Dr. Sós Csaba (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 a jogszabályban meghatározott 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Budapest, 2015. 12. 09.
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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
Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:11:33

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 22:38:34

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:
2015-08-02 23:13:59

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 21:56:28

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:17:33

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:12:09

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:12:55

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:13:20

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:13:35

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:13:47

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:14:00

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:14:11

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:14:24

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:14:42

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:15:06

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 14:15:27

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Budapest, 2015. 12. 09.
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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

14

22

57%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

6

9

50%

Edzőtáborok száma

db

0

4

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

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

0

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%
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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

24 621 553 Ft

253 830 Ft

507 661 Ft

25 383 044 Ft

10 878 447 Ft

36 007 661 Ft

36 261 491 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 588 866 Ft

67 926 Ft

135 853 Ft

6 792 646 Ft

2 911 134 Ft

9 635 853 Ft

9 703 779 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

18 032 686 Ft

185 904 Ft

371 808 Ft

18 590 398 Ft

7 967 314 Ft

26 371 808 Ft

26 557 712 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

41 804 946 Ft

430 979 Ft

861 958 Ft

43 097 883 Ft

4 788 654 Ft

47 455 558 Ft

47 886 537 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

Versenyeztetés

394 779 Ft

4 070 Ft

8 140 Ft

406 989 Ft

45 221 Ft

448 140 Ft

452 210 Ft

Összesen

66 821 278 Ft

688 879 Ft

1 377 759 Ft

68 887 916 Ft

15 712 322 Ft

83 911 359 Ft

84 600 238 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (37 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairasicimpeldany_1430167114.tif Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-27 22:38:34) 7349017871321ddae3cbbf09b35b5256f14ffb95d7e499276b4bae9792d3e813
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
termelhetobeveteliforrasok_1438949727.pdf Hiánypótlás melléklet, 420 Kb, 2015-08-07 14:15:27)
b534e5c93982cba499d4eafac27f1a2689a5bd69d343ae22ebc5eee7d3268e2b
taosportfejlesztesiprogram-hian_1430382045.pdf Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2015-04-30 10:20:45)
91658c2c54d8dcec6e57ac1b7b18b3bdf0038f5c0dfee228f98ccb6f9ac49cf1
A beruházás finanszírozási terve és forrása
finanszirozasitervesforras_1438949664.pdf Hiánypótlás melléklet, 419 Kb, 2015-08-07 14:14:24)
65e734510c632c2b1cd16d6146748dcc569166b749867023e2fdb1d6ac8550c7
taosportfejlesztesiprogram-hian_1430382085.pdf Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2015-04-30 10:21:25)
91658c2c54d8dcec6e57ac1b7b18b3bdf0038f5c0dfee228f98ccb6f9ac49cf1
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositasimodeskihasznaltsag_1438949706.pdf Hiánypótlás melléklet, 408 Kb, 2015-08-07 14:15:06)
7d0ea165335179c8e6755a039394bde305626c52e8f59ad1f9ac8347ea066677
taosportfejlesztesiprogram-hian_1430382059.pdf Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2015-04-30 10:20:59)
91658c2c54d8dcec6e57ac1b7b18b3bdf0038f5c0dfee228f98ccb6f9ac49cf1
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve
mukodesikoltsegekesfinanszirozas_1438949682.doc Hiánypótlás melléklet, 157 Kb, 2015-08-07 14:14:42)
3461611d7c7413448b0338c4d625809a24cbd81bb8d12dcbc24921f8339b177d
taosportfejlesztesiprogram-hian_1430382070.pdf Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2015-04-30 10:21:10)
91658c2c54d8dcec6e57ac1b7b18b3bdf0038f5c0dfee228f98ccb6f9ac49cf1
Egyéb dokumentumok
afanyilatkozat_1438949853.jpeg Hiánypótlás melléklet, 576 Kb, 2015-08-07 14:17:33)
dfc5add1130511d0214f64aa15557b3520a00810837750145bbb48bd37b2627f
Nyilvántartó hatóság igazolása
kivonat1_1430167074.tif Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2015-04-27 22:37:54) 396041ef3bfd960be2eab204e1030de087b31696ef6bca58578975c753d11229
kivonat2_1430167086.tif Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2015-04-27 22:38:06) eca992000de96ee0168b95b2a03c89024bed83c94e44e95ab059ddb2938ae645
kivonat_1438949477.pdf Hiánypótlás melléklet, 1022 Kb, 2015-08-07 14:11:17) 4e447d887919c31bda45b4c67506692b7b15553ceb2df1f4d9c8fae3e1a5aa88
vegzes_1438949484.pdf Hiánypótlás melléklet, 559 Kb, 2015-08-07 14:11:24) 916e129e40fe8f05db730e71bde39c95732bb008cb3e298485042e8203ed865c
vegzesmelleklet_1438949493.pdf Hiánypótlás melléklet, 458 Kb, 2015-08-07 14:11:33)
e8a77254aa4a77650a8dd3f945b81d065269f521e615e8718c7b5a5659cd7189
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
1171200420010922_2015.04.30_1438977380.pdf Hiánypótlás melléklet, 70 Kb, 2015-08-07 21:56:20)
e39bc25236bff236658ff527caea3b3b2b31c19d0b60467518d1ee0de4cd3e4e
bank2_1438977388.tif Hiánypótlás melléklet, 143 Kb, 2015-08-07 21:56:28) 19cb3efce918b94355b94117f334ca06a99de83883dd47832438471e3039ff0a
igazolaskosar_1430393087.pdf Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2015-04-30 13:24:47) bc32d33da68b518035dd6fe9dcbbf8f876c77af8c65349bcdb494c30b8eb15d9
1171200420010922_2015.05.05_1438550006.pdf Hiánypótlás melléklet, 73 Kb, 2015-08-02 23:13:26)
f9670d37872093fd9a791ba058ed97f492ea19723a59994591a18f2b3bb93343
Köztartozásmentes adózó
adatbazis-lekerdezes201504_1430167139.pdf Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2015-04-27 22:38:59)
fa3201cc06df0bdd90f98f401951d5ab80015a8b75ee139b0573817374f587b4
adatbazis201507_1438550039.pdf Hiánypótlás melléklet, 62 Kb, 2015-08-02 23:13:59)
909785d564736ecf849c59d75a0b48316b83f74f7fbdf981e81bc20d2e06ec46
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
engedelykotelestevekenyseg_1438949627.pdf Hiánypótlás melléklet, 347 Kb, 2015-08-07 14:13:47)
b08b0241668012d44c2a398f24fbf510f472d08b256ea6d3e2d76bc9b86cba6a
taosportfejlesztesiprogram-hian_1430382018.pdf Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2015-04-30 10:20:18)
91658c2c54d8dcec6e57ac1b7b18b3bdf0038f5c0dfee228f98ccb6f9ac49cf1
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...
oroksegvedelminyilatkozat_1438949615.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-08-07 14:13:35)
2d70b98e4a111e676f4f6a268268bce961c626b04a7dc67a80c453a2619b9292
taosportfejlesztesiprogram-hian_1430382006.pdf Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2015-04-30 10:20:06)
91658c2c54d8dcec6e57ac1b7b18b3bdf0038f5c0dfee228f98ccb6f9ac49cf1
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...
feladatvallalasimegallapodas_1438949548.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-08-07 14:12:28)
b149e6207f852ac1887238cd51bad9e036ec8f657b40c19fa9d7a12ce9f84c18
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