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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Téti Sokoró FC

A kérelmező szervezet rövidített neve

Téti Sokoró

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

824

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19882462-1-08

Bankszámlaszám

59800091-10012655-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9100

Helység

Tét

Út / utca

Fő utca

Házszám

1694/2 hrsz.

Irányítószám

9100

Helység

Tét

Út / utca

Szabadság utca

Házszám

11

Telefon

+36 96 461 193

Fax

-

Honlap

www.tetifoci.hu

E-mail cím

banfi.lajos@tet.hu

E-mail cím

banfi.lajos@tet.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Sima Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 344 90 72

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Bánfi Lajos

+36 30 956 16 65

E-mail cím
banfi.lajos@tet.hu

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

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

0,98 MFt

1,5 MFt

7,6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,343 MFt

0,87 MFt

1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

16,014398 MFt

14,168 MFt

26,054 MFt

Egyéb támogatás

2,82 MFt

1,125 MFt

2,9 MFt

Összesen

20,157398 MFt

17,663 MFt

37,754 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2,237 MFt

0,648 MFt

1,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,343 MFt

1,8 MFt

3,8 MFt

Anyagköltség

0,23 MFt

0,65 MFt

0,45 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5,4 MFt

3,4 MFt

1,4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,65 MFt

0,75 MFt

0,65 MFt

Összesen

8,86 MFt

7,248 MFt

7,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

17,9 MFt

16,8 MFt

29,9 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,6 MFt

1,8 MFt

3,8 MFt

2015-10-14 14:45
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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

369 419 Ft

7 388 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

9 313 504 Ft

186 270 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

1 992 748 Ft

39 855 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

9 231 345 Ft

184 611 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-10-14 14:45
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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
Téten a labdarúgás és ezzel szorosan összefüggő tömegsport nagy népszerűségnek örvend. Kiemelt szerepet játszanak ezen feltételek megvalósításában a
sportpályák és kiszolgáló létesítmények, melyeket mindenki ingyenesen vehet igénybe. Tét városában a labdarúgó szakosztály keretein belül több mint 100 fő
utánpótlás korú gyermek sportol, négy évvel ezelőtt ez a szám nem haladta meg az 50 főt. Nemzeti utánpótlás tornák megszervezésével az óvodás kortól kedve (U-7
I-II., U-9, U-11, U-13 A-B, U 14, U-16, U-21) szervezett keretek között hivatalos edzők irányításával folyik az utánpótlás nevelés. A sportkör nagy figyelmet fordít a
pályák és játszóterek zöldterületeinek rendben tartására. A nem kis létszámú csapatok versenyekre való szállítása, felszerelésük beszerzése a szülők számára is
komoly anyagi áldozatot és nem kevés időráfordítást jelentenek, akik mindezek ellenére szívvel-lélekkel támogatnak bennünket. Az önkormányzattól 2014-ben még
béreltük a létesítmény, 2015-től már ingyenesen használhatjuk a képviselő testület döntése alapján. Önálló utánpótlás öltözőkkel és külön női bírói öltözővel
rendelkezünk. 2012-ben az önkormányzat napkollektoros rendszert szereltetett. A TAO-os pályázatnak köszönhetően már önálló utánpótlás pályával is rendelkezünk,
melyet hét utánpótlás korú csapat használ edzésre és hivatalos bajnoki labdarúgó mérkőzésre is. Tét város Járási központ. Központi szerepét erősíteni szeretné a
tömegsport és ezen belül a labdarúgás területén is főként utánpótlás területén. A térség kis lélekszámú falvaiban a gyermekek számára szervezett keretek között
nincs lehetőség sportolásra, ezt az űrt szeretnénk kitölteni és a sportfinanszírozás lehetőségeinek segítségével kistérségi utánpótlás bázist szeretnénk kiépíteni, ahol
szakemberek irányítása mellett tudnánk segíteni a fiatalok fejlődését. A magyar társadalom, s ezen belül Tét város polgárainak megítélése szerint kiemelkedő
fontosságú a sport minden területe. Ugyanakkor, fontos célkitűzése a sportfejlesztési koncepciónknak – a fiatal korosztály megmozgatása, a sportba, a mozgásba
való bevonása. A helyzet megváltoztatása érdekében, a Téti Sokoró FC sportkoncepciójában megfogalmazott jövőképet úgy alakítottuk ki, hogy ne csak a
versenyszerűen sportolóknak nyújtson iránymutatást, hanem a társadalom minél szélesebb ágait tudjuk megmozgatni,bevonni a sportéletbe, a mozgást
megszerettetni az emberekkel.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A személyi jellegű kifizetések időtartama: A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2015. július 1-től 2016. június 30-ig A 12 havi bér kerül kifizetésre. A tárgyi
eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2015. december 1-től - 2016. május 30. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
tervezett ideje: 2016. január 15-től, 2016. április 30-ig. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2015. szeptember 15-től, 2016. február
20-ig. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. szeptember 1-től, 2016. június 30-ig Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: Nem került
betervezésre. Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016. február utolsó hétvége, mikor a két napos megyei utánpótlás torna kerül
megrendezésre. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2015. november 1-től, 2016. február 28-ig. Edzőtáborozás tervezett ideje:
2015. augusztus 21-től 25-ig és 2016. június 17-től június 23-ig Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2015. július 1-től 2016. június
30-ig

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as, a 2013/14-es és a
2014/15-ös időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: A 2014/2015.
bajnoki szezonban sikeresen elindítottuk a megyei bajnokságban az U14-es korosztályt. Az U 13-as korosztály 34 fős létszáma miatt két csapatot is neveztünk és ez
által szükséges volt még egy utánpótlás edzőt foglalkoztatnunk. Az előző sportfejlesztési programokból lehetőségünk adódott az utánpótlás csapatok
sporteszközeinek fejlesztésére, az utaztatás feltételeinek megteremtésével több gyermek látogatja az edzéseket. Az edzői team szoros együttműködésben dolgozik,
ezáltal a szakmai munka minőségileg és magasabb lett, köszönhetően a biztosított költségeknek. Téten az elmúlt négy évben a támogatásoknak köszönhetően
megduplázódott az edzésre járó és szervezett körülmények között foglalkoztatott gyermekek száma. Konkrét céljaink: Tét város 2013. január 1-től Járási Központ
Győr-Moson-Sopron Megyében. A központi szerepet szeretnénk a labdarúgás, mint tömegbázis tekintetében is megszerezni és ehhez a pályázati fejlesztéseket
igénybe is vesszük. A környező kis településekről az utánpótlás korosztályos gyermekeket már részben sikerült bevonni, ehhez a szállításukat és szakmai képzésüket
meg kell oldani. Fokozott erőfeszítéseket kell tennünk az iskolai és diáksport minőségének javítása, a lehetőségek bővítése, és a jelenleginél jóval nagyobb népesség
szabadidősportba történő bevonása érdekében.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A TÉTI SOKORÓ FC sportfejlesztési koncepciójának készítésekor már figyelembe vettünk olyan dokumentumot is, mint az Európai Sport Charta, amely a sporttal
kapcsolatos európai értékrendet közvetíti. A dokumentum szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai életminőségét, egészségi állapotát javítsa.
Minőségi munkára csak megfelelően edzett, tetterős társadalom, csoport, egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az aktív sportolás megkülönböztetett, átfogó –
nem csak pénzügyi – támogatása révén érhetjük el. E témakörben folytatott kutatások eredményei alapján kijelenthető, hogy a sport, életünk elidegeníthetetlen
tevékenysége, amely támogatásra érdemes, támogatásra szorul, mert átfogó eszközként, a modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására hatékony
megoldásokat kínál. A sport magyarországi megítélése – a sport eredményeinek elismerése ellenére – sokszor a politikum oldaláról, a potenciális és tényleges
sportfogyasztók, sőt a sportban szerepvállalók részéről is rendkívül egyoldalú: a sportról történő gondolkodás középpontjában a sportnak csak a versenysport
médiafigyelemben részesülő szegmense áll. Miközben a mai kultúra középpontjában a fizikai test kiemelkedő szerepet tölt be. Érdekes módon a sport elszigetelődött
egyes humán területektől: a tanulástól, kulturálódástól, az esélyegyenlőségi megoldásoktól, a hétköznapi élet biztonságát meghatározó területektől. A sport rendkívül
sokoldalú kapcsolódási, fejlesztési lehetőségei még nem tudatosodtak. A sportolás egészségmegtartó, egészségfenntartó, egészségfejlesztő szerepét általában
elismerik, de konkrét az egészséget primer prevenciós szempontból döntően meghatározó elemként, még nem került elismerésre. Pedig a sport rendszeres
gyakorlása alkalmas a hétköznapi élet döntő átalakítására, megújítására. A társasági nyereségadóból történő finanszírozás óriási fejlődési lehetőséget és lendületet
adott, mely csak az alapok lerakásának kezdetei, amennyiben mint támogatási forrásra a közeljövőben nem volna lehetőség hatalmas kockázatot jelentene a
labdarúgás tömegbázisának tekintetében.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Egyesületi gondnok

Kategória

Képesíté
s

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Normál

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

160

12

47 380 Ft

13 266 Ft

727 757 Ft

160

12

47 380 Ft

13 266 Ft

727 757 Ft

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

Indoklás

Az egyesület napi működésében segít, mivel sok utánpótlás csapatunk is van, ezért elsősorban a pályák folyamatos karbantartása a
feladata.

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)

358 337 Ft

3 694 Ft

7 388 Ft

369 419 Ft

369 419 Ft

735 145 Ft

738 839 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 fős)

db

1

12 900 000
Ft

12 900 000 Ft

Pályatartozék

Folyadékos pályavonalazó kocsi

db

1

125 600 Ft

125 600 Ft
13 025 600 Ft

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

Indoklás

Kisbusz (9 fős)

Az utánpótlás korosztály létszám növekedése és az alközponti szerepünk fejlődése érdekében indokolt a busz beszerzése a
gyermekek más településekről történő szállítása érdekében. Sajnos a Téti Járás több településén az utánpótlás képzések
gyermek hiány miatt megszűntek, vagy megszűnőben van. Ezen településekről már most is több gyermek képzését sikerült
megszerveznünk, azonban a szállításuk megoldatlansága veszélyezteti a program sikeres folytatását.

Folyadékos pályavonalazó
kocsi

A 2014/15-ös előminősített pályázat keretében az utánpótlás csapataink részére felújítottuk a pályánkat. Az egyesületünk a
felújított pálya megóvása miatt környezetbarát pályavonalazó kocsit szeretne vásárolni.

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)

9 034 098 Ft

93 135 Ft

186 270 Ft

9 313 504 Ft

3 991 502 Ft

13 211 870 Ft

13 305 005 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.

labdafogó háló
tartószerkezet kiépítése

2015-10-09

2016-06-30

2016-06-30

987 000 Ft

Pályaépítés

sporttelep körbekerítése

2015-10-09

2016-06-30

2016-06-30

1 800 000
Ft
2 787 000
Ft

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

Indoklás

labdafogó háló tartószerkezet
kiépítése

2015-ben sikeresen felújítottuk az utánpótlás korosztály számára az utánpótlás center pályát, melyhez szükséges egy oldali
labdafogó acél vázszerkezet megépítése, melyet 5m-es magasan és 36m hosszban kívánunk elkészíteni.

sporttelep körbekerítése

2012-ben megkezdtük a sporttelep körbekerítését. A pénzügyi helyzetünk arányában minden évben egy-egy részt sikeresen
elkészítettünk. A teljes körbekerítéshez még 220 m kerítés megépítése szükséges. Ebből a tervezett költségből mintegy 110 m
kerítést tudnánk megvalósítani.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pálya infr.
bőv.

labdafogó háló
tartószerkezet
kiépítése

Egyéb

9100
Tét
Fő utca
1694/2
hrsz.

1694/2 hrsz.

0

Egyéb

Pályaépítés

sporttelep
körbekerítése

Csarnoképítés

9100
Tét
Fő utca
1694/2
hrsz.

1694/2 hrsz.

0

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

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

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

1 932 965 Ft

19 927 Ft

39 855 Ft

1 992 748 Ft

854 035 Ft

2 826 855 Ft

2 846 782 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-10-14 14:45
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U13

Bozsik egyesületi U13

16

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

16

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

14

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

14

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U21

TÉTI SOKORÓ FC U21

14

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U14

TÉTI SOKORÓ FC U14

26

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
U16

Csapat neve
Téti Sokoró FC U16

Létszám
18

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

egyéb ffi UP

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-14 14:45

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-14 14:45

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-14 14:45

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-14 14:45

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

2015-10-14 14:45

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

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sporteszköz

Alu focikapu 3x2 m-es hordozható hálótartó kampókkal

db

2

68 109
Ft

136 218 Ft

Sporteszköz

Labdarúgó kapuháló 3x2 mélyitett 4 mm-es, 10 cm-es
lyukbőség

db

2

14 747
Ft

29 494 Ft

Sportfelszerelés

Labdarúgó cipő

pár

40

5 863 Ft

234 520 Ft

Sporteszköz

Labda 5-ös méret

db

20

2 487 Ft

49 740 Ft

Sporteszköz

Labda 4-es méret

db

32

1 303 Ft

41 696 Ft

Sporteszköz

Szögletzászlók

db

4

7 462 Ft

29 848 Ft

Sportfelszerelés

Sportmez garnitúra U16

szett

20

5 271 Ft

105 420 Ft

Sportfelszerelés

Melegítő U16

szett

20

5 863 Ft

117 260 Ft

Sporteszköz

Taktikai rúdkészlet

db

1

296 Ft

296 Ft

Sportfelszerelés

Utazó táska U 14, U16

db

36

4 818 Ft

173 448 Ft

Sportfelszerelés

Télikabát U14, U16

db

8

8 431 Ft

67 448 Ft

Sportfelszerelés

Kapuskesztyű

db

6

5 016 Ft

30 096 Ft

Sportfelszerelés

Kapusmez, nadrág

szett

6

7 462 Ft

44 772 Ft

Sportfelszerelés

Edzőpóló UP csapatok részére

db

48

1 706 Ft

81 888 Ft

Sportfelszerelés

Mini légkompresszor

db

1

15 034
Ft

15 034 Ft

Sporteszköz

Kemény műanyagbója 40 db-os

szett

1

6 278 Ft

6 278 Ft

Sporteszköz

Cípőtisztító rács

db

2

6 390 Ft

12 780 Ft

Sporteszköz

Állítható gát 12 db-os

szett

1

14 214
Ft

14 214 Ft

Sporteszköz

Labdarúgó kapu 2x1m-es

db

2

38 496
Ft

76 992 Ft

Sportfelszerelés

Sportszár UP csapatok részére

db

60

702 Ft

42 120 Ft

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

Megnevezés
Bemelegítő krémek, izomlazító

Mennyiségi egység

Mennyiség

db

38

Egységár
2 440 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
92 720 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Kisfaludy Ált. Isk. tornaterem

Kategória
Sportcsarnok

Bérleti díj / óra (Ft)
1 185 Ft

Igénybevett órák száma / hó
420

Hónapok száma
4

Bérleti díj összesen (Ft)
1 990 800 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése
Kisfaludy Ált. Isk. tornaterem

2015-10-14 14:45

Indoklás
A téli időszakban az edzéseket, a folyamatos felkészülést tornateremben tudjuk megoldani csapataink részére.
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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

UEFA B 0283

Normál

104

12

56 264 Ft

15 754 Ft

864 215 Ft

Edző

PT D 0084863 , 300003475

Normál

104

12

56 264 Ft

15 754 Ft

864 215 Ft

Edző

UEFA B Németországi diploma

Normál

104

12

56 264 Ft

15 754 Ft

864 215 Ft

Edző

MLSZ D 6862

Normál

96

12

41 458 Ft

11 608 Ft

636 795 Ft

Egyéb

Folyamatban 1., mert a magas létszám miatt
a következő MLSZ-es képzésre fog tudni
jelentkezni.

Normál

96

12

41 458 Ft

11 608 Ft

636 795 Ft

Egyéb

Folyamatban 2., mert a magas létszám miatt
a következő MLSZ-es képzésre fog tudni
jelentkezni.

Normál

96

12

41 458 Ft

11 608 Ft

636 795 Ft

Egyéb

Utánpótlás tecnikai vezető

Normál

120

12

47 380 Ft

13 266 Ft

727 757 Ft

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

Indoklás

Folyamatban 1., mert a
magas létszám miatt a
következő MLSZ-es képzésre
fog tudni jelentkezni.

Folyamatban 1., mert a magas létszám miatt a következő MLSZ-es képzésre fog tudni jelentkezni.

Folyamatban 2., mert a
magas létszám miatt a
következő MLSZ-es képzésre
fog tudni jelentkezni.

Folyamatban 2., mert a magas létszám miatt a következő MLSZ-es képzésre fog tudni jelentkezni.

Utánpótlás tecnikai vezető

Az egyesület utánpótlás csataival kapcsolatos feladatait látja el, az edzőkkel tartja a napi kapcsolatot és az adminisztrációs
feladatoknál is segít.

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

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

UEFA B 0283

UEFA B

U7

26

20

PT D 0084863 , 300003475

UEFA B

U11

26

26

UEFA B Németországi diploma

UEFA B

U13

26

30

MLSZ D 6862

Egyéb

U14

24

18

Válasszon

Egyéb

U16

24

18

Válasszon

Egyéb

U21

24

14

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 309 562 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

92 720 Ft

Személyszállítási költségek

379 041 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

296 126 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 990 800 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

681 090 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 230 787 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

9 980 126 Ft

2015-10-14 14:45
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2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

8 954 421 Ft

92 313 Ft

184 611 Ft

9 231 345 Ft

1 025 705 Ft

10 164 737 Ft

10 257 050 Ft

2015-10-14 14:45
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-10-14 14:45
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-10-14 14:45
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

7 388 Ft

7 388 Ft

3 694 Ft

11 082 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

186 270 Ft

186 270 Ft

93 135 Ft

279 405 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

39 855 Ft

39 855 Ft

19 927 Ft

59 782 Ft

Utánpótlás-nevelés

184 611 Ft

184 627 Ft

92 313 Ft

276 924 Ft

Összesen

418 124 Ft

627 194 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

2015-10-14 14:45

18 / 25

be/SFPHPM01-08161/2015/MLSZ
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: Tét, 2015. 10. 14.

2015-10-14 14:45
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Nyilatkozat 2
Alulírott Sima Károly (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Tét, 2015. 10. 14.
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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: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-20 15:22:03

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:
2015-04-20 15:22:17

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-20 15:22:28

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 22:20:11

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-09-30 14:49:48

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0

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: 0

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

Fájlok száma: 0

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: 0

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 0

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

Fájlok száma: 0

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 14:56:17

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: 3
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 15:10:12

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Tét, 2015. 10. 14.
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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

8

11

38%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

3

50%

Edzőtáborok száma

db

0

2

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

2

2

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

14

18

29%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

18

0%

U15

fő

0

0

0%

U14

fő

26

30

15%

U13-12

fő

32

36

13%

U11

fő

14

18

29%

Egyéb indikátorok
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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

358 337 Ft

3 694 Ft

7 388 Ft

369 419 Ft

369 419 Ft

735 145 Ft

738 839 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

10 967 063 Ft

113 062 Ft

226 125 Ft

11 306 252 Ft

4 845 537 Ft

16 038 725 Ft

16 151 787 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 034 098 Ft

93 135 Ft

186 270 Ft

9 313 504 Ft

3 991 502 Ft

13 211 870 Ft

13 305 005 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

1 932 965 Ft

19 927 Ft

39 855 Ft

1 992 748 Ft

854 035 Ft

2 826 855 Ft

2 846 782 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 954 421 Ft

92 313 Ft

184 611 Ft

9 231 345 Ft

1 025 705 Ft

10 164 737 Ft

10 257 050 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

20 279 821 Ft

209 070 Ft

418 124 Ft

20 907 017 Ft

6 240 661 Ft

26 938 606 Ft

27 147 676 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (15 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)
tetisokorofc_alairasi_1429536137.pdf Szerkesztés alatt, 409 Kb, 2015-04-20 15:22:17)
41651bb105b8dfe0bf611c49c7466491acf37ed3fc29b212b9ed79c62768431f
Egyéb dokumentumok
tetisokorofc_sportpalyakorbekeri_1443617378.pdf Hiánypótlás melléklet, 568 Kb, 2015-09-30 14:49:38)
765ebdbaf6d38f6616973b8902c11fa9442eb5ebf6d5ad78c5db83af0be99ec5
tetisokorofc_alaprajz_1443617382.pdf Hiánypótlás melléklet, 23 Kb, 2015-09-30 14:49:42)
6aadbe906952197738d2fa29cc2d5bc1da85a423ba43c6abe3d15ad88eb78b7d
tetisokorofc_arajanlatsportpalya_1443617388.pdf Hiánypótlás melléklet, 47 Kb, 2015-09-30 14:49:48)
3aa01e62c76cbc9063847a6fa1adeeffc6cc87531f44f307e86bc8a4869e6e11
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
tetisokorofc_birosagi_1429536123.pdf Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2015-04-20 15:22:03)
4d15b2e20b1a4b5b3631398262c521de73f70e4c20ddd16c27f8126e9ce576e8
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
tetisokorofc_atutalasi_1429906811.pdf Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2015-04-24 22:20:11)
1fbef428106773914566057c359d4d95042f22872974a524428502363afc7316
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
tetisokorofc_nav0_1429536148.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-20 15:22:28) 7f34c3a6e7697af933c641baa41d2a752f6dbe83aeadc82e18fcf2f8329deb88
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