
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Gyöngyöstarján Községi Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve  Gyöngyöstarján KSK

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  942

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19920164-1-10

Bankszámlaszám  62000026-10000025-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3036  Helység  Gyöngyöstarján

Út / utca  Jókai tér  Házszám  3

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  3036  Helység  Gyöngyöstarján

Út / utca  Jókai tér  Házszám  3

Telefon  +36 37 372 025  Fax  +36 37 372 025

Honlap  www.gyongyostarjan.hu  E-mail cím  elohely2004@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Jenei Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 326 56 86  E-mail cím  eelohely2004@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Ivántsy Pálné +36 70 389 24 79 iveva@upcmail.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

Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Napközi
otthonos
Óvoda

3036
Gyöngyöstarjá
n
Damjanich
János u. 
1

"Ovofoci "együttműködési szerződés. A megállapodás célja a 4-5 éves fiúkkal és lányokkal játékos formában megismertetni
a labdarúgást amihez a sportegyesület UEFA C licenszes edzőt biztosít. A sportszakember irányítja a Bozsik fesztiválokon
résztvevő 6-7 éves többségében még óvodás korú sportolóit for

Álltalános
Iskola

3036
Gyöngyöstarjá
n
Jókai tér
5

"Sulifoci"együttműködési szerződés
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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 3,2 MFt 5,8 MFt 6,2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,15 MFt 0,15 MFt 0,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 6,2 MFt 13,9 MFt 13 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0,5 MFt

Összesen 9,55 MFt 19,85 MFt 20,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,7 MFt 2,6 MFt 6,3 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1,4 MFt 1,5 MFt

Anyagköltség 2,4 MFt 3,45 MFt 3,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3,35 MFt 10,6 MFt 7,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,2 MFt 1,8 MFt 1,6 MFt

Összesen 9,65 MFt 19,85 MFt 20,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 2,2 MFt 6,9 MFt 11 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1,4 MFt 1,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 976 636 Ft 39 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 218 328 Ft 84 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 9 296 065 Ft 180 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Gyöngyöstarján Községi Sportkör 1958-ban alakult meg. Az első hivatalos bírósági bejegyzés 1989 évben történt meg. Az egyesület 1994 –től 13 évig
szüneteltette tevékenységét, majd 2007 évben került átszervezésre. Azóta folyamatosan részt vesz a Heves Megyei labdarúgó bajnokságokban korábban a
Megyei II. osztályban. A 2013/2014 bajnoki évben a sportszervezet MII. osztályú felnőtt, M.II. osztályú U-19 csapata és a M.I osztályú U-16 csapata a
megyében egyedülálló módon megnyerte a saját bajnokságát. 2014/2015 bajnoki évben a Felnőtt csapat a Heves Megyei I. osztályban indult el a megyében
kötelező U-21, U-17, U-14, illetve a Bozsik rendszerben az U-7,U-9, U-11, U-13, versenyeztetésével. A M.I. osztályban újonc felnőtt és U-21 csapat a
középmezőnyben van, az U-17 korosztályos csapat azonban pontveszteség nélkül vezeti a bajnoki csoportját. Az egyesületnek jelenleg 38 rendes tagja van
182 igazolt sportolója ebből 115 sportoló rendelkezik versenyengedéllyel, és vesz rész a megyei labdarúgásban. Az egyesület számára a helyi önkormányzat
a tulajdonában lévő sportlétesítményen díjtalanul biztosítja a sportolási lehetőséget. A sportszervezet üzemeltetői megállapodás keretében biztosítja a
sportlétesítmény üzemeltetését. A létesítmény része egy nagyméretű füves pálya, egy 50X25 edzőpálya és egy sportöltöző. A sportszervezet TAO
pályázatból az alábbi fejlesztést végezte el: 2012/2013 évben öntöző rendszer kiépítése 2013/2014 évben biztonságtechnikai beruházás ( külső kerítés,
belső korlátrendszer, játékos kijáró) kiépítése 2014/2015 sportöltöző bővítése ( az öltöző kapacitás teljes megduplázása átépítéssel) A sportszervezet
helyzete stabil. Az önkormányzat biztosítja a működéshez minimálisan szükséges összeget és a pályázati önerőt. A 2015/2016 évben a jelenlegi 3 edző
mellé még egy megfelelő végzettségű edzőt kell bevonni a tevékenységbe. A létszámnövelés indoka, hogy a Bozsik tornák és fesztiválok hétvégére kerültek,
tornánként két edzőnek kell jelen lenni, a hét utánpótlás korosztályhoz legalább négy edzőt kell biztosítanunk. A sportlétesítmény, pálya fenntartási
feladataihoz a sportszervezet saját géppel nem rendelkezik, az önkormányzattal közösen használ az önkormányzat tulajdonában lévő erősen elhasználódott
kis teljesítményű fűnyíró traktort. Jelen pályázatból feltétlenül szükséges egy nagyobb teljesítményű fűnyíró traktor beszerzése. 

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

A sportszervezet mérkőzésére kilátogató szurkolók számára jelenleg ülőhely sem fedett ,sem fedetlen formában nem áll rendelkezésre.Esős időben
gyakorlatilag nem jön néző a mérkőzésre A nézők számára biztosítható kényelmesebb, kulturált elhelyezés ha fedett ülőhelyes lelátót tudunk építeni.
Pályázatunkban 200 fő részére célozunk meg beruházást.A részletes műszaki tartalmat csatoljuk. Elképzelésünk szerint szilárd alapra fém tartószerkezetre
nézőtéri székek kerülnek felszerelésre. Az ülőhelyek fém tartószerkezetre szerelt könnyűszerkezetes szendvicspanel oldal, hátfal burkolatot és megerősített
LINDAB lemez tetőzetet kapnak. A megvalósítás tervezett időpontja legkésőbb a 2015/16 bajnoki év 2016 márciusi tavaszi szezon kezdési időpontja. A
beruházáshoz a tulajdonos önkormányzat hozzájárul és az önerőt biztosítja. A sportszervezet csapatai a rendelkezésre álló egy nagyméretű füves pályán
játsszák a mérkőzéseiket és jelentős résben az edzéseket is ott tartják. Az intenzív igénybevétel miatt a gondos ápolás ellenére szükségszerű a legjobban
igénybe vett területek időnkénti felújítása. Felmérésünk szerin a pálya területének mintegy 8-10% án szükségszerű a gyepfelület megújítása. A bajnoki
szünetek időtartama kevés fűmag vetéshez, mert annak megerősödéséhez minimum 6 hónap szükséges. A pálya felújítását csak gyepszőnyeg terítésével
lehet megoldani, terveink szerint a két büntetőterületen, illetve kapuelőtéren. Ez megközelítőleg 500nm. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama 2015 július 01-2016 június 30. Ütemezés: Működési célú támogatás minden jogcímen folyamatos. Utánpótlás neveléshez egészségügyi
eszköz egy egy egyszerű defibrillátor beszerzése 2015 év végéig. Fűnyíró traktor beszerzése 2015 év végéig. Pályafelújítás füvesítés időjárástól függően
2015 október végétől Fedett lelátó építése 2016 év elejétől tervezet szerint márciusi befejezéssel. 

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 Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiájában korábbi években prioritása volt a tömegesítésnek.Gyöngyöstarján Községi Sportkör tevékenységében ez jól
visszaköszönt. 2011/12 bajnoki évben a sportszervezet egy felnőtt és egy UP csapattal vett részt a bajnokságokban. Az UP létszám 20 fő volt 2012/2013 évtől
versenyezteti a sportszervezet a második UP korosztályt az UP létszám 45 fő volt 2014/2015 bajnoki évben három megyei bajnokságban és négy Bozsik
rendszerben működik 7 UP csapat 92 versenyengedéllyel rendelkező utánpótlás korú sportolóval. Ehhez a korábbi években a sportszervezet első sorban a
TAO támogatásból biztosította a működési feltételeket és a szükséges infrastruktúra fejlesztését. A 2015/2016 évben a tömegesítés fenntartása mellett a
minőségi labdarúgás kialakítása, és ezen belül az utánpótlás nevelésben történő minőségi előre lépés a fő cél. A sportszervezet tárgyévi projektjét ezeknek
a prioritásoknak a figyelembevételével készítette el. A korábban beadott pályázatok évről évre egymásra épültek. Az infrastruktúra fejlesztése egy folyamat
volt a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve. ( 1.öntözőrendszer, 2, biztonságtechnikai beruházás, 3. öltöző bővítés, 4, pályafelújítás, lelátó építés.) Ez
egy folyamat része ami egyébként természetes igény Megyei I. osztályban való szerepléshez,és a Gyöngyöstarján községi Sportkőr ezt a folyamatot
szeretné folytatni. 

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

Gyöngyöstarján község 2400 fős település ahol a lakosság és az önkormányzat kiemelt figyelemmel kíséri a labdarúgás helyi szintű fejlődését. A TAO
programok indulása gyakorlatilag a sok évig tartó pénztelenség, fejlesztésekre fordítható források hiányának időszakát zárta le. Kis településeken, zárt
közösségekben sokall kisebb mértékben tapasztalható a labdarúgás látványos fejlesztésére fordítható támogatások negatív megítélése. A fejlődő, épülő,
szépülő sportlétesítményére az egész falu büszke, magáénak érzi, és érezhetően várja a folytatást. Az előzőekben részletezett nagy számú helyi és a
szomszéd falvakból a Gyöngyöstarjáni labdarúgásba bevont gyerekek, megjelenése szintén csak pozitív visszajelzést kapott. Az elmúlt évi és az idei sikeres
utánpótlás szereplés hatására, a sportszervezet nem érzi a gyereklétszám csökkenését. Mint az előző évi pályázatnál most is csak egy kockázatot látok a
TAO pénzeket becsületesen felhasználó sportszervezetekre vonatkozóan. A támogatási rendszer átmenet nélküli, alternatíva nélküli megszüntetése!
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 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

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék Fűnyíró traktor db 1 850 000
Ft

850 000 Ft

Informatikai
eszközök

Számítógép db 1 185 000
Ft

185 000 Ft

Informatikai
eszközök

nyomtató db 1 60 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelések cipő pár 40 14 000 Ft 560 000 Ft

Sportfelszerelések sportruházat szett 20 30 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszközök labda db 30 10 000 Ft 300 000 Ft

Pályatartozék pályavonalazó gép db 1 210 000
Ft

210 000 Ft

2 765 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Fűnyíró traktor A sportegyesület saját maga végzi a füves pálya fenntartását de nem rendelkezik saját gépekkel. Az önkormányzat
tulajdonában lévő erősen elhasználódott kis teljesítményű traktort közösen használja a sportszervezet és az
önkormányzat. A két szervezetnél meglévő feladatokat egy géppel már nem lehet elvégezni, és a sportegyesület számára
elengedhetetlenül fontos egy nagy teljesítményű fűgyűjtős minőségi gép beszerzése.

Számítógép Heves Megyében M.I, és M.II. osztályban kötelező az elektronikus jegyzőkönyv elkészítése, és ehhez szükséges megfelelő
informatikai, műszaki feltétel biztosítása. A sportszervezet ezt a feladatot ebben az évben, magánszemélytől kölcsön
kapott eszközökkel végezte el, de hosszú távon nem megoldás.

nyomtató Heves Megyében M.I, és M.II. osztályban kötelező az elektronikus jegyzőkönyv elkészítése, és ehhez szükséges megfelelő
informatikai, műszaki feltétel biztosítása. A sportszervezet ezt a feladatot ebben az évben, magánszemélytől kölcsön
kapott eszközökkel végezte el, de hosszú távon nem megoldás.

cipő Felnőtt sportolók számára a folyamatosan elhasználódó cipők pótlása szükséges. A pályázatban szereplő cipők közepes
árkategóriába tartozó sportfelszerelések amit a sportszervezet finanszírozni tud.

sportruházat Felnőtt sportolók számára három évvel ezelőtt lett sportruházat ( tréning ruha, kabát, edző melegítő) beszerezve. A
rendszeres használat során ezeknek a ruházati termékeknek a cseréje szükségessé vált. A termékek szettben történő
beszerzése gazdaságosabb.

labda A felnőtt csapat számára edzéshez és mérkőzéshez megfelelő számú és minőségű labda beszerzése szükséges.

pályavonalazó gép Az egyesület a hagyományos mész-hidrát porral végzi a pálya vonalazást. Az eljárás miatt az évek során a vonalak helyén
a fű kipusztult. A pályavonalazó kép gyepkímélő festék használatával tud jó minőségű és esztétikus pályafestést végezni

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

1 917 870 Ft 19 766 Ft 39 000 Ft 1 976 636 Ft 847 130 Ft 2 804 000 Ft 2 823 766 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási

érték (Ft)

Pályafelújítás gyepszőnyeg 2015-10-01 2015-11-10 2016-03-01 1 100 000
Ft

Pálya infr.
bőv.

fedett lelátó építése 2016-02-01 2016-03-10 2016-03-10 4 800 000
Ft

5 900 000
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

gyepszőnyeg A sportszervezet csapatai a rendelkezésre álló egy nagyméretű füves pályán játsszák a mérkőzéseiket és jelentős résben
az edzéseket is ott tartják. Az intenzív igénybevétel miatt a gondos ápolás ellenére szükségszerű a legjobban igénybe
vett területek időnkénti felújítása. Felmérésünk szerin a pálya területének mintegy 8-10% án szükségszerű a gyepfelület
megújítása. A bajnoki szünetek időtartama kevés fűmag vetéshez, mert annak megerősödéséhez minimum 6 hónap
szükséges. A pálya felújítását csak gyepszőnyeg terítésével lehet megoldani, terveink szerint a két büntetőterületen,
illetve kapuelőtéren. Ez megközelítőleg 500nm.

fedett lelátó építése A sportszervezet mérkőzésére kilátogató szurkolók számára jelenleg ülőhely sem fedett ,sem fedetlen formában nem áll
rendelkezésre.Esős időben gyakorlatilag nem jön néző a mérkőzésre A nézők számára biztosítható kényelmesebb,
kulturált elhelyezés ha fedett ülőhelyes lelátót tudunk építeni. Pályázatunkban 200 fő részére célozunk meg beruházást.A
beruházást indokolja, hogy a M. I. osztályú sportszervezeteket az Infrastruktúra szabályzat kötelezi az ülőhely
biztosítására

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pályafelújítás gyepszőnyeg Nagy f.p. 3036
Gyöngyöstarjá
n
Virág
7

452 HRSZ 500 Egyéb

Pálya infr.
bőv.

fedett lelátó
építése

Nagy f.p. 3036
Gyöngyöstarjá
n
Virág
7

452 HRSZ 210 Egyéb

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
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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.

sportpálya Nagy f.p. 3036
Gyöngyöstarján
Virág ú 
7

452 100X60 Egyéb 100 0 Ft 10

sportpálya Edzőterület 3036
Gyöngyöstarján
Virág u.
7

452 50X25 Egyéb 60 0 Ft 10

sportöltöző Öltöző 3036
Gyöngyöstarján
Virág u. 
7

452 14X8 Egyéb 160 0 Ft 10

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 támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 4 092 145 Ft 42 183 Ft 84 000 Ft 4 218 328 Ft 1 807 855
Ft

5 984 000 Ft 6 026 183 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi U13 12 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 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 GYÖNGYÖSTARJÁNI KSK U21 20 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U-19

U17 GYÖNGYÖSTARJÁNI KSK U17 20 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U-16

U14 GYÖNGYÖSTARJÁNI KSK U14 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

360465 GÖMÖRI PATRIK MILÁN DIÓSGYŐR FC KFT. 2014.07.31 15%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

be/SFP-9348/2015/MLSZ

2015-04-28 21:37 13 / 25



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sportfelszerelés cipő pár 100 10 000 Ft 1 000 000 Ft

Sportfelszerelés mez garnitúra szett 40 8 000 Ft 320 000 Ft

Sporteszköz labda db 50 6 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés törülköző db 100 1 500 Ft 150 000 Ft

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

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

Újraélesztő készülék defibllirátor db 1 430 000 Ft 430 000 Ft

Gyógyszer izomlazító krém csom 20 500 Ft 10 000 Ft

Gyógyszer fagyasztó spay db 20 2 000 Ft 40 000 Ft

Vitamin vitaminok táplálék kieg. csom 20 1 200 Ft 24 000 Ft

Gyógyszer kötszer, elsősegély csomag csom 30 800 Ft 24 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Kömley sporttelep Gyöngyös Műfüves pálya 15 000 Ft 20 2 600 000 Ft

Gyöngyöspata Sportcsarnok 5 000 Ft 12 3 180 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Kömley
sporttelep
Gyöngyös

Felkészülési időszakban a téli időjárási körülmények között a sportegyesület egy élőfüves pályája és élőfüves kisméretű edzőpályája
nem alkalmas az utánpótlás számára megfelelő színvonalú edzésmunka és felkészülési mérkőzés lejátszására.

Gyöngyöspata Gyöngyöstarján településen és az iskolában nincs tornaterem vagy sportcsarnok. A legfiatalabb Bozsik korosztályokat a téli időszakban
sok esetben nem lehetséges szabadtéren edzetni. A szomszéd település tornatermének bérlésével megoldható az edzés.

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 0000 Utánpótlás
szakmai vezető

EKHO 80 11 120 000 Ft 24 000 Ft 1 584 000 Ft

Edző UEFAC1429-01256 EKHO 80 10 80 000 Ft 16 000 Ft 960 000 Ft

Edző UEFA C1310-00589 EKHO 80 10 80 000 Ft 16 000 Ft 960 000 Ft

Edző UEFAC1429-01251 EKHO 80 10 80 000 Ft 16 000 Ft 960 000 Ft

Egyéb Technikai vezető EKHO 80 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft
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2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Technikai vezető A hét utánpótlás csapat szükségessé teszi olyan sportszakember megbízását aki csak az utánpótlással kapcsolatos
feladatokat látja el. Folyamatosan van jelentős adminisztrációs tevékenység, a gyerekek napi problémáinak a kezelésére,
a szülőkkel való kapcsolattartásra is szükségszerű megbízni szakembert. Ezért látjuk szükségszerűnek a technikai vezetői
státusz kialakítását. A feladattal sportmenedzseri végzettségű szakembert kívánunk megbízni.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

UEFA B 0000 Utánpótlás szakmai vezető UEFA B U19 20 20

UEFAC1429-01256 Egyéb U16 10 18

UEFA C1310-00589 Egyéb U7 10 15

UEFA C1310-00589 Egyéb U9 10 14

UEFAC1429-01251 Egyéb U11 10 14

UEFAC1429-01251 Egyéb U13 10 14

UEFAC1429-01256 Egyéb U14 10 16

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 770 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 528 000 Ft

Személyszállítási költségek 650 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 780 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 800 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 328 000 Ft

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

Összesen 10 056 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

9 023 104 Ft 92 961 Ft 180 000 Ft 9 296 065 Ft 1 032 896 Ft 10 236 000 Ft 10 328 961 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

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

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

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

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

39 000 Ft 39 540 Ft 19 766 Ft 58 766 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 84 000 Ft 84 372 Ft 42 183 Ft 126 183 Ft

Utánpótlás-nevelés 180 000 Ft 186 031 Ft 92 961 Ft 272 961 Ft

Összesen 457 910 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcí
m

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Utánpótlás-
nevelés

A projekt teljes időtartama alatt napi kapcsolattartás és szaktanácsadás a pályázat minden időszakra vonatkozó részleteiben.
Pályázat elkészítésekor pénzügyi és jogszabályi megfelelőség ellenőrzése. Sportszakemberek szerződésének elkészítése,
jogszabályok szerinti bérszámfejtés és közterhek mértékének megállapítása illetve annak teljesítésének ellenőrzése. A pályázati
elszámolás pénzügyi vonatkozásában történő közreműködés
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm.

rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Gyöngyöstarján, 2015. 04. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Jenei 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: Gyöngyöstarján, 2015. 04. 28.

be/SFP-9348/2015/MLSZ

2015-04-28 21:37 20 / 25



Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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

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

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

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Gyöngyöstarján, 2015. 04. 28.
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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 3 5 67%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 3 4 33%

Edzőtáborok száma db 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 240 240 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő U-21 helyett 20 20 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 20 0 -100%

U16 fő 0 20 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

U-14 fő 14 18 29%

0%

0%

be/SFP-9348/2015/MLSZ

2015-04-28 21:37 23 / 25



A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 6 010 015 Ft 61 949 Ft 123 000 Ft 6 194 964 Ft 2 654 985 Ft 8 788 000 Ft 8 849 949 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 917 870 Ft 19 766 Ft 39 000 Ft 1 976 636 Ft 847 130 Ft 2 804 000 Ft 2 823 766 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 092 145 Ft 42 183 Ft 84 000 Ft 4 218 328 Ft 1 807 855 Ft 5 984 000 Ft 6 026 183 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 023 104 Ft 92 961 Ft 180 000 Ft 9 296 065 Ft 1 032 896 Ft 10 236 000 Ft 10 328 961 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 15 033 119 Ft 154 910 Ft 303 000 Ft 15 491 029 Ft 3 687 881 Ft 19 024 000 Ft 19 178 910 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (18 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)

alairas0003.pd_1430109038.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-27 06:30:38) c2cbc185030a67d12d878d90daf17cadc92e6643fa0aae5f462a9d922f88cd3e

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

aberuhazasfinanszirozasitervees_1430221869.docx Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-28 13:51:09)
10a8aeeb3d5e94a573943382593b5da657b5d2e58d206f70bf6c6e4a6753eb50

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

azelkeszultletesitmenyhasznosita_1430221906.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-28 13:51:46)
0d66994dd35c19d11b54f0cee80955de6a86598058cfd2dd545e222853982f9e

Egyéb dokumentumok

palyavonalazo_linoroll_1430218421.pdf Szerkesztés alatt, 687 Kb, 2015-04-28 12:53:41)
99054adead63cda38ce6b09401516941e8c82480de08880b6f67a146c22d97cf

tulajdonlap_1430220813.docx Szerkesztés alatt, 434 Kb, 2015-04-28 13:33:33) c23aa081b49b14707bf3c2115a6f84567fca0ae24362110d5bb5ae5066fb6bb7

husqvarnatc142_1430220557.docx Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-28 13:29:17)
10886c319a8ae3abe703522099ba8b64c2cc4bde4f1af6707e99b3c0059ea52d

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

kivonat_1430218483.docx Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-28 12:54:43) cfb92af776e9aade34ac778f0e2e35e7b24c33ca74954ce002b5df9f12777b0a

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

elkuldesdatuma_1430220607.docx Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-28 13:30:07)
aaca6a3959023d326b3ec2ca16a98745cd9d8fe64f1d755d2917acce5b662ef8

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

1_kozsegi_sportkor_19920164_2598743_1430106929.pdf Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2015-04-27 05:55:29)
849d1dbdff49abba0d2405ea64d9fe817d87b7507da257158068c5b141d83e41

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemrelevans_1430196137.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-28 06:42:17) cc7f319e3cbe211531f92b2d00e4c8628effffa1464d8577d4a7cbc51227ca69

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

onkormanyzati_1430128758_1430202175.docx Szerkesztés alatt, 989 Kb, 2015-04-28 08:22:55)
16380dbd6d60ec8286de03cbb634e5364785474681127ee35ee15d62f3d92fd7

nemrelevansgyep_1430201509.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-28 08:11:49)
4c97f437d3ff467f96181a8bdcfbe28c249f45079faf6fe7323c36c6dd2b7018

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

megallapodas0001.pd_1430109093.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-27 06:31:33)
685f488c0b0e298a823394b2e946e970f16778f37063959f7525b8176cf7125f

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

agro_1430201304.docx Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2015-04-28 08:08:24) c4f15d1be11d263a3cda799966da5d83e63e9d13810f2bf349ccde0482625631

tervezoikoltsegbecslesgyongyostar_1430249691.docx Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2015-04-28 21:34:51)
7dc62d1800c44460773f49f9b7a3a27901ffa3692ba3ff3ff06e259c26e28a93

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

afuhengerterulete_1430196314.docx Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-28 06:45:14)
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