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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

Békéscsaba UFC
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

521

Nem jogosult

524

TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása :

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Hivatásos

Utánpótlás típusa:

- nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Egyéb Up

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:

- nincs -

- nincs -

Adószám:

1 8 3 8 4 6 4 8 - 2 - 0 4

Bankszámlaszám:

5 3 2 0 0 1 1 8 - 1 1 0 5 1 7 3 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység)

5 6 0 0
(házszám)

Illésházi utca

Békéscsaba
4.

(út, utca)

003666-443514

http://bekescsabaufc.hu/
Telefon:

Honlap:

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység)

5 6 0 0
(házszám)

Illésházi utca

Békéscsaba
4.

(út, utca)
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Szokolay Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Egyesületi elnök
E-mail cím: szokolaysandor@t-online.hu

003620-4972442
Mobiltelefonszám:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Belanka Csaba
E-mail cím: belanka.csaba@sikerpalya.hu

003670-5306479
Mobiltelefonszám:

A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, a lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Békéscsaba 1912 Előre SE

5600 Békéscsaba Kórház u. 6.

közös utánpótlás képzési bázis kialakítása működtetése

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
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2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .

2012

Bevétel

2013

2014

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0.12 MFt

0.121 MFt

10.1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

24.51 MFt

13.13 MFt

13.25 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

46.91 MFt

26.5 MFt

59 MFt

Egyéb támogatás

53.43 MFt

9.1 MFt

8.7 MFt

Összegzés:

124.97 MFt

összesen:

48.85 MFt

91.05 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2012

Kiadás

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

6.1 MFt

11 MFt

14.2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.56 MFt

0.73 MFt

2.1 MFt

Anyagköltség

10.53 MFt

6.6 MFt

8.8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

58.72 MFt

42.32 MFt

59.3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

70.2 MFt

0.454 MFt

0.7 MFt

Összegzés:

146.11 MFt

összesen:

61.1 MFt

85.1 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok

2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

146.11 MFt

61.1 MFt

85.1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.56 MFt

4.6 MFt

7.7 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek
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A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2014/15 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása
Egyesületünk a Tao program segítségével a 2011/12-es bajnoki évadban nagyszabású infrastrukturális fejlesztésbe fogott a súlyos pályahiányának a megszüntetése
érdekében. (Az UFC-nek nem volt saját tulajdonú, kizárólag saját használatú pályája. Minden csapata bérelt pályán, tornateremben, vagy rossz minőségű egyéb
területen edzett/edz.) A TAO programnak köszönhetően 2013. év tavaszára a közel másfél éve elindított fejlesztési programunk beérett, a három nagyméretű pályát
magában foglaló élőfüves területen a pályák használható állapotba kerültek. A terület két szabályos pálya kijelölésére alkalmas, illetve a maradék terület pedig
bójázva edzőpályaként használható (de nem szabályos alakzata miatt rajta pálya nem jelölhető ki). Ez utóbbi részen 2013. áprilistól már a kisebb korosztályos
utánpótlások csapataink megkezdték az edzéseket, míg az idősebb korosztályok edzései, illetve a mérkőzései 2013. II. félévtől használják az új pályákat (a növényzet
megerősödését követően). A bérlet ingatlanon a további kapcsolódó beruházások realizálása szükséges ahhoz hogy a komplexum az egyesületünk minden csapatát,
illetve partner egyesületünk további csapatait fogadni tudja. Ilyen további szükséges beruházás a villanyvilágítás telepítése, nagyméretű műfüves megépítése, és
konténeröltözők beszerzése is. Korábbi sportprogramjaink keretében lehetőségünk nyílt öltöző-, szaniter-, folyosó és raktár konténerek beszerzésére, azonban további
egységek beszerzése szükséges ahhoz, hogy az összes csapatunk számára a háttérfeltételeket biztosítani tudjuk. Összefoglalóan elmondható, hogy a saját tulajdonú
és használatú infrastrukturális adottságaink a korábbi sportfejlesztési programokban foglalt beruházási feladatok megvalósításának köszönhetően jelentősen javultak,
azonban további beruházások szükségek ahhoz hogy a két évvel ezelőtt megfogalmazott középtávú célkitűzéseink realizálódjanak. A további beruházási terveinket a
következő fejezetekben ismertetjük meg részletesen. Az egyesület továbbra is erőn felül, kiemelt utánpótlás munkát végez, foglalkoztat szakembereket és nevelképez játékosokat 6 éves kortól 15 éves korukig. A teljes régió, sőt határon túli tehetséges gyerekek folyamatos ﬁgyelésével, nyomon követésével minél több játékost
kívánunk bevonni képzési rendszerünkbe, biztosítva ezáltal a rendszer bővülését. Az összes korosztályban indítunk jelenleg csapatot, amelyet szeretnénk fenntartani a
jövőben is.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése
Jelen sportprogram rögzített beruházási feladatokat elsősorban az előminősítéses pályázati rendszeren keresztül nyújtottuk be. A telephely felújítási program
keretében a beruházási, fejlesztési teendők a létesítmény fejlesztésére (öltözőbővítés és cserepad beszerzés), illetve a létrehozott értékek védelmére, megújítására
irányul (pályafelújítás, karbantartás). A fejlesztések megvalósítására és a beszerzés lebonyolítására reményeink szerint 2014. III. negyedévében sor kerül.
Az előminősítés során megpályázott tételeken kívül az egyesület feltett szándéka – a szakmai tervében megfogalmazottakkal összhangban a képzésbe bevont
játékosok számának bővítése érdekében – egy 9 személyes kisbusz beszerzése. A kisbusszal az egyesület a vidéki játékosok edzésekre, mérkőzésekre való
beszállítását kívánja megoldani, anélkül hogy időben és költségben plusz terhet rakjon a szülőkre, illetve anélkül hogy a 14 év alatti gyermekeknek kollégiumba kelljen
költözniük. A be- és hazaszállítással biztosítani tudjuk, hogy a tehetséges vidéki gyerekek folyamatos edzési és játék lehetőséghez jussanak, ezáltal a képzési
alapokat a szükséges időben megkapják és biztosítsuk számukra a fejlődés lehetőségét.
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve

A

sportprogramban foglalt teendőket 2014. júliusa és 2015. júniusa között, a teljes bajnoki időszak alatt kívánjuk megvalósítani. A feladatok megvalósítását az alábbiak
szerint ütemezzük:
- beruházás megvalósítása: 2014. augusztus - október;
- utánpótlás-neveléshez kapcsolódó feladtok ellátása a teljes bajnoki éved során végig kíséri a működést, ezáltal az ahhoz kapcsolódó költségek felmerülése is
(szállítás, sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége, bérleti díjak, szállás és étkezés költsége).
A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)

A

korábban benyújtott és elfogadott kettő, illetve a most benyújtásra kerülő sportprogramunk céljai, tevékenységei szervesen kapcsolódnak egymáshoz, szervesen
egymásra épülnek. A közel három éve elkezdett infrastrukturális beruházást az idei évben szeretnénk folytatni. Továbbá az egyes korosztályok tekintetében bővítettük
a képzésbe bevont gyerekek számát, vállaltuk az utánpótlás korú játékosok számának a növelését, amely megnövekedett bázist idén is szeretnénk tovább növelni. A
sportprogramunk az MLSZ két legfontosabb célkitűzésének a megvalósításához járul hozzá: egyrészt egyre több gyermeket von be a képzésbe (tömegbázis
szélesítése), másrészt pedig – az előbbivel párhuzamosan és ahhoz szervesen kapcsolódva – infrastrukturális fejlesztést valósít meg a pályagondok enyhítése és a
működési feltételek javítása érdekében.
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok megjelölése

A

tevékenységek megvalósítása, beszerzése lebonyolítása során próbáljuk lehetőség szerint és a szakmai kompetenciák ismeretében a lokális gazdaság számára a
megrendeléseket biztosítani. A közvetlen gazdasági előnyök rövid távon realizálódnak a helyi vállalkozókkal kötött szerződések eredményeként, a mélyebbre hatóbb
gazdasági előnyök a térség gazdaságában a képzett és az élsportra megfelelően felkészített játékosok kinevelése esetén várható, amelyek realizálása a jelenlegi
kedvező folyamatok és forrásbevonási lehetőségek fennmaradása esetén középtávon várható.
Az UFC által végzett társadalmi munka hatása megyei viszonylatban abszolút kiemelkedő. A legnagyobb bázissal rendelkező utánpótlás sportegyesület, amely a
megyeszékhelyt követően a vidéki kistelepüléseken is sikeresen megszervezi a foglalkozások kereteit, a gyerekek egyre szélesebb körét bevonva a képzési-nevelési
rendszerbe.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
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Személyi jellegű ráf ordít ások
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási 6 Támogatott pozíció(k)
időszak
megnevezése

Új? Kategória Képesítés

Adózás Napi
Kif. hó
módja munka óra

Bruttó juttatás Munkáltatói
(Ft/hó)
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közöt t i időszakban
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Előminősít et t eljárásban jóváhagyot t t ét elek
Pálya típusa

Beruházás típusa

Menny.

Max.
elsz.
menny.

Menny.
egység

Egységár

Max. elsz.
egységár

Max. elsz. össz. Összeg

Nagy f.p.

Funkcionalitás/cserepad

2

2

darab

949 920 Ft

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

1 899 840 Ft

Öltöző

Funkcionalitás/öltözőfelújítás

30

0

m2

83 500 Ft

102 000 Ft

10 000 000 Ft

2 505 000 Ft

Nagy f.p.

Játéktér/talajcsere/pályafelújítás

27000

0

m2

21 Ft

10 000 000 Ft 10 000 000 Ft

567 000 Ft

Összegzés:

4 971 840 Ft

Összesen
7 8

Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!)
Támogatási
időszak

2014/15

9

Eszköz jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

10

busz

9 személyes kisbusz beszerzése

70 %

T.i.

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Üzembe helyezés
tervezett időpontja

7 134 000 Ft

U.f. É.k.
en.

2014-08-31

Összegzés:

7 134 000 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014/15-ös időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

3 709 619 Ft

8 655 778 Ft

12 365 398 Ft

3 709 619 Ft

8 655 778 Ft

12 365 398 Ft

Összegzés:
összesen:
Tárgyi beruházások részlet es indoklása
Évad

2014/15

Tárgyi eszköz Indoklás
megnevezése
A megyei tehetséges játékosok edzésekre-mérkőzésekre szállítását kívánja megoldani a kisbusz beszerzéssel az egyesület. A
kisbusz révén a szülők rendkívül sok tehertől mentesülnek, költség és többlet időigény feléjük nem merül fel, míg a gyermekünk

9 személyes kisbusz
beszerzése
fejlődése
ezáltal is biztosított.

Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Helyrajzi
szám

Mérete Használat
jogcíme

1

Bérleti díj
I.v. Ft/óra

2

I.v. M.j.
h.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint
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Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje 2013/14

Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15

U15

BÉKÉSCSABA UFC

Országos I

1

Országos I

U14

BÉKÉSCSABA UFC

Országos I

1

Országos I

U13

Bcs UFC (Oh.Rákóczi)

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U13

BÉKÉSCSABA UFC

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U13

Békéscsaba UFC

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U13

BÉKÉSCSABA UFC kiemelt

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11

Bcs UFC (Oh.Rákóczi Vasas) - U.11

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11

Békéscsaba UFC - U.11 - `A`

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11

Békéscsaba UFC - U.11 - `B`

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9

Békéscsaba UFC - U.9 - `A`

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9

Békéscsaba UFC - U.9 - `B`

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9

Bcs UFC (Oh.Rákóczi Vasas) - U.9

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U7

Bcs UFC (Oh.Rákóczi Vasas) - U.7

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U7

Békéscsaba UFC - U.7 `A`

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U7

Békéscsaba UFC - U.7 `B`

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapat ok
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évad női és f ut sal csapat ai
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és f ut sal csapat ok
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Tehet ségbónusz t áblázat
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

441423

CZINANÓ ANTAL ÁRON

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-21

315405

CSUKÁS BENCE

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-22

102518

DÁVID TAMÁS

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-21

273730

HORVÁTH BENCE

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-21

264431

KASIK VIKTOR

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-30

315391

KMETYKÓ KEVIN

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-23

325886

KONCZ PÉTER

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-21

319990

KONYECSNI ZOLTÁN

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-23

109479

KOSZECZ KRISTÓF

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-21

227377

KRAJCS GÁBOR

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-21

372147

KRAJCSÓ KRISZTIÁN

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-23

202269

KUN LÁSZLÓ DÁVID

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-22

306917

LÁSZIK MILÁN

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-21

296884

LIBOR GERGŐ

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-21

264659

MARTON LAJOS

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-21

109369

MEZEI MÁTÉ

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-23

438644

NOVÁK NORBERT GYÖRGY

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-22

356359

PILÁN MÁRKÓ

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-21

274814

SERBÁN ERIK

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-22

311550

SZERENCSI SZABOLCS

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-30

293884

SZÓLIK TAMÁS

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-21

222852

TÓTH GERGELY

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-22

362363

TULKÁN SIMON GYÖRGY

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-30

349536

VÉHA BENCE

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2014-01-30

315419

VOZÁR VIKTOR ATTILA

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

2013-08-23

564603

ÁGOSTON TAMÁS

NYÍRSULI KFT.

2013-08-14

350722

DÉMUSZ DOMINIK

VASAS AKADÉMIA KFT.

2013-09-02

222117

OLÁH DÁNIEL

VASAS AKADÉMIA KFT.

2013-09-02

102517

OLÁH LÁSZLÓ DÁVID

VASAS AKADÉMIA KFT.

2013-08-13

354188

POLONIO-GUERREIRO JOAO

KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA

2013-08-02

519164

SZANTO MIHÁLY SÁNDOR

KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA

2013-08-15

199075

ZÁMBORI DÁNIEL

KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA

2013-08-15

197358

KOMÁROMI ANDRÁS

KECSKEMÉTI LC KTE SI

2013-08-12

264653

MÁCSAI LÁSZLÓ

ÚJPESTI TE

2013-08-13

259520

SZAJKÓ DÉVALD MÁRK

ÚJPESTI TE

2013-07-30

234806

BABINYECZ BALÁZS

FEHÉRVÁR FC KFT.

2013-07-30

258960

SILYE ERIK

FTC ZRT.

2013-08-23

260973

SZÉLPÁL NORBERT

FTC ZRT.

2013-08-21

264449

VALENCSIK DÁVID

FTC ZRT.

2013-08-23

431917

GYURA MARTIN ISTVÁN

MTK BUDAPEST ZRT.

2013-09-30

394323

KISARI TIBOR

MTK BUDAPEST ZRT.

2013-08-21

109480

HURSÁN GYÖRGY

FELCSÚT SE

2014-09-05

11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFP-5810/2014/MLSZ
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

12

Mennyiségi
egység

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

könnyű futballkapuk 2 x 1 hálóval

pár

5

25 000 Ft

125 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

borulásmentes 5 x 2 alumínium kapu

pár

1

220 000 Ft

220 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

borulásmentes 3 x 2 alumínium kapu

pár

2

180 000 Ft

360 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

koordináció fejlesztő edzéseszközök

db

10

30 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

egyensúly fejlesztő edzéseszközök

db

10

30 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

komplett felszerelés

szett

200

25 000 Ft

5 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

mérkőzés és edzéslabdák

db

250

6 000 Ft

1 500 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

szett
polár team 2 pro - csapat edzési rendszer

1

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

interaktív tábla

szett

1

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

taktikai szoftverek

csomag

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

kapuskesztyűk

db

25

6 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

fotocellás sebességmérő

szett

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

labdatartó zsákok

db

10

8 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

kapuhálók különböző méretű kapukra

pár

10

15 000 Ft

150 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

megkülönbözbeztő mezek

db

200

800 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

edzők komplett felszerelése

szett

15

40 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése
Évad

Új?

Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

Adózás módja Kiﬁzetéssel
Bruttó
érintett
juttatások
hónapok száma (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15

Igen

Egyéb

honlap szerkesztő

2

Normál

12

30 000 Ft

8 400 Ft

460 800 Ft

2014/15

Igen

Egyéb

szertáros

6

Normál

12

88 500 Ft

24 780 Ft

1 359 360 Ft

2014/15

Nem

Edző

0219

8

Egyéb

12

400 000 Ft 88 628 Ft

5 863 536 Ft

2014/15

Nem

Edző

143

8

Egyéb

12

225 000 Ft 53 628 Ft

3 343 536 Ft

2014/15

Nem

Edző

774

8

Egyéb

12

280 000 Ft 64 628 Ft

4 135 536 Ft

2014/15

Nem

Edző

246

6

EKHO

12

210 000 Ft 42 000 Ft

3 024 000 Ft

2014/15

Nem

Edző

315

6

EKHO

12

120 000 Ft 24 000 Ft

1 728 000 Ft

2014/15

Nem

Edző

1773

8

Egyéb

12

210 000 Ft 50 628 Ft

3 127 536 Ft

2014/15

Nem

Edző

2444

8

Egyéb

12

143 000 Ft 37 228 Ft

2 162 736 Ft

2014/15

Nem

Edző

509

6

EKHO

12

120 000 Ft 24 000 Ft

1 728 000 Ft

2014/15

Nem

Edző

TANC1314-00455

4

EKHO

12

83 000 Ft

16 600 Ft

1 195 200 Ft

2014/15

Nem

Edző

3494

6

EKHO

12

110 000 Ft 22 000 Ft

1 584 000 Ft

2014/15

Nem

Edző

TANC1300-00069

6

EKHO

12

100 000 Ft 20 000 Ft

1 440 000 Ft

2014/15

Nem

Edző

1312

8

Egyéb

12

225 000 Ft 53 628 Ft

3 343 536 Ft

2014/15

Nem

Edző

121

6

Normál

12

100 000 Ft 28 000 Ft

1 536 000 Ft

Edzőként f oglalkozt at ot t sport szakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

0219

UEFA "A"

ﬃ. U14

20

18

143

UEFA "A"

ﬃ. U15

20

20

774

UEFA "A"

ﬃ. U15

20

20

246

UEFA "A"

ﬃ. U14

12

18

315

UEFA "A"

ﬃ. U13

10

18

1773

UEFA "B"

ﬃ. U13

10

22

2444

UEFA "B"

ﬃ. U11

10

18

509

UEFA "A"

ﬃ. U11

8

21

TANC1314-00455

Egyéb

ﬃ. U9

8

20

3494

UEFA "B"

ﬃ. U9

6

17

3494

UEFA "B"

ﬃ. U7

6

18

TANC1300-00069

Egyéb

ﬃ. U7

8

36

1312

UEFA "B"

ﬃ. U11

18

18

121

UEFA "A"

ﬃ. U11

10

18

Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése
Évad

Ingatlan
megnevezése

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség

Kategória

2014/15

Mester Klub műfű pályája

50

6 000 Ft

5

1 500 000 Ft

műfüves pálya

2014/15

Mester Klub csarnok

50

6 000 Ft

5

1 500 000 Ft

sportcsarnok

Bérlet i díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Mester Klub műfű pályája
A téli időszakban füves pályáinkat nem tudjuk használni, ezért a 12-15 évesek részére béreljük a Mester Klub műfű pályáját.
A téli időszakban füves pályáinkat nem tudjuk használni, és a 7-12 évesek részére termi edzéseket kívánunk biztosítani, ezért béreljük a

Mester Klub csarnok Mester Klub tornacsarnokát.

Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

2015/16

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

8 945 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

2 800 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 156 000 Ft

Nevezési költségek

250 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

350 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

800 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

36 031 776 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2016/17

Összegzés:

54 332 776 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

5 583 933 Ft

50 255 397 Ft

55 839 330 Ft

5 583 933 Ft

50 255 397 Ft

55 839 330 Ft

Összegzés:
összesen:

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció lét rehozása eset én annak szükségességét , régi pozícióban bekövet kezet t vált ozás eset én annak
okát .
Évad

Pozíció
megnevezése

Indoklás
A honlap karbantartáshoz, folyamatos frissítéséhez, illetve a játékos értékelés informatikai hátterének kezeléséhez szükséges
egy részmunkaidős szakember alkalmazása, mivel az edzői állomány szaktudás hiányában erre alkalmatlan. AZ UFC-nél végzett

2014/15

honlap szerkesztőtevékenysége kizárólag utánpótlás korú játékosokhoz kapcsolódik.

2014/15

szertáros

A több mint 200 gyermek felszerelésének kezelése, az egyre értékesebb eszközállomány nyilvántartása, kiadása-bevétele, az
öltözők és a sporttelep karbantartása szükségessé teszi egy ember alkalmazását e pozícióban. AZ UFC-nél végzett
tevékenysége kizárólag utánpótlás korú játékosokhoz kapcsolódik.

12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
13. Az MLS Z által s z e rve z e tt bajno ks ág vagy ve rs e ny ne ve z é s i díja ne m s z ámo lható e l.

Ügyiratszám : be/SFP-5810/2014/MLSZ
14

A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2014/2015-ös időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapc s o latban c s ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után

Ügyiratszám : be/SFP-5810/2014/MLSZ
Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő Maximum
díjazása (Ft) közrem. dí
j

2014/15

Lebonyolító (a sportfejlesztési pályázat elkészítéséhez, megvalósításához, lebonyolításához,
elszámolásához kapcsolódó teendők elvégzése)

Utánpótlás nevelés

1 004 000 Ft 1 005 128 Ft

2014/15

Könyvelő (a számviteli törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok szerinti könyvvitel
megvalósítása, az elszámolás elősegítése érdekében)
Könyvvizsgálat (jogszabályi kötelezettségünk 20 millió forint feletti sportfejlesztési program
megvalósítása esetén)

Tárgyi jellegű

173 000 Ft

173 117 Ft

Összegzés:

1 177 000 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2014/15

589 112 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

2014/15-es bajnoki évad

0 Ft

0 Ft

259 558 Ft

0 Ft

1 506 554 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 766 112 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFP-5810/2014/MLSZ
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

Fő

12

14

16.7 %

Licence-szel rendelkező edzők
száma

Fő

12

12

0.0 %

Edzőtáborok száma

db

4

6

50.0 %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

0

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

250

280

12.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor
megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U19

Fő

Átigazoltak a régiós központba

0

0

0.0 %

U18

Fő

Átigazoltak a régiós központba

0

0

0.0 %

U17

Fő

Átigazoltak a régiós központba

0

0

0.0 %

U16

Fő

Átigazoltak a régiós központba

0

0

0.0 %

U15

Fő

20

22

10.0 %

tornaszervezés U.8 - U.13

4

6

50.0 %

tornaszervezés

64

92

43.8 %

induló csapataink száma

12

12

0.0 %

Egyéb indikátor:

Interliga tornarendszer korcsoport
Interliga tornarendszer csapat
Bozsik program

csapat

Ügyiratszám : be/SFP-5810/2014/MLSZ

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.
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Alulírot t Szokolay Sándor, 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
írásbe li 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 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös 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.
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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).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(25 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8 655 778 Ft

259 558 Ft

3 709 619 Ft

12 365 397 Ft

50 255 397 Ft

1 506 554 Ft

5 583 933 Ft

55 839 330 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

58 911 175 Ft

1 766 112 Ft

9 293 552 Ft

68 204 727 Ft

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése összesen
Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8 655 778 Ft

259 558 Ft

3 709 619 Ft

12 365 397 Ft

50 255 397 Ft

1 506 554 Ft

5 583 933 Ft

55 839 330 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

58 911 175 Ft

1 766 112 Ft

9 293 552 Ft

68 204 727 Ft

Összegzés:
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