
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Devecseri Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Devecser SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1973

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19899901-1-19

Bankszámlaszám  11748090-20007195-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8460  Helység  Devecser

Út / utca  Petőfi tér  Házszám  1

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8454  Helység  Nyirád

Út / utca  Szeptember 4. utca  Házszám  43

Telefon  +36 20 456 17 55  Fax  +36 88 235 079

Honlap  www.devecserse.hu  E-mail cím  devecserse@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kocsy Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 282 39 26  E-mail cím  devecserse@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Heizler Gábor +36 20 456 17 55 devecserse@gmail.com

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

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

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 2,5 MFt 5,639 MFt 12,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6,126 MFt 9,62 MFt 7,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 6,18 MFt 35,35 MFt 39,171 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 14,806 MFt 50,609 MFt 59,471 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 2,721 MFt 3,3 MFt

Működési költségek (rezsi) 4,16 MFt 3,028 MFt 4,2 MFt

Anyagköltség 0,768 MFt 2,193 MFt 3,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,845 MFt 1,168 MFt 1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,027 MFt 4,124 MFt 12,2 MFt

Összesen 7,8 MFt 13,234 MFt 24,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 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 2 691 808 Ft 53 836 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 072 523 Ft 21 450 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

9 891 974 Ft 197 839 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 200 262 Ft 104 002 Ft

Általános képzés 406 091 Ft 8 122 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

A Devecseri Sportegyesület a megalakulása óta eltelt több mint 70 év alatt fokozatos változásokon ment keresztül.A fejlődést 2010-ben azonban egycsapásra
megállította a vörösiszap tragédia, az egyesület minden vagyona odaveszett, a pálya, az öltöző, a kialakított teljes infrastruktúra. Azonban az egyesület vezetése
összefogva a város és környék lakóival,a szurkolókkal nekifogott az Egyesület újbóli létrehozásának. Ennek eredményeképpen került átadásra 2013-ban egy
szabvány méretű új füves pálya, programozható öntöző berendezéssel, 2014 tavaszán pedig egy teljesen modern, minden igényeket kielégítő öltöző komplexum
valósult meg. A komplexum 2-2 teljesen felszerelt öltöző zuhanyzókkal,vizesblokkal és gyúrópadokkal áll a vendég és hazai csapatok rendelkezésére. Kialakításra
került egy felszerelt orvosi szoba, játékvezetői helység szintén vizesblokkal, iroda, szertár, közösségi helység valamint jegypénztár. Az épület szerves részét képezik a
szurkolók számára jól megközelíthető illemhelyek, és természetesen kialakításra került egy mozgáskorlátozottak számára kiépített WC is. Még ugyanebben az
esztendőben készült el a centerpálya világítása és a hangosítás. A katasztrófa után nem csak az infrastruktúra, a létesítmények újbóli létrehozása, kiépítése volt
alapvető cél, de igen nagy hangsúlyt kapott a labdarúgás utánpótlás fejlesztése, és természetesen a felnőtt férfi csapat mind jobb szereplése a Megye I-ben is. A
tudatos építő munkának köszönhetően a Devecser SE a környék 27 településének bevonásával már több éve szerepelteti az U7, U9, U11, U13, csapatokat a Bozsik
Programban, ill. az U17 és U21-es csapatokat a megyei első osztályban. 2014 őszétől egy újabb minőségi lépésre került sor, megalakult a felnőtt női csapat, és a
kezdeti nehézségek után ma már stabil, állandó 15-17 fős kerettel szerepelnek a megyei bajnokságban. Nagy hangsúlyt kap a szoros együttműködés a környező
iskolákkal, óvodákkal és önkormányzatokkal. Ennek keretében dedikált szakember foglalkozik a tehetséges gyermekek felkutatásával, kiemelésével. Immár második
alkalommal került megrendezésre a környező iskolás fiúk és lányok számára az un. "Összefogás Kupa", és ezt a hagyomány a jövőben is folytatódik. Férfi csapatunk
ebben az évadban komoly lehetőség előtt áll, karnyújtásnyira van immár a dobogós helyezés.A következő bajnokságra a kitűzött és elvárt cél a feljebb jutás. Mind az
utánpótlás nevelést, mind az igazolásokat ennek a célnak rendeljük alá. 

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

Jelen helyzetben nem, vagy csak nagy nehézségek árán megoldott a játékvezetők és a pályára fel- és lejövő játékosok elválasztása a szurkolóktól. Ezért a
mérkőzések kulturált lebonyolítása és a játékvezetők, játékosok védelme indokolttá teszik a beruházást. A környezetvédelmi szempontból is előnyös rendszer
kiépítésével kb. egy teljes évi energiaszükséglet biztosítható, ami a működési költségek drasztikus csökkenését, ill. a takarékosabb gazdálkodást teszi lehetővé.
Ahogy a klub csapatai egyre sikeresebben szerepelnek a bajnokságokban, úgy a szurkolók száma is növekszik. Kulturált kiszolgálásuk még jobban vonzóvá teszi
mások számára is a meccsek látogatását, ill. okot adhat belépőjegyek árainak emelésére, ami szintén a gazdaságosabb tevékenységet segíti. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Ezen pályázatban megvalósítani kívánt projekteket a következő ütemezésben kívánjuk megvalósítani: 1, Teljes időtartam: 2015. júliustól 2016 júniusáig tart. 2,
Utánpótlás nevelés: folyamatos (teljes projekt időszak). 3, Személyi jellegű ráfordítások: folyamatos (teljes projekt időszak). 4, Napkollektorok beszerzése: 2015.
június. 5, Napkollektorok kiépítése, beüzemelése: 2015. július, augusztus. 6, Beléptető rendszer és elválasztó kerítés: 2015. június - 2015. augusztus. 7, EMS gép
beszerzése, beüzemelése: 2015. augusztus. 8, Lelátó földmunkák: 2015. december - 2016. február (időjárás függvényében). 9, Lelátó felépítése: 2016. február -
április (időjárás függvényében). 10,Lelátó körüli térrendezés: 2016. március - április 

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

Stratégia, prioritások: - A program gerincét a tömegbázis növelése és ezzel párhuzamosan az utánpótlás nevelés létszám- és színvonalbeli növelése adja. - 2013-óta
sikeres utánpótlás létszámfejlesztésen dolgozunk részben az MLSZ által elvárt célszámokhoz, részben saját hosszútávú terveinkhez igazodva. - Kialakítottuk a
tehetség felkutatás érdekében saját rendszerünket, melynek keretében külön szakember foglakozik a környező települések és Devecser iskoláiban tanuló tehetségek
felkutatásával. Határozott és egységes szempontrendszer szerint történik a fiatalokról készült jelentések rögzítése, egy-egy tehetségesebb esetében természetesen a
több alkalommal is készül szakértői vélemény. A jelentések adatbázisba kerülnek, archiválva vannak. Ennek a rendszernek köszönhetően ma már több mint 12
gyermek játszik a korosztályos csapatainknál. - A Bozsik Programba való sikeres részvétel érdekében együttműködünk a helyi Coerver módszert népszerűsítő
programmal, ami nagy szakmai segítség a fiatalok számára. - Elkötelezettek vagyunk a labdarúgás népszerűsítésében, az utánpótlás nevelésben, az egészséges
testedzésre, életvitelre szoktatásban. Ezért minden fejlesztési lehetőséget megragadunk, hogy az egyesületet mind vonzóbbá tegyük a gyermekek és a szülők
számára is. Ezt nem csupán az infrastruktúra megléte, de a szakképzett edzői gárda, a folyamatos orvosi felügyelet is biztosítja. A szakembergárda kialakításában
nem kívánunk kompromisszumokat köti, ezért kötelezzük edzőinket folyamatos szakmai továbbképzésre. - Ebben az esztendőben kerül átadásra egy műfüves
kispálya, ami szintén a felkészülést teszi könnyebbé és hatékonyabbá a csapatok számára téli időszakban is (világítás is kialakításra kerül). - A centerpálya világítása
is a hatékony felkészülést segíti, hisz őszi-téli időszakban nem kell a csapatoknak Ajkára utazniuk, ami egyben költségkímélő is. - Női labdarúgó csapatunk felállítása
szintén sokat segít a labdarúgás népszerűsítésében és olyan szegmenst von be a rendszeres sportolásba, amelyik eddig teljesen kimaradt ebből a lehetőségből
Devecserben és környékén. - íma már közel kétszáz igazolt játékost tudunk az egyesület berkeiben, és a jövőben az eddigi tendencia szerint ez folyamatosan bővülni
fog. 

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

A devecseri régió az ország egyik legszegényebb régiója, ahol magas a munkanélküliség, alacsonyak az átlagbérek és igen kedvezőtlenek az iskolázottsági mutatók.
Igen sok a hátrányos helyzetű család, ahol maga a megélhetés jelent komoly kihívást. Ebben a régióban komoly nehézséget jelent az egészséges életmód
biztosítása, az rendszeres orvosi ellátás, utóbbira gyakran igény sincs. Az egyesület képes biztosítani ezen családokból származó gyermekek számáéra (is) a
kulturált körülmények közötti rendszeres sportolást, a személyi higiénia iránti igény kialakítását, a rendszeres orvosi ellátást, a felszerelések ingyenes biztosítását.
Jelentős, hogy a csapatjáték során segítünk a beilleszkedésben, az egymás iránti türelem és bizalom kialakításában. Segíti a befogadást és a beilleszkedést
egyaránt. Határozott véleményünk és tapasztalatunk is, hogy azok a hátrányos helyzetű, gyakran szegregálódott gyermekek, akik rendszeresen járnak edzésekre,
mérkőzésekre igényesebbekké. céltudatosabbá válnak, fegyelmet, rendet tanulnak és azt egy idő után el is várják. Ezeknek a gyerekeknek, ill. többüknek megváltozik
az élet egyéb területeihez való viszonya, beilleszkedési hajlandósága. Hisszük, hogy az élet más területein is sokuk képes lesz megállni a helyét, ahogy a
csapatukban is, és ezért semmilyen energiát és időt nem tarunk feleslegesnek, amit értük, és általuk a társadalomért tenni tudunk a régiónkban.
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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)

Felnőtt vezetőedző Edző UEFA B Normál 160 12 161 672 Ft 45 268 Ft 2 483 282 Ft

Szakosztályvezető Egyéb Nem
releváns

Normál 120 12 60 627 Ft 16 976 Ft 931 231 Ft

Szertáros, karbantartó Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 80 837 Ft 22 634 Ft 1 241 656 Ft

adminisztrátor Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 21 557 Ft 0 Ft 258 684 Ft

Felnőtt női edző Edző Egyéb EKHO 80 10 32 334 Ft 6 467 Ft 388 008 Ft

600 58 357 027 Ft 91 345 Ft 5 302 861 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Felnőtt
vezetőedző

Határozott célunk a következő évadban a Megye I-ből feljebb lépni. Ez a cél megfelelően felkészült szakember nélkül nem képzelhető el.
Ennek a szakembernek nem csupán a felnőtt csapat felkészítése a feladata, hanem az alulról építkező korosztályos csapatok
felkészítésének főbb irányelveinek a meghatározása is.

Szakosztályvezető A teljes szakosztály irányítása, a rövid és hosszútávú célok meghatározása, a szakosztály felügyelete.

Szertáros,
karbantartó

Az összességében nagy értékű felszerelések, eszközök nyilvántartása,kiadása és visszavételezése a csapatoktól, pálya és eszközök
folyamatos karbantartása, kezelése.

adminisztrátor Az Egyesület fejlődésével a megnövekedett adminisztratív feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, adatbázisok kezelése, WEB-oldal
naprakész működtetése.

Felnőtt női edző A felnőtt női csapat továbbfejlődése érdekében szükséges egy tapasztalt szakember beállítása.

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)

2 611 053 Ft 26 918 Ft 53 836 Ft 2 691 808 Ft 2 691 808 Ft 5 356 697 Ft 5 383 615 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)

Sporteszközök Női felnőtt csapat felszerelés db 1 1 500 000
Ft

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Női felnőtt csapat felszerelés Minden szezonban szükséges a szakadt, elhasználódott, megrongálódott felszerelés pótlása.

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)

1 040 347 Ft 10 725 Ft 21 450 Ft 1 072 523 Ft 459 653 Ft 1 521 450 Ft 1 532 175 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)

Biztonsági beruh. Sportpálya beléptető,
biztonsági kerítés
rendszer

2015-08-01 2015-09-01 2015-09-01 2 203 450
Ft

Öltözőépület bőv. napelemes rendszer
kiépítése

2015-08-01 2015-09-01 2015-09-01 5 666 208
Ft

Környezetrendezés Sportpályaápolási
program

2015-09-25 2016-06-30 2016-06-30 5 964 975
Ft

13 834 633
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Sportpálya beléptető,
biztonsági kerítés rendszer

Jelen helyzetben nem, vagy csak nagy nehézségek árán megoldott a játékvezetők és a pályára fel- és lejövő játékosok
elválasztása a szurkolóktól.

napelemes rendszer
kiépítése

A környezetvédelmi szempontból is előnyös rendszer kiépítésével kb. egy teljes évi energiaszükséglet biztosítható, ami a
működési költségek drasztikus csökkenését, ill. a takarékosabb gazdálkodást teszi lehetővé.

Sportpályaápolási program Egyenlőre csak egy centerpálya és későbbiekben egy műfüves kispálya áll a csapatok rendelkezésére. Ez igen leterheli a füves
pályát, annak minősége szezon közepére erősen romlok. Nyári időszakban szükséges egy teljes ápolási program végrehajtása,
egyébként a pálya pár év után teljesen tönkre megy.

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

Biztonsági beruh. Sportpálya beléptető,
biztonsági kerítés
rendszer

Egyéb 8460
Devecser
Petőfi tér
1

2150 0 Egyéb

Öltözőépület bőv. napelemes rendszer
kiépítése

Egyéb 8460
Devecser
Petőfi tér
1

2150 0 Egyéb

Környezetrendezés Sportpályaápolási
program

Egyéb 8640
Devecser
Petőfi tér
1

2150 0 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

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
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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. 9 595 215 Ft 98 920 Ft 197 839 Ft 9 891 974 Ft 4 239 418
Ft

14 032 472 Ft 14 131 392 Ft

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U14 DEVECSER SE U14 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 DEVECSER SE U17 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U21 DEVECSER SE U21 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sportfelszerelés sportszár pár 120 701 Ft 84 120 Ft

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

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

Vitamin Multivitamin doboz 50 1 078 Ft 53 900 Ft

Gyógyszer Vegyes szett 2 26 946 Ft 53 892 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)

Ajka Városi Sportcentrum műfűves pálya
világítással

Műfüves
pálya

9 701 Ft 20 4 776 080 Ft

Ajka Városi Sportcentrum csarnok Sportcsarnok 3 234 Ft 20 2 129 360 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Ajka Városi
Sportcentrum műfűves
pálya világítással

A jelenlegi egyetlen centerpálya nem teszi lehetővé az összes csapat számára a folyamatos felkészülést. A műfüves kispálya őszi
bekapcsolódása már javít, de még nem oldja meg a csapatok edzés igényének biztosítását.

Ajka Városi
Sportcentrum csarnok

Rossz (őszi, téli)időjárási körülmények között a jelenlegi egyetlen centerpálya nem teszi lehetővé az összes csapat számára a
folyamatos felkészülést. A műfüves kispálya őszi bekapcsolódása már javít, de még nem oldja meg a csapatok edzés igényének
biztosítását.

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 U-21 edző EKHO 160 10 40 418 Ft 8 084 Ft 485 016 Ft

Edző U-17 edző EKHO 80 10 32 334 Ft 6 467 Ft 388 008 Ft

Edző U-14 edző EKHO 80 10 26 946 Ft 5 389 Ft 323 352 Ft

Edző U-13 edző EKHO 80 10 26 946 Ft 5 389 Ft 323 352 Ft

Edző U-11 edző EKHO 80 10 26 946 Ft 5 389 Ft 323 352 Ft

Edző U-9 edző EKHO 60 10 21 557 Ft 4 311 Ft 258 684 Ft

Edző U-7 edző EKHO 60 10 21 557 Ft 4 311 Ft 258 684 Ft

Egyéb UP technikai vezető EKHO 80 10 21 557 Ft 4 311 Ft 258 684 Ft

Egyéb UP szakmai vezető EKHO 80 12 35 029 Ft 7 006 Ft 504 418 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

UP technikai vezető Az UP csapatok felkészülésének technikai lebonyolítása, feltételek biztosítása.

UP szakmai vezető Az UP csapatok szakmai felkészítése, korcsoportonkénti edzéstervek elkészítése.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

U-21 edző Egyéb U21 20 17

U-17 edző Egyéb U17 20 16

U-14 edző Egyéb U14 20 16

U-13 edző Egyéb U13 20 15

U-11 edző Egyéb U11 20 12

U-9 edző Egyéb U9 15 14

U-7 edző Egyéb U7 15 14

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 84 120 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 107 792 Ft

Személyszállítási költségek 727 527 Ft

Nevezési költségek 107 782 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 161 672 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 905 440 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 404 182 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 123 550 Ft

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

Összesen 5 622 065 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)

5 044 258 Ft 52 003 Ft 104 002 Ft 5 200 262 Ft 577 807 Ft 5 726 067 Ft 5 778 069 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)

MLSZ Grassroots "C" 4 200 000 Ft

UEFA "B" tanfolyam 2 300 000 Ft

UEFA "A" tanfolyam 1 300 000 Ft

800 000 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)

393 909 Ft 4 061 Ft 8 122 Ft 406 091 Ft 406 091 Ft 808 122 Ft 812 183 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

Személyi jellegű 53 836 Ft 53 836 Ft 26 918 Ft 80 754 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

21 450 Ft 21 450 Ft 10 725 Ft 32 175 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 197 839 Ft 197 839 Ft 98 920 Ft 296 759 Ft

Utánpótlás-nevelés 104 002 Ft 104 005 Ft 52 003 Ft 156 005 Ft

Általános képzés 8 122 Ft 8 122 Ft 4 061 Ft 12 183 Ft

Összesen 385 249 Ft  577 876 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Az előírt feladatok indokolják az UP fejlesztés érdekében.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az előírt feladatok indokolják.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Az előírt feladatok indokolják.

Utánpótlás-nevelés Az előírt feladatok indokolják az UP fejlesztés érdekében.

Általános képzés Az előírt feladatok indokolják az UP fejlesztés érdekében.
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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: Devecser, 2015. 09. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kocsy Miklós (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: Devecser, 2015. 09. 29.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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

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

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

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Devecser, 2015. 09. 29.
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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 5 9 80%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 5 9 80%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 400 400 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 17 20 18%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U-21 fő 15 19 27%

U-14 fő 15 19 27%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 2 611 053 Ft 26 918 Ft 53 836 Ft 2 691 808 Ft 2 691 808 Ft 5 356 697 Ft 5 383 615 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 10 635 562 Ft 109 645 Ft 219 289 Ft 10 964 497 Ft 4 699 071 Ft 15 553 922 Ft 15 663 567 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 040 347 Ft 10 725 Ft 21 450 Ft 1 072 523 Ft 459 653 Ft 1 521 450 Ft 1 532 175 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

9 595 215 Ft 98 920 Ft 197 839 Ft 9 891 974 Ft 4 239 418 Ft 14 032 472 Ft 14 131 392 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 044 258 Ft 52 003 Ft 104 002 Ft 5 200 262 Ft 577 807 Ft 5 726 067 Ft 5 778 069 Ft

Képzés 393 909 Ft 4 061 Ft 8 122 Ft 406 091 Ft 406 091 Ft 808 122 Ft 812 183 Ft

- ebből általános képzés 393 909 Ft 4 061 Ft 8 122 Ft 406 091 Ft 406 091 Ft 808 122 Ft 812 183 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 18 684 782 Ft 192 627 Ft 385 249 Ft 19 262 658 Ft 8 374 776 Ft 27 444 808 Ft 27 637 434 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 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)
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A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
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Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
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Egyéb dokumentumok
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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)
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A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
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Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
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Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
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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
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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
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Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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5c15fa9b021a0d3589f8308f05a10266d37023c06c261afb53e418b88db6c35d

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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