
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Valkói Községi Sportkör Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Valkói KSK

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1255

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19831459-1-13

Bankszámlaszám  11742049-20132008-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2114  Város  Valkó

Közterület neve  Rákóczi  Közterület jellege  út

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2114  Város  Valkó

Közterület neve  Rákóczi  Közterület jellege  út

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 28 483 443  Fax  +36 28 572 031

Honlap  www.valko-ksk.tk  E-mail cím  polgarmestervalko@invitel.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Szira József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  sportköri elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 317 22 25  E-mail cím  polgarmestervalko@invitel.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Sziráki Szilárd +36 30 944 84 48 polgarmester@valko.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
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 6,3 MFt 6,88 MFt 20,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,3 MFt 0,5 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 15,072 MFt 4,7 MFt 58,6 MFt

Egyéb támogatás 0,5 MFt 0,5 MFt 3 MFt

Összesen 22,172 MFt 12,58 MFt 84,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0,8 MFt 0,6 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,7 MFt 1,2 MFt 1,2 MFt

Anyagköltség 20,1 MFt 4,8 MFt 78,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,7 MFt 1,3 MFt 1,6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,3 MFt 3 MFt 2 MFt

Összesen 21,8 MFt 11,1 MFt 83,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 2,72 MFt 3,25 MFt 4,4 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,7 MFt 1,2 MFt 1,2 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)

1 240 237 Ft 24 805 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

2 604 926 Ft 52 099 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 3 720 057 Ft 74 400 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

A labdarúgó pálya Valkó centrumától délre található, természetes domboldalból (emelkedőből) kialakítva. A sportépület a telek keleti részén helyezkedik el. Az épület
alaprajzilag egyszerű téglalap formájú, földszintes, alápincézetlen épület. Az épület magában foglalja a mérkőzések lebonyolításához szükséges helységeket:
csapatöltözők, vizesblokkok, bírói öltöző, nyilvános vizesblokk. Az épület belső felújítása a közel múltban megtörtént, a tető cseréje és az épület energetikai
korszerűsítése a támogatás késedelmes utalása miatt a sportfejlesztési program hosszabbításával 2016. első felében készül el. Az elindult fejlesztések átgondolt,
lépésről lépésre tudatos tervezés alapján történik. A sport klub mind az önkormányzati, mind a civil oldali támogatottságot maximálisan élvezi. A sport klub az elmúlt
időszakban a legdinamikusabban fejlődő szerveződése volt a településnek, mindenki nagy örömére. Sporteseményeivel sok embernek ad kellemes időtöltést és
egyre többen válasszák a mozgás örömét is a klub környezetben. Az élőfüves nagypálya felújítása 2014-ben befejeződött. A hozzá tartozó öntözőrendszer kiépítése
szintén megvalósult 2015-ben. Ezen a pályán a továbbiakban rendszeres edzéseket nem szeretnénk tartani, annak megóvása miatt. A két szakosztály helyett mára
már 4 szakosztályunk versenyez a különböző bajnokságokban és tovább tervezzük bővíteni a versenyrendszerben indított játékosaink számát. Így 4 csapat helyett 5
vagy 6 csapat számára kellene már kulturált edzéslehetőséget biztosítani. Ezen okok miatt szükséges a rossz állapotban lévő edzőpályánk olyan módon való
felújítása, mely hosszú távra biztosítja az edzések folytatását minden korosztály számára. Községünkben nagy számmal élnek hátrányos helyzetű többgyermekes
családok, akik a sportolás előfeltételeit, sporteszközök vásárlását gyermekeik számára biztosítani nem tudják. A TAO programok keretében minden lehetséges
eszközzel élni kívánunk, mely ezen tanulókat segíthetik a közösségi életbe való bekapcsolódásban, a sport gyakorlásában, az egészséges életmód erősítésében. 

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

Az előminősített pályázati lehetőség támogatottságával az öltöző felújítás a támogatás megérkezésének elhúzódása miatt 2015-ös év második felében valósulhat
meg. További beruházások, fejlesztések tekintetében az alábbiakat kívánjuk megvalósítani 2016/17-ben: - Edzőpálya felújítása, rekonstrukciója: A nagypálya
felújítása 2014-ben elkészült. Ezen a pályán a továbbiakban állandó edzéseket nem szeretnénk tartani, annak megóvása miatt. Ezért szükséges a rossz állapotban
lévő edzőpályánk olyan módon való felújítása, mely hosszú távra biztosítja az edzések folytatását minden korosztály számára. - agrotechnikai karbantartás A
sportpályák gyep kultúrájának és állagának megőrzése érdekében szükséges agrotechnikai és ápolási munkák elvégzése, főleg a pályaépítés után közvetlen. Ezen
munkálatokhoz speciális géppark és szakértelem szükséges, amit csak a piacról tudunk beszerezni és elvégeztetni, a sportpályák nagyobb élettartama céljából. -
pályakarbantartó gép A versenypálya kommunális-pályakarbantartó munkáihoz szükség van egy pályafenntartó gépre és az ahhoz kapcsolódó adapterekre,
kiegészítőkre, amely a hosszú távú minőségi fenntartás elengedhetetlen alapja. A gép és a kiegészítők vásárlásával a pályák megfelelő minőségének, valamint a
karbantartás professzionálisabb elérése a cél és nem utolsó sorban az agrotechnikai munkák nagy részét saját költségen és gépparkkal tudnánk ellátni, ami hosszú
távon költségcsökkenést eredményezne, hiszen nem a piacról kellene, mint szolgáltatást beszerezni. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A 2016/17 évad megvalósítandó feladatai közül az utánpótlás-nevelés ellátását szolgáló beszerzések és szolgáltatások igénybevétele a szükségletekhez igazodva
folyamatosan történik. Az edzőpálya felújítás beruházás tervezett megvalósítási határideje 2017. június. A pályakarbantartásra alkalmas gép beszerzése 2017 első
félév. Az agrotechnikai karbantartás folyamatosan valósul meg. Az tárgyi eszközök,sporteszközök és sportfelszerelések beszerzése szintén folyamatosan valósul
meg. 

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

Fejlesztési programjaink az évek során egymásra épülnek, melyek maximálisan igazodnak és összhangban vannak a szakszövetségi célkitűzésekkel. A sportpályánk
infrastruktúrájának fejlesztése, öltözök és a hozzá kapcsolódó helyiségek felújítása, annak szebbé tétele, a versenypálya felújítása, körbekerítése, az eszköz,
felszerelés beszerzések hozzájárulnak utánpótlás létszámunk növeléséhez, a sportághoz és magához a sporthoz való kedv növeléséhez. A kulturált környezet
megteremtése alapvető fontosságú a verseny és az amatőr sportban egyaránt. A koncepcionált fejlesztési stratégiánk, programunk jól illeszkedik a szakszövetség
stratégiáihoz. A tervezett fejlesztések is ezt a célt szolgálják. A tudatos tervezés alapján a korábban beadott koncepciók elvégzésével és a folyamatban lévő projektek
befejezésével a fejlődést tovább kell folytatni, mivel igen erős helyi társadalmi igény van rá. A jelen programunkban leírt fejlesztési elemek elengedhetetlen
fontosságúak a jövőre nézve, illetve a fejlődés ütemét tekintve. A jól megalapozott projektekre ráépítve lehet még jobbá és hatékonyabbá tenni a sport és
mozgáskultúra erősítését, népszerűsítését. Az általunk megvalósítandó célok nem csak a helyi, hanem a környező településeknek és azok sport egyesületeinek is
fontos, hiszen pl. műfüves pálya közelükben nincsen, leszámítva a városi pályákat. A beruházás több egyesületnek is biztos megoldást teremthetne a téli és egyéb az
időjárási viszontagságok általi nehézségek leküzdésében. A fejlesztés által egy mikro-térség sportközösségi vágya és igénye is orvosolva lenne. 

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

A versenypálya felújítási terve, kerítéssel való elhatárolása már régóta teendőink közé tartozott. Korábban forrás hiányában csupán társadalmi munkában
elvégezhető állagmegóvási munkákat tudtunk elvégezni. Meggyőződésünk szerint a mai igényeknek megfelelő környezet biztosításával lehet csak életben tartani a
helyi sportot, a labdarúgást. A beruházást 2014-ben elvégeztük. Sportpályánk egész évben nyitva áll a nagyközönség előtt az edzések és mérkőzések idejétől
eltekintve a lakosság számára is, valamint a helyi tornák és civil szerveződések szabadtéri programjainak megvalósításához egyaránt. Az eddig kitűzött és elért
fejlesztések fontosak voltak a klub és a teleülés életében egyaránt. A most kitűzött célok korszakalkotók és stratégiailag rendkívül fontosak. A település sportfejlesztési
koncepciójával összhangban mérföldkő lehet a fent említett fejlesztések megvalósítása, melytől a helyi labdarúgó élet és a szabadidő hasznos és egészséges
eltöltése fellendülhet településünkön. Nem utolsó sorban a településünkön nagy számban élő hátrányos helyzetű gyermekek számára szeretnénk méltó környezetet
teremteni a közösségben eltöltött idő helyszínéül. A műfüves edzőpálya fontossága, gazdasági és egyéb hatásai, előnyök: - A megtervezett és a helyi specialitásból
adódó terület elhelyezkedése, mérete alapján jelen felújítás nem illeszthető bele más programba, ezért ebben a tao programban kívánjuk elindítani annak
kivitelezését. - A méreten túl fontos, hogy anyagilag (gazdaságilag), mind a kivitelezés összköltségét nézve, mind pedig az önrész vállalását tekintve sokkal
mérsékeltebb, kedvezőbb a jelen konstrukció a célok elérését tekintve. - Költséghatékony, mivel a már meglévő adottságokat, lehetőségeket kell kiaknázni, felújítani.
Időtálló, hosszú távú fejlesztés. - Jelen konstrukcióhoz a vállalkozók és a támogatók is könnyebben és nagyobb hajlandóságot mutatva tudnak forrást és élőmunkát
biztosítani. - A környékünkön lévő kistelepülések egyikén sincsen műfüves edzőpálya, ez lehetne az első, amit nem csak a helyiek, hanem a környező települések
lakói és sportolói is örömmel használhatnának. - a pálya korszerűségéből adódóan a sérülésveszély a lehető legminimálisabbra csökkenne. - alkalmas a felnőtt és
utánpótláskorú játékosok időjárástól független edzési lehetőségének biztosítására. - A fejlesztéssel kulturált sport-műfüves terület kerül kialakításra.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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)

Informatikai
beruházás

hangosítás (nem kiépítéssel) szett 1 380 000
Ft

380 000 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató db 1 50 000 Ft 50 000 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Berendezési eszköz bojler, kazán db 1 137 000
Ft

137 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény szett 6 100 000
Ft

600 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző pad szett 6 25 000 Ft 150 000 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe db 1 25 000 Ft 25 000 Ft

Berendezési eszköz szék bírói öltözőbe db 2 15 000 Ft 30 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

pályavonalzó kocsi db 1 162 560
Ft

162 560 Ft

1 734 560 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

hangosítás (nem kiépítéssel) Mobil, kitelepíthető hangosítási rendszer, mely a mérkőzések, rendezvények és egyéb versenyek alkalmával biztosítja a
versenyzők és a nézők folyamatos informálását, így emelve a rendezvény színvonalát, és az élményt mindenki számára. A
csapatok bemutatása, a szurkolók és versenyzők lelkesítése, egyéb információk közlése, hanghatások bejátszása mind-mind
emelik a rendezvény adta élményeket.

nyomtató Adminisztratív teendők ellátása érdekében saját nyomtató beszerzése vált szükségessé. Eddig nyomtatóval nem rendelkeztünk,
szívességi alapon oldottuk meg a nyomtatást. Ezen szeretnénk változtatni egy nyomtató beszerzésével.

mosógép A sportfelszerelések jelentős részének mosását, versenyre való előkészítését az öltözőben kialakított mosóhelyiségben oldjuk
meg. Egy energiatakarékos, biztonsággal működő mosógép beszerzése aktuálissá vált, mivel a most használatos gépünknek
magasak a szervizköltségei és működése bizonytalan.

bojler, kazán A zuhanyzók használati meleg víz ellátását régi villanybojlerek biztosítják, vagy éppen nem biztosítják. A berendezések
régiek,ezek cseréjét szolgálja a beszerzendő kémény nélküli, folyamatosan meleg vizet biztosító gázbojler.

öltöző szekrény A saját csapatok öltöző helyiségének infrastruktúrájának fejlesztése, a jobb körülmények megteremtése a cél. Jelenleg
korlátozott számban lehet ruhákat, értékeket elhelyezni, elzárni.

öltöző pad A saját és vendég csapatok öltöző helyiségének infrastruktúrájának fejlesztése, a jobb körülmények megteremtése a cél.

asztal bírói öltözőbe A bírói öltöző kialakításra került, de berendezése messze elmarad az elvárható minőségtől. Szeretnénk, ha a hozzánk érkező
játékvezetők is elégedettek lennének a biztosított körülményekkel.

szék bírói öltözőbe A bírói öltöző kialakításra került, de berendezése messze elmarad az elvárható minőségtől. Szeretnénk, ha a hozzánk érkező
játékvezetők is elégedettek lennének a biztosított körülményekkel.

pályavonalzó kocsi A régi vonalazó berendezésünk elavult, cseréje erősen indokolt. A beszerzés célja a sportpálya vonalazásának minél
professzionálisabb elvégzése és a mészhidrát anyagok csökkentése a gyep állagmegóvása érdekében.
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

1 203 030 Ft 12 402 Ft 24 805 Ft 1 240 237 Ft 531 530 Ft 1 759 365 Ft 1 771 767 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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
beruházás

biztonsági
kamerarendszer
(beépített)

2017-01-02 2017-06-01 2017-06-30 750 000 Ft

Biztonsági
beruházás

riasztórendszer
(beépített)

2017-01-02 2017-06-01 2017-06-30 350 000 Ft

Pályafelújítás élőfüves pálya felújítása 2016-09-22 2016-09-22 2017-06-30 2 543 175
Ft

3 643 175
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

biztonsági kamerarendszer
(beépített)

A tervezett kamerarendszer a nagy versenypályát, az edzőpályát és tartozékait, valamint az öltöző épület területét tartja
megfigyelés és biztonság alatt.

riasztórendszer (beépített) A tervezett riasztórendszer az öltözőépületben tárolt eszközök és felszerelések védelmét szolgálják.

élőfüves pálya felújítása A sportpályák gyep kultúrájának és állagának megőrzése érdekében szükséges agrotechnikai és ápolási munkák elvégzése,
főleg a pályaépítés után közvetlen. Ezen munkálatokhoz speciális géppark és szakértelem szükséges, amit csak a piacról tudunk
beszerezni és elvégeztetni, a sportpályák nagyobb élettartama céljából, mivel nem rendelkezünk megfelelő pályakarbantartó és
ápoló gépparkkal.

2016/17 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
beruházás

biztonsági
kamerarendszer
(beépített)

Nagy f.p. 2114
Valkó
Dányi u.
1

828-827-826-825 4650 Egyéb

Biztonsági
beruházás

riasztórendszer
(beépített)

Öltöző 2114
Valkó
Dányi ui.
1

828-827 Egyéb

Pályafelújítás élőfüves pálya
felújítása

Nagy f.p. 2114
Valkó
Dányi u. 
1

828-827-826-825 4650 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 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

2016/17 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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2016/17 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. 2 526 778 Ft 26 049 Ft 52 099 Ft 2 604 926 Ft 1 116 397
Ft

3 695 274 Ft 3 721 323 Ft

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 Valkó KSK U19 15 egyéb ffi UP bajnokság országos II ffi UP 2. Aktív

U16 Valkói KSK U16 16 egyéb ffi UP bajnokság országos II ffi UP 2. Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

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

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

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

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

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

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 20 9 651 Ft 193 020 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 60 1 882 Ft 112 920 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet hosszú ujjú db 36 8 686 Ft 312 696 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 50 2 750 Ft 137 500 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő szett 20 13 511 Ft 270 220 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 20 9 168 Ft 183 360 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 15 4 053 Ft 60 795 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 30 1 448 Ft 43 440 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 2 14 476 Ft 28 952 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 2 7 721 Ft 15 442 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 4 7 721 Ft 30 884 Ft

Sportfelszerelés kulacs szett 3 9 651 Ft 28 953 Ft

Sportfelszerelés sapka db 35 4 343 Ft 152 005 Ft

Sportfelszerelés anorák felső db 10 17 854 Ft 178 540 Ft

Sportfelszerelés törölköző csom 10 6 755 Ft 67 550 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 10 14 476 Ft 144 760 Ft

Sportfelszerelés sportzokni db 30 1 448 Ft 43 440 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 30 7 721 Ft 231 630 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 6 12 063 Ft 72 378 Ft

Sporteszköz futsal labda db 3 7 721 Ft 23 163 Ft

Sporteszköz bója szett 2 14 476 Ft 28 952 Ft

Sporteszköz koordinációs karika szett 1 9 651 Ft 9 651 Ft

Sporteszköz koordinációs létra szett 1 14 476 Ft 14 476 Ft

Sporteszköz gát db 10 3 378 Ft 33 780 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Gyógyszer masszázskrém db 5 4 825 Ft 24 125 Ft

Gyógyszer egészségügyi láda feltöltve csom 1 19 301 Ft 19 301 Ft

Gyógyszer kineziológiai tapasz tekercs 5 4 825 Ft 24 125 Ft

Gyógyszer jégzselé db 5 2 413 Ft 12 065 Ft

Diagnosztikai eszköz vérnyomásmérő db 1 24 127 Ft 24 127 Ft

Diagnosztikai eszköz vércukormérő db 1 14 476 Ft 14 476 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma /
hó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Móra Ferenc Általános Iskola Valkó Sportcsarnok 3 378 Ft 16 4 216 192 Ft

Gödöllői VÜSZI Városüzemeltető Kft.
Sportcentruma

Műfüves
pálya

6 080 Ft 16 2 194 560 Ft
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2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Móra Ferenc Általános Iskola Valkó Helyi Móra Ferenc Általános Iskola sporttermének bérlése 4 táli hónapra heti 2×2 órára erőnléti és taktikai edzések
tartására minden csapatunk számára.

Gödöllői VÜSZI Városüzemeltető Kft.
Sportcentruma

Táncsics Mihály úti sportcentrum 40×20 m-es műfüves fedett pálya bérlése csapataink számára télen 2 hónapon át heti
2×2 órára edzőmérkőzések tartására.

2016/17 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 Vidák János Normál 32 11 38 603 Ft 10 809 Ft 543 530 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

Vidák János MLSZ D U16 4 16

Vidák János MLSZ D U19 4 15

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 418 507 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 118 219 Ft

Személyszállítási költségek 289 521 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 410 752 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 241 267 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 543 530 Ft

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

Összesen 4 021 796 Ft

2016/17 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)

3 608 457 Ft 37 201 Ft 74 400 Ft 3 720 057 Ft 413 340 Ft 4 096 196 Ft 4 133 397 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-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

be/SFPHPM01-11735/2016/MLSZ

2016-09-22 11:52 18 / 26



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)

24 805 Ft 24 805 Ft 12 402 Ft 37 207 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 52 099 Ft 52 099 Ft 26 049 Ft 78 148 Ft

Utánpótlás-nevelés 74 400 Ft 74 401 Ft 37 201 Ft 111 601 Ft

Összesen 151 304 Ft  226 956 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Támogatók keresése, szerződések kötése, igazolások kiállítása, beszállítók felkutatása,beszerzések koordinálása.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Támogatók keresése, szerződések kötése, igazolások kiállítása, beszállítók felkutatása,beszerzések koordinálása.

Utánpótlás-nevelés Támogatók keresése, szerződések kötése, igazolások kiállítása, beszállítók felkutatása,beszerzések koordinálása.
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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: Valkó, 2016. 09. 22.

be/SFPHPM01-11735/2016/MLSZ

2016-09-22 11:52 20 / 26



Nyilatkozat 2

Alulírott Szira József (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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Valkó, 2016. 09. 22.
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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 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: Valkó, 2016. 09. 22.
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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

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0 1 2 100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 0 0 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db Edzőpálya
felújítás

1 2 100%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 15 20 33%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 0 0 0%

U15 fő 0 16 20 25%

Egyéb indikátorok

Női 3/4 pályás
bajnokság

fő 2016-ban kívánjuk indítani a nagypályás
női csapatunkat

6 18 200%

0%

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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 3 729 808 Ft 38 451 Ft 76 904 Ft 3 845 163 Ft 1 647 927 Ft 5 454 639 Ft 5 493 090 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 203 030 Ft 12 402 Ft 24 805 Ft 1 240 237 Ft 531 530 Ft 1 759 365 Ft 1 771 767 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

2 526 778 Ft 26 049 Ft 52 099 Ft 2 604 926 Ft 1 116 397 Ft 3 695 274 Ft 3 721 323 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 608 457 Ft 37 201 Ft 74 400 Ft 3 720 057 Ft 413 340 Ft 4 096 196 Ft 4 133 397 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 7 338 265 Ft 75 652 Ft 151 304 Ft 7 565 220 Ft 2 061 267 Ft 9 550 835 Ft 9 626 487 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 (35 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)

alairasicimpeldany_1461782999.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2016-04-27 20:49:59)
e6c15a454808e62ae887cd70ba8b50460d03474e421b6068b683267a4b403733

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

beruh_finanszirozasi_terv16_1462183100.pdf (Szerkesztés alatt, 486 Kb, 2016-05-02 11:58:20)
287bd08237184e17adad97a65ecb36b568382ddaacf459fd5e6638b6760113fa

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositas_kihasznaltsag16_1462183107.pdf (Szerkesztés alatt, 780 Kb, 2016-05-02 11:58:27)
418ec95d9eacbf7f1688977a11554949d941fba2c03814ef7c906b8c6abdf9c2

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

ksk_birosagikivonat_1461585923.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-25 14:05:23)
4868db8bd7dde1801c11af2b76bea0bd1ae92949edc9141049aa8531c7eecc74

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

te_vksk20160429_visszaigazolas_4337_1461937158.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2016-04-29 15:39:18)
293c5825d838775d8a003cdaa10f28e5692018d69f167b8db48d79a0146ee2e2

up_vksk20160429_visszaigazolas_4337_1461937172.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2016-04-29 15:39:32)
16ac266cfe3a8ef0a91efad77aa8116048a21c49c9fc74c77c1833de66f3b853

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

ksk_navo_1461585984.pdf (Szerkesztés alatt, 519 Kb, 2016-04-25 14:06:24) 261e98cc110cd7f80bc6fba4e4046858d97dc075f8f3201aee9a3f779fb416ca

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozat_jegyz_1462176718.pdf (Szerkesztés alatt, 507 Kb, 2016-05-02 10:11:58)
411e4cdae76bad70eeb1ace5cbefc6357206d9d2040f0983810d93875605638b

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

nyilatkozat_jegyz_1462176078.pdf (Szerkesztés alatt, 507 Kb, 2016-05-02 10:01:18)
411e4cdae76bad70eeb1ace5cbefc6357206d9d2040f0983810d93875605638b

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

nyilatkozat_polg3_1462176363.pdf (Szerkesztés alatt, 841 Kb, 2016-05-02 10:06:03)
abe7d124f914aa468878e89404a71014671970d9e53a85358c246bdaf97ee3db

polg_igazolas_1462176054.pdf (Szerkesztés alatt, 367 Kb, 2016-05-02 10:00:54) 6b319913b36fd45e041629a9672140faf1254b177bd0e36aafeccce03c18d2a5

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

827_hrszvalko_1462175594.jpg (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-05-02 09:53:14) 23a55e9ad7c0852ba40df22bd3037569003a55b7ce0601421780c1b138060f72

826_hrszvalko_1462175594.jpg (Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2016-05-02 09:53:14) 92762580633b23c04b488d37225d7d1dd299f8464a2c0e68fb6b527687de5c12

825_hrszvalko_1462175594.jpg (Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2016-05-02 09:53:14) fb3d40e6ddff418725c28351a9168ee2b820b981593be355ed1001147cf67ca8

828_hrszvalko_1462175594.jpg (Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2016-05-02 09:53:14) c5adb4531884ecd28f3545a63becd64aed90247106adeb5f5c44ad2dd1167540

terkepmasolat_1462176128.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2016-05-02 10:02:08) d7e7af874a44fd3eebe669ab3c7f9db8250498cf4d5f5aab5543b237b0981758

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

biroiszekajanlat.leiras_1473422472.pdf (Hiánypótlás melléklet, 67 Kb, 2016-09-09 14:01:12)
b886ee9a0c90fc18cd88731fef127d46efb1e496f3620e84441d7d33646e4fe5

biroiasztalarajanlat.leiras_1473422484.pdf (Hiánypótlás melléklet, 238 Kb, 2016-09-09 14:01:24)
2c00b3c2bcf7114d311f84ee9bc6b431a583e2fc3dc2b532d9cc46acc8de0232

bojler-kazanajanlat.termekleiras_1473422497.pdf (Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2016-09-09 14:01:37)
38acc391f9eee3310109ca0cc7259459c2192a2ea2dcb9b91bb8bf2e692a4a41

hangositas.ajanlat.termekleiras_1473422633.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-09-09 14:03:53)
a34f1f99f000a599d645a3fd3eb65a1f2f4a288543160ef3a7ee8b2afb58c7c5

hp.nyomtato.ajanlat.termekleiras_1473422649.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-09-09 14:04:09)
22c6b1e9933d2ca6771d272c3be0afbef7273022816413d0a3662be56d8d4f0c

mosogep.ajanlat.termekleiras_1473422663.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-09-09 14:04:23)
3eb2afb92c1ea67fa530fca6cc4927d713c780b358d4326e89abae653a331957

oltozopad-180cm_1473422674.pdf (Hiánypótlás melléklet, 52 Kb, 2016-09-09 14:04:34)
0152f30ccda449e07d9f33726d2f04e63d1ae56d3b0eac8b70dcf0add9f52b81

oltozoszekrenyvalaszfalas2rekesze_1473422686.pdf (Hiánypótlás melléklet, 264 Kb, 2016-09-09 14:04:46)
50d52181c8715f5089b04d53d62b274351b9f8d4c29603a7dd29768f9343f896

valkoksk2016-17-2_1462176209.pdf (Szerkesztés alatt, 509 Kb, 2016-05-02 10:03:29)
8d385346dc588f048348e5cba5916a6aa934ccc3aaa186f04478b45280e66ab9
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mosogepksk160428_1462176229.pdf (Szerkesztés alatt, 715 Kb, 2016-05-02 10:03:49)
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

valko_edzopalya_muszakileiras16042_1462176382.pdf (Szerkesztés alatt, 524 Kb, 2016-05-02 10:06:22)
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