
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Fegyverneki Községi Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Fegyvernek KSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  999

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19227667-2-16

Bankszámlaszám  69300114-10015775-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5231  Helység  Fegyvernek

Út / utca  Felszabadulás út  Házszám  165

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5231  Helység  Fegyvernek

Út / utca  Hársfa út  Házszám  11

Telefon  +36 20 322 15 13  Fax  +36 56 556 011

Honlap  http://www.se.fegyvernek.hu/tao E-mail cím  fegyvernekkse@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Szabó Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 322 15 13  E-mail cím  fegyvernekkse@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Faragó Zsolt +36 20 389 10 78 farago.zsolt@fegyvernek.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 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 7,769 MFt 6,155 MFt 7,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,725 MFt 0,822 MFt 1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 14,672 MFt 6,026 MFt 11 MFt

Egyéb támogatás 10,772 MFt 6,996 MFt 10,1 MFt

Összesen 33,938 MFt 19,999 MFt 29,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,2 MFt 2,168 MFt 2,2 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,445 MFt 1,943 MFt 1,95 MFt

Anyagköltség 2,791 MFt 5,183 MFt 4,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 7,981 MFt 2,42 MFt 8,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 10,141 MFt 18,836 MFt 11 MFt

Összesen 24,558 MFt 30,55 MFt 27,85 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 8,5 MFt 6,3 MFt 6,5 MFt

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

1 268 882 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

3 516 421 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 2 415 742 Ft 0 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 Fegyvernek KSE a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bajnokság 1. osztályában szerepelteti csapatait. Jelenleg az egyesület 8 korcsoportját versenyezteti,
valamint az óvodáskorúak (5 évesek) sportolásra való nevelését végzi. Az egyesület kistérség egyik meghatározó sportegyesülete, mely a környező
települések gyerekeinek is sportolási lehetőséget nyújt. A szervezet tagjainak túlnyomó többségét 21 éves kor alatti gyerekek alkotják. Sportolásra a Városi
Önkormányzat tulajdonát képező Városi Sporttelepet használják, mely 2 db füves labdarúgó pályát (edzőpálya villanyvilágítással ellátott) 2 db műfüves
kispályát foglal magába, melyből az egyik villanyvilágítással van ellátva. Az inrfrastrukturális helyzete megyei szinten igen jónak mondható. 2014 tavaszán
elkészült a TAO támogatás keretében a sportöltöző egy részének felújítása, bővítése, melyet a 2015-ben tovább fejleszt egyesületünk, szintén a TAO
támogatásnak köszönhetően. A sporttelep 400 méter betonkerítéssel van elkerítve. A nézőtéren 350 db műanyag szék került kihelyezésre 2013-ban, így a
szurkolók is kulturált körülmények között élvezhetik a mérkőzéseket. A sporteszközök terén is jó irányba haladnak a fejlesztések, hisz minden évben új
mezekkel, melegítőkkel, labdákkal s különböző sportfelszerelésekkel tudjuk ellátni korosztályos labdarúgóinkat. 

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

Jelen pályázat keretében a "Centerpálya" automata öntözőberendezését kívánjuk megvalósítani. Jelenleg a pálya öntözése alkalmi jelleggel 3 db elavult
öntözőfejjel történik. Hátránya, hogy nem egységes a pálya öntözése, a telepítése körülményes és munkaigényes. A fejlesztéssel ezen problémák
orvosolhatóak. A jelenlegi öntözési technika költséges, a kiépített rendszerrel költségmegtakarítás érhető el hosszú távon. A kiépítésre kerülő
öntözőrendszer főbb jellemzői: - A 16 db szórófej a játéktéren kívül, 8 db szórófej a játéktéren belül kerül elhelyezésre. - A szórófejek föld alatti beépítésűek,
csak öntözés idejére emelkednek ki a földből. - Minden szórófej azonos fúvókával szerelt, a szórástávolságuk 20-22 m, a kijuttatott vízmennyiség 100-120
l/perc/szórófej - A szórófejek 12 csoportban működnek, minden csoportban (zónában) 2-2 db. Egy adott csoportban a fejek öntözési szöge megegyezik
(félkör, és negyed kör alakban öntöző zónák a pálya szélén, és teljes kört öntöző zónák a pálya közepén). - Az öntözés irányítását kültéri, öntözésvezérlő
automata biztosítja. Ezzel emberi közreműködés nélkül, programozottan indítható el az öntözés, olyan időpontban, amikor a pálya használatát nem zavarja.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt kezdési időpontja: 2015. július 1. A projekt befejezési időpontja: 2016. június 30. Az utánpótlás jogcímen pályázott költségek a projekt teljes
időtartamában kerülnek kifizetésre (utazási költség, tornaterem bérlet, nevezések). A sporteszköz beszerzése 2016. január-februárban történhet meg az
előző évek tapasztalataiból kiindulva ekkor érkezhetnek meg a támogatóktól a támogatások. A tárgyi eszköz beruházás jogcímen pályázott
sportfelszerelések várható beszerzése 2016. január-február hónapra tehető a támogatások érkezésének függvényében. Az öntözőberendezés telepítése
2016. márciusában történhet 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)

Egyesületünk fő célja, MLSZ stratégiájának részeként a futball megszerettetése, ezáltal egyre több gyermek bevonása a labdarúgásba, s ez által az igazolt
labdarúgóink számának növelése, az ezen gyerekek közt feltűnő tehetségek kiválogatása, versenyeztetése. Mivel a "tömegesítés" az igazolt labdarúgóink
számának növekedésével jó irányba halad, köszönhetően az elmúlt évek TAO pályázaton nyert támogatásokból megvalósuló beruházásoknak, így ezt az utat
követve, tovább folytatjuk a pályák infratstrukturájának javítását. Ennek részeként egy automata öntözőberendezés kerül kiépítésre a centerpályán, melyet a
felnőtt labdarúgók mellett minden korosztályunk használ a bajnoki és kupamérkőzéseire. A beruházás megvalósulását követően várhatóan, egy minden
tekintetben és minőségben kiemelkedő füves borítású pályán élvezhetik sportolóink a labdarúgást. Sportfejlesztési programunknak megfelelően elkészült
az öltözőépület egyik részének felújítása bővítése, másik részének felújítása pedig a 2014-15-ös TAO pályázat keretében újul meg. Az öltözőépület felújítása,
az öntözőrendszer kiépítése mellett a sporteszközök beszerzésével próbáljuk emelni az utánpótlás-nevelés színvonalát. Jelen pályázat keretében kívánjuk
beszerezni az edzéseken használt labdákat, melyeket évente be kell szerezni az elhasználódás miatt. Sajnos utánpótlás csapataink csak rövid ujjú mezekkel
rendelkeznek, jelen pályázat keretében ezt a hiányosságot szeretnénk pótolni. Utánpótlás csapataink számára saját rendezésű tornát kívánunk rendezni,
melynek költségeit jelen pályázatból kívánjuk finanszírozni, megnövelve ezzel gyermek labdarúgóink versenyeztetési lehetőségeit. 

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

Annak érdekében, hogy Városunk egyetlen Sportegyesülete, hagyományaihoz híven tudjon működni, egyre több gyermeket tudjon bevonni a futball
vérkeringésébe, Óvodáinkban és Iskoláinkban toborzókat tartunk. Célunk, hogy az ifjúsági csapatunkból kiöregedett, játékosaink akik nem folytatják a
versenyszerű labdarúgást az itt megkövetelt viselkedési normákat elsajátítva megfelelően tudjanak beilleszkedni a felnőtt társadalomba. A folyamatosan
bővülő gyermekszám és egyre javuló technikai háttér javulásának köszönhetően az eredmények javulását várjuk hosszú távú célként. Távlati terv, hogy
továbbra is Jász Nagykun Szolnok megye egyik meghatározó egyesület legyen a Fegyvernek KSE.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék 12 személyes cserepad db 2 750 000
Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelések Hosszú ujjú mezgarnitúra szett 1 300 000
Ft

300 000 Ft

1 800 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

12 személyes cserepad 12 férőhelyes, fedett kispad kialakítása, acél vázszerkezettel, alapozással, műanyag ülésekkel, plexi fedéssel. A jelenlegi
kispadok 4 méter széles vaslemez borítással ellátott cserepadok, fa ülőkével, melynek műszaki állapota nem megfelelő.
szélességéből adódóan nem alkalmas 12 fő fogadására.

Hosszú ujjú mezgarnitúra A felnőtt korosztályú labdarúgó hosszú ujjú mezei viseltesek, ennek cseréjét kívánjuk finanszírozni a pályázat keretében.

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)

1 256 193 Ft 12 689 Ft 0 Ft 1 268 882 Ft 543 807 Ft 1 800 000 Ft 1 812 689 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási

érték (Ft)

Pálya
infr. bőv.

Automata
locsolóberendezés
kiépítése

2016-02-01 2016-05-31 2016-05-31 4 988 294
Ft

4 988 294
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Automata
locsolóberendezés kiépítése

A Fegyvernek KSE a Fegyvernek Város Önkormányzatának tulajdonában lévő sporttelepet használja a mérkőzések és
edzések lebonyolítására. A "centerpálya" jelenleg nem rendelkezik locsolóberendezéssel, alkalmanként mobil öntöző
rendszerrel 3 öntözőfejjel történik a pálya öntözése. A beruházás lehetővé teszi, hogy az időjárási viszonyoknak
megfelelően, ne pedig alkalmi jelleggel történjen a pályaöntözés. Ezzel a beruházással a pálya minőségének javulását
várjuk.

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

Pálya
infr. bőv.

Automata
locsolóberendezés
kiépítése

Nagy f.p. 5231
Fegyvernek
Belterület
2613

2613 6324 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

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

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 3 481 257 Ft 35 164 Ft 0 Ft 3 516 421 Ft 1 507 037
Ft

4 988 294 Ft 5 023 458 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 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U14 FEGYVERNEKI KSE U14 10 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 FEGYVERNEKI KSE U17 19 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U21 FEGYVERNEKI KSE U21 18 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 12 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
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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)

Sporteszköz Edzőlabda db 50 8 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés Hosszú ujjú csapat mezgarnitúra szett 4 150 000 Ft 600 000 Ft

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

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

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Orczy Anna Általános Iskola
tornaterme

Sportcsarnok 2 000 Ft 20 4 160 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Orczy Anna
Általános Iskola
tornaterme

A Fegyvernek KSE nem rendelkezik saját tulajdonú tornateremmel. A téli időszakban elengedhetetlen feltétele a felkészülésnek
egy ilyen tornaterem. Az általános iskola évek óta helyet biztosít utánpótlás korú labdarúgóink téli felkészüléséhez.

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)

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 400 000 Ft

Nevezési költségek 50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 160 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 2 660 000 Ft
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2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

2 391 584 Ft 24 157 Ft 0 Ft 2 415 742 Ft 268 416 Ft 2 660 000 Ft 2 684 157 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Összesen 0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Fegyvernek, 2015. 04. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szabó Ferenc (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: Fegyvernek, 2015. 04. 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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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-16 14:07:24

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-16 14:11:51

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-22 15:43:30

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 14:40:37

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 08:41:59

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 08:46:25

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 14:03:27

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 14:57:42

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 14:58:09

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 14:59:05

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 15:02:01

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Fegyvernek, 2015. 04. 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 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

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

Tárgyi eszköz beruházás 4 737 450 Ft 47 853 Ft 0 Ft 4 785 303 Ft 2 050 844 Ft 6 788 294 Ft 6 836 147 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 256 193 Ft 12 689 Ft 0 Ft 1 268 882 Ft 543 807 Ft 1 800 000 Ft 1 812 689 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 481 257 Ft 35 164 Ft 0 Ft 3 516 421 Ft 1 507 037 Ft 4 988 294 Ft 5 023 458 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 391 584 Ft 24 157 Ft 0 Ft 2 415 742 Ft 268 416 Ft 2 660 000 Ft 2 684 157 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 7 129 034 Ft 72 010 Ft 0 Ft 7 201 045 Ft 2 319 260 Ft 9 448 294 Ft 9 520 304 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

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

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

alairasi_1429186311.pdf Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2015-04-16 14:11:51) ae6c24c5c2a9e7d21e8011fc330f40151d3cffc9502cbbff2d354b4d22c972e4

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

finanszirozasiterv_1430307079.pdf Szerkesztés alatt, 256 Kb, 2015-04-29 13:31:19)
73598b7db218944d440ae207a0e651444eac3152156a1aa07ecf061d2235e6c1

finanszirozasiterv_scann.pd_1430312262.pdf Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2015-04-29 14:57:42)
79a10b2092702eb7adce8cf79498768bb220c1eb371a0eab8e4c0309dcbe9a5d

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositasiterv_scann.pd_1430312289.pdf Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2015-04-29 14:58:09)
48fe5d94aa80ba63aa982aecc6a01f131fb1d03e406ab7770a671f24c1efaabe

palyahasznositasiterv2015-16_1430305832.pdf Szerkesztés alatt, 281 Kb, 2015-04-29 13:10:32)
09720c67514a504e1a6ce59fcae252507fd6425d69e13d82e66d7025908825e9

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

birosagibejegyzes.pd_1429186044.pdf Szerkesztés alatt, 450 Kb, 2015-04-16 14:07:24)
e508ca825a863032222fd3ad01c9152c26b0b7b472bc5f6d1425c67e7de844db

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

ig_szolg_dij.pd_1430311237.pdf Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2015-04-29 14:40:37) 6a10e411b1ac24c143653b4aaf9f9667c858145b3dacefe96fd029c14633b4fc

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

navigazol.pd_1429710210.pdf Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2015-04-22 15:43:30) e02dda1bcf333aa66b9ce778e66ee5c97bc4ba6fcc9c4e2e45263d6db05d57ce

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemengedelykoteles.pd_1430309007.pdf Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2015-04-29 14:03:27)
91f0a4180be7ae91d84812f784091ec63869ea7c6ce50ad3ec298ea7212d9e90

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

nemengedelykoteles.pd_1430289265.pdf Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2015-04-29 08:34:25)
91f0a4180be7ae91d84812f784091ec63869ea7c6ce50ad3ec298ea7212d9e90

tulajdonosi.pd_1430289985.pdf Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2015-04-29 08:46:25)
2f00896b720a94758d303ff41c6b7400092ec797684f53b378590a92dcbdc0d0

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

egyuttmukodesi_tulajdonossal.pd_1430289719.pdf Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2015-04-29 08:41:59)
740b65d775a29d6e1b8728c698692078ae54a548c0cd674e469e380fe2675925

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

ontozo_koltsegvetesi_terv.pd_1430289930.pdf Szerkesztés alatt, 314 Kb, 2015-04-29 08:45:30)
58abe77fc7e38d349fc90c4442de17430f01a024046ce911f39e3eb607e8d3b2

koltsegvetesiterv_scann.pd_1430312345.pdf Szerkesztés alatt, 403 Kb, 2015-04-29 14:59:05)
dc6b881454aeb843729c22e0b5446ce972a12e9456d599095e14b81948aa1a5e

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

labdarugocserepad12szemelyes_1430307105.pdf Szerkesztés alatt, 494 Kb, 2015-04-29 13:31:45)
ac455cfa2a487d59a8a6d20427bed86bca265853a145e700f985a07af03d012a

tervdokumentacio_1430305542.pdf Szerkesztés alatt, 546 Kb, 2015-04-29 13:05:42)
981beb9d68ef98a2d79d4436f0bf3d7d7a6a5bc9dff865def163ac6949b7b000

tervdokumentacio_scann.pd_1430312486.pdf Szerkesztés alatt, 557 Kb, 2015-04-29 15:01:26)
ea349fb966dd8fac6a1686f9abb402c5c92a4b442823954dbf5a1c4764e7f26f

labdarugo_cserepad12szemelyes_scann_1430312521.pdf Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2015-04-29 15:02:01)
758c291a8a1d19eae72eb31cdd554ce0581b7d19744e15290dd7fc8f25e39880
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