
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Fertőszentmiklósi Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Fertőszentmiklósi SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  736

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Megyei I. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19104384-2-08

Bankszámlaszám  11737117-20000033-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9444  Város  Fertőszentmiklós

Közterület neve  Mező  Közterület jellege  utca

Házszám  27  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  9444  Város  Fertőszentmiklós

Közterület neve  Mező  Közterület jellege  utca

Házszám  27  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 361 25 01  Fax  

Honlap  www.fertoszentmikos.hu  E-mail cím  fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Pócza József

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 361 25 01  E-mail cím  fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Ávár Zsolt +36 30 335 63 73 avarzsolt1977@freemail.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 MFt 8 MFt 8 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 5 MFt 7 MFt 10 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 14 MFt 18 MFt 21 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1 MFt 2 MFt 2 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 2 MFt 2 MFt

Anyagköltség 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 4 MFt 4 MFt 4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 6 MFt 8 MFt 11 MFt

Összesen 14 MFt 18 MFt 21 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 4 MFt 7 MFt 7 MFt

Működési költségek (rezsi) 2 MFt 2 MFt 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)

2 590 872 Ft 51 817 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

38 218 918 Ft 764 378 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 519 939 Ft 170 398 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

Egyesületünk a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokság első osztályában szerepel. Célunk,hogy hosszútávon meghatározó együttese legyünk az osztálynak és minél több helyi kötödésű
játékost beépítsünk csapatunkba.Kiépített utánpótlás bázissal rendelkezünk, emellett női foci csapatunk is van, valamint öregfiúk csapattal is rendelkezünk. A célunk bázisunk szélesítése, minél
több helyi gyermeknek, fiatalnak lehetőséget biztosítani a minőségi labdarúgás iránt, ehhez infrastruktúrális és szakmai feltételeket negpróbálunk biztosítani. Támogatónk az önkormányzat, aki
a létesítményünk tulajdonosa is. Az eddigi tao program segítségével automata öntözőrendszert építettünkpályánkon, leaszfaltoztuk a pálya melletti korlát járdáit, traktort vsároltunk,
világítástkorszerűsítettünk. Utánpótláskorú és felnőtt labdarúgóink részére minőségi edzés és mérkőzés feltételeket biztosítottunk.Bízunk pályázatunkpozitív elbírálásában. 

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

A 2016/2017-es pályázatban öltőzőt szeretnénképíteni.A Fertőszentmiklós meglévő sporttelepén új öltöző épület kerül megépítésre. A meglévő öltöző épület 2 öltözővel ,már nem biztosítja a
MLSZ által elvárt feltételeket, ezért szükségeséé vált egy további 2 öltözőt és kiegészítő helyiségeket tartalmazó új épület megtervezése. Az épületben a 2 öltöző mellett a szükséges
zuhanyzó, mosdó és wc helyiségek, a bírói öltözők, kazánház, szertár valamint a nézői wc-k kerültek elhelyezésre oly módon , hogy az épület tetőszerkezetének túlnyújtásával , a nézők fedett
részen élvezhetik a mérkőzéseket. A korlát és a játéktér között elhelyezésre kerül 2 részben lesüllyesztett kispad is. A terület a rendezési terv szerint sport pálya , KÜL övezeti besorolással
építhető be, figyelembe véve a meglévő épületek elhelyezkedését 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az öltöző felújítást 2016 szeptemberében szeretnénk megkezdeni és bízunk benne, hogy legkésőbb év végéig el is készül.A projekt többi eleme 2017.június 30-ig megvalósul. 

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

Jelen sportfejlesztési programunkat az MLSZ stratégiáját figyelembe véve, ahhoz igazodva alakítottuk ki. Koncepciónk alapja a tömegbázis megteremtése, ennek keretében nem csupán az
aktív, majdan profi játékosok számát kell növelni, de az amatőr és szabadidős futball szereplőinek gyarapodása is elengedhetetlen. Célunk a tömegek mozgósítása, a gyerekek, lányok és
asszonyok bevonása a labdarúgás vérkeringésébe, foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre való tekintet nélkül. A tömegesítés egyik legfontosabb pillére az utánpótlás-nevelés szélesítése
és fejlesztése. A tömegbázis növelése érdekében szükséges a gyerekek érdeklődésének felkeltése állandó rendezvények, tornák szervezésével az óvodákkal és iskolákkal karöltve, melynek
hatására növelhető az igazolt labdarúgók száma. A jól szervezett edzői/nevelői munka, a megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás alapja. Ennek érdekében programunk fontos
elemének tartjuk egy képzett szakembergárda alkalmazását,az edzők, edző-pedagógusok anyagi megbecsülésével. A célok eléréshez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása
alapvető. Elengedhetetlen a stadionok, pályák, edzőpályák, kispályák, „grundok” számának növelése és minőségének javítása valamint a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (öltöző, stb.)
fejlesztése. Továbbá a minőségi futballhoz szükséges eszközök, sport- és egyéb felszerelések biztosítása a csapatok számára, mind a megfelelő edzések mind a folyamatos versenyeztetés
szempontjából alapvető és elengedhetetlen. A fent említett célok elérése összességében elősegítheti klubunk fejlődését mind a nézőszám – nézettség, mind az eredmény – elismertség
viszonylatában. Ezen sportfejlesztési koncepció a tavalyi évben beadott programunkkal összhangban áll, és egyes területeken annak folytatása. A sportfejlesztési programban saját
erősségeinkre és adottságainkra alapozva, a településen, kistérségben működő önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, sportszervezetekkel egyeztetve, az elvárások és lehetőségek
reális felmérésén keresztül állítottuk össze az elképzeléseket. A fejlesztési programban figyelembe vettük a fokozatosságot, az adottságokat és a bázisadatokat, a program fenntarthatóságát
és azt, hogy az igényelt forrás a fejlesztési programban vállalt „növekedési” célokkal, elvárt eredményekkel arányos legyen. A programunkban megcélzott eredmények az adottságaink,
helyzetünk, jelenlegi aktivitásunk alapján reális, elérhető és hosszabb távon is fenntartható. 

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

Társadalmi hatás- Általánosan elmondható, hogy a tömegek a hiányzó sikerek miatt elfordultak a labdarúgástól, a sportág jelentősen veszített népszerűségéből, a mérkőzéseket egyre
kevesebb néző tekinti meg. Az utánpótlás tekintetében egyre csökken a gyermekek és csapatok száma. Jelen sportfejlesztési programunkkal szeretnék ezen helyzetből pozitív irányba
elmozdulni, melynek társadalmi hatásai a következők lehetnek: Rövidtávon, a sikerek révén valamint a közösségi és családi programok segítségével a közösségek, társadalmi kötődések ismét
erősödhetnek, újra érezve az együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz és a csapathoz tartozás élményét, vonzóvá téve a labdarúgást újra a tömegek számára. Középtávon, az
általános és tömeges elterjedése segít abban, hogy a futball visszanyerhesse társadalom-formáló és nevelő szerepét, így a fiatalok ismét értelmes, egészséges, hasznos tevékenységgel
töltsék szabadidejüket, csökkenjen a társadalomra veszélyes tevékenységek elterjedése, növekedhessen a közbiztonság. Továbbá a futball lehetőséget biztosíthat a hátrányos helyzetű
személyek, rétegek számára. Hosszútávon, a labdarúgás adta rendszeres sportolási lehetőségek révén a gyermekek és felnőttek, a férfiak és nők egészséges életmódot folytatva,
egészségesebb társadalom kialakulását segíthetik elő. A fentiek megvalósulása esetén a sportélmények, sportsikerek segítenek ismét eggyé kovácsolni a közösségeket, tartást is öntudatot
ébresztve a szélesebb rétegekben is. Gazdasági hatás-A magyar futball egészére jellemző az alulfinanszírozottság, a klubok döntő többsége magát eltartani nem képes.A gazdasági
viszonyokra az átláthatatlan, nem kellően szabályozott gazdálkodás és működés jellemző. A sportfejlesztési koncepció ezen viszonyok javítására lehet alkalmas, a programtól elvárt gazdasági
hatások a következők:Rövidtávon, olcsóbbá tehető az amatőr valamint a versenyszerű labdarúgás, a költségek csökkentésével szélesebb rétegek számára válhat elérhetővé a futball.A
sportkoncepció érvényesítése révén továbbá az MLSZ „költségcsökkentési” stratégiájának eredményeként a mindennapi finanszírozási problémák megszűnnének. Középtávon, a kellően
szabályozott működés valamint a folyamatos monitoring hatására a klub gazdálkodása átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik.Ennek pozitív hatása az egyesület jövőjének tervezhetőségében is
jelentkezne. Hosszútávon, a bevételi oldal növelése is lehetséges, amely a potenciális támogatók és befektetők számára vonzóvá teheti a labdarúgásunkat.
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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 Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Berendezési eszköz öltöző szekrény db 30 80 124 Ft 2 403 720 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 20 19 900 Ft 398 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 20 14 900 Ft 298 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 5 35 000 Ft 175 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 32 10 900 Ft 348 800 Ft

Pályatartozék cserepad (nem beépített) pár 1 1 720 000 Ft 1 720 000 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter pár 2 320 000 Ft 640 000 Ft

Sporteszköz kapu 7x2 méter pár 1 420 000 Ft 420 000 Ft

Pályakarbantartó gép gyepszellőztető gép db 1 125 000 Ft 125 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 4 5 630 Ft 22 520 Ft

3 623 520 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző szekrény új öltőzőnkbe szekrényeket vásárolnánk, amelyekbe játékosaink tartanák felszereléseiket.

cipő élőfüves pályához felnőtt csapatunk edzéséhez, versenyeztetéséhez vásárolnánk sportfelszereléseket

edzőmelegítő felnőtt csapatunk edzéséhez, versenyeztetéséhez vásárolnánk sportfelszereléseket

mérkőzéslabda felnőtt csapatunk edzéséhez, versenyeztetéséhez vásárolnánk sportfelszereléseket

mérkőzésgarnitúra felnőtt csapatunk edzéséhez, versenyeztetéséhez vásárolnánk sportfelszereléseket

cserepad (nem beépített) pályánk mellé új kispadokat vásárolunk

kapu 5x2 méter Játékosaink részére edzésre, mérkőzésekre sporteszközöket szeretnénk vásárolni

kapu 7x2 méter Játékosaink részére edzésre, mérkőzésekre sporteszközöket szeretnénk vásárolni

gyepszellőztető gép Pályánk karbantartásához gyepszellőztető gépet szeretnénk vásárolni

edzőlabda Játékosaink részére edzésre labdát szeretnénk vásárolni

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)

2 513 146 Ft 25 909 Ft 51 817 Ft 2 590 872 Ft 1 110 374 Ft 3 675 337 Ft 3 701 246 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)

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző építése 2016-08-01 2016-10-31 2016-10-31 53 451 887 Ft

53 451 887 Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző építése Sportegyesületünk célja, hogy a jelen kiírás adta fejlesztési lehetőséget kihasználva jobb körülményeket biztosítson a játékosok számára, mind
magukat az edzéseket, mind az edzéseket megelőző és követő időt tekintve. A sportegyesület beruházása ezért 2 nagy területre koncentrál. Az egyik
az öltöző felújítása, a másik új kispadok építése. Jelen fejlesztési program nagyobb volumenű fejlesztése az öltöző felújítására terjed ki.A
Fertőszentmiklós meglévő sporttelepén új öltöző épület kerü l megépítésre. A meglévő öltöző épület 2 öltözővel ,már nem biztosítja a MLSZ által
elvárt feltételeket, ezért szükségessé vált egy további 2 öltözőt és kiegészítő helyiségeket tartalmazó új épület megtervezése. Az épületben a 2 öltöző
mellett a szükséges zuhanyzó, mosdó és wc helyiségek, a bírói öltözők, kazánház, szertár valamint a nézői wc-k kerültek elhelyezésre oly módon ,
hogy az épület tetőszerkezetének túlnyújtásával , a nézők fedett részen élvezhetik a mérkőzéseket.

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

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző építése Öltöző 9444
Fertőszentmikló
s
belterület
134/1

134/1 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?

Igen

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 37 072 351 Ft 382 189 Ft 764 378 Ft 38 218 918 Ft 16 379 536 Ft 54 216 265 Ft 54 598 454 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 FERTŐSZENTMIKLÓS SE U19 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 FERTŐSZENTMIKLÓS SE U16 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 FERTŐSZENTMIKLÓS SE U14 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 12 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 12 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 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

be/SFPMOD01-13361/2016/MLSZ

2017-05-31 23:05 8 / 27



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)

Sporteszköz edzőlabda db 70 5 274 Ft 369 180 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 15 16 702 Ft 250 530 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 70 12 746 Ft 892 220 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 70 3 428 Ft 239 960 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 70 13 098 Ft 916 860 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 64 10 109 Ft 646 976 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 6 12 746 Ft 76 476 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 6 17 493 Ft 104 958 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet hosszú ujjú db 70 15 000 Ft 1 050 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez db 70 15 000 Ft 1 050 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 50 2 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 1 13 842 Ft 13 842 Ft

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

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

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)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 711 002 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 2 000 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 9 211 002 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)

8 264 342 Ft 85 199 Ft 170 398 Ft 8 519 939 Ft 946 660 Ft 9 381 400 Ft 9 466 599 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
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

51 817 Ft 51 817 Ft 25 909 Ft 77 726 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 764 378 Ft 764 378 Ft 382 189 Ft 1 146 567 Ft

Utánpótlás-nevelés 170 398 Ft 170 399 Ft 85 199 Ft 255 597 Ft

Összesen 986 593 Ft  1 479 890 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

pályázatírás,tárgyalás a támogatókkal, pályázati elszámolás

Tárgyi utófinanszírozott pályázatírás,tárgyalás a támogatókkal, pályázati elszámolás

Utánpótlás-nevelés pályázatírás,tárgyalás a támogatókkal, pályázati elszámolás
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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: Fertőszentmiklós, 2017. 05. 31.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Pócza 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: Fertőszentmiklós, 2017. 05. 31.

be/SFPMOD01-13361/2016/MLSZ

2017-05-31 23:05 19 / 27



Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-05-31 19:03:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 21:48:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-05-31 18:49:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-05-31 19:04:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2017-05-29 22:58:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 14:30:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 14:30:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 21:51:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-05 14:37:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-09-05 13:34:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-09-05 14:38:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 12:53:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:

2017-05-31 22:33:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2017-05-31 22:34:07

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)

(12 500 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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: Fertőszentmiklós, 2017. 05. 31.
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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 Mértékegység Megjegyzés 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 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 39 585 497 Ft 408 098 Ft 816 195 Ft 40 809 790 Ft 17 489 910 Ft 57 891 602 Ft 58 299 700 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 513 146 Ft 25 909 Ft 51 817 Ft 2 590 872 Ft 1 110 374 Ft 3 675 337 Ft 3 701 246 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 37 072 351 Ft 382 189 Ft 764 378 Ft 38 218 918 Ft 16 379 536 Ft 54 216 265 Ft 54 598 454 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 264 342 Ft 85 199 Ft 170 398 Ft 8 519 939 Ft 946 660 Ft 9 381 400 Ft 9 466 599 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 47 849 839 Ft 493 297 Ft 986 593 Ft 49 329 729 Ft 18 436 570 Ft 67 273 002 Ft 67 766 299 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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Módosítások indokolása

Teljes támogatás változása

Jogcím Jóváhagyott / jóváhagyott
módosított támogatás

Módosított támogatás Különbözet

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 40 809 790 Ft 40 809 790 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 590 872 Ft 2 590 872 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 38 218 918 Ft 38 218 918 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 519 939 Ft 8 519 939 Ft 0 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 49 329 729 Ft 49 329 729 Ft 0 Ft

Teljes támogatás változása

Jogcím Módosítás indokolása

Tárgyi eszköz beruházás Új kispadokat vásárolunk öltözőberendezés helyett

Utánpótlás-nevelés Étkezési és személyszállítási költségeinket racionalizáljuk, helyette sportfelszerelést vásárolunk
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Módosítások áttekintése

Tételek változása

Jogcím Mező neve Tétel neve Régi ráfordítás Új ráfordítás Változás

Tárgyi (nem ingatlan) Törölt tétel öltöző szekrény 2 403 720 Ft  -2 403 720 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Törölt tétel mérkőzéslabda 175 000 Ft  -175 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Törölt tétel mérkőzésgarnitúra 348 800 Ft  -348 800 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel cserepad (nem beépített)  1 720 000 Ft 1 720 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel kapu 5x2 méter  640 000 Ft 640 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel kapu 7x2 méter  420 000 Ft 420 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel gyepszellőztető gép  125 000 Ft 125 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel edzőlabda  22 520 Ft 22 520 Ft

Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel aláöltözet hosszú ujjú  1 050 000 Ft 1 050 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel cipő teremhez  1 050 000 Ft 1 050 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel sportszár  100 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel kapuskesztyű  13 842 Ft 13 842 Ft

Mezők változása

Jogcím Mező neve Tétel neve Régi érték Új érték

Tárgyi (nem ingatlan) Törölt tétel öltöző szekrény 2 403 720 Ft  

Tárgyi (nem ingatlan) Törölt tétel mérkőzéslabda 175 000 Ft  

Tárgyi (nem ingatlan) Törölt tétel mérkőzésgarnitúra 348 800 Ft  

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel cserepad (nem beépített)  1 720 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel kapu 5x2 méter  640 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel kapu 7x2 méter  420 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel gyepszellőztető gép  125 000 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel edzőlabda  22 520 Ft

Rendezés (utánpótlás) Rendezési, felkészítési, képzési költségek 439 526 Ft 0 Ft

Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel aláöltözet hosszú ujjú  1 050 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel cipő teremhez  1 050 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel sportszár  100 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel kapuskesztyű  13 842 Ft

Személyszállítás (utánpótlás) Személyszállítási költségek 2 637 158 Ft 2 000 000 Ft

Versenyeztetés (utánpótlás) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

2 637 158 Ft 1 500 000 Ft
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Az átvezetési táblázatban az "Eddig igényelt támogatás TIG alapján" - "Aktuális támogatás" értékét kell átvezetni azon jogcím esetében egy másik jogcímre, amelynél a különbözet negatív
értéket ad.

Pl. Eddig igényelt támogatás =10.000.000; Aktuális támogatás = 8.000.000; Az átvezetési táblázatban 10.000.000 - 8.000.000 = 2.000.000 Ft értéket kell megjeleníteni, hogy melyik
jogcímről melyik jogcímre vezetik át.

Teljes támogatás lefedettsége

Jogcím Jóváhagyott/módosított
támogatás

Aktuális támogatás Eddig igényelt
támogatás TIG alapján

Átvezetett támogatás Még igényelhető
támogatás

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

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem ingatlan)

2 590 872 Ft 2 590 872 Ft 2 590 872 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(utófinanszírozott ingatlan)

38 218 918 Ft 38 218 918 Ft 9 014 189 Ft 0 Ft 29 204 729 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 8 519 939 Ft 8 519 939 Ft 8 519 939 Ft 0 Ft 0 Ft

Általános képzéssel összefüggő feladatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Szakképzéssel összefüggő feladatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 49 329 729 Ft 49 329 729 Ft 20 125 000 Ft 0 Ft 29 204 729 Ft

Átvezetési táblázat

Önnek nincs szüksége az átvezetési táblázat kitöltésére.
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A kérelemhez tartozó mellékletek (47 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)

fertoszentmiklosalairasi001_1461786518.jpg (Szerkesztés alatt, 501 Kb, 2016-04-27 21:48:38) 532d3b14fcb30b007080b0d52978f25f3304c6e5bd5e68904380a94993ace0db

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

utemterv_1462186126.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 12:48:46) b1111970037a43ac2e756c2b4fd45213869b906bc38ec7e14e8c957dff696e0a

fsemasolateredetijeutemterv_146218_1473079113.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2016-09-05 14:38:33) 4d3b9ebc21bd0c256c160887ef56132e0ac789605b635e3b9e74dedef7967af8

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

fertoszentmiklosisportegyesuletol_1462186397.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-05-02 12:53:17) 0e2a8748a3891ff2357a0ec3e8640834833e9ab5bcac962fac5bdbff9611d4b4

Egyéb dokumentumok

fertoszentmiklosajanlat.jp_1496091516.jpg (Módosítás szerkesztés alatt, 71 Kb, 2017-05-29 22:58:36) 859754c17dc491e5a199424f73d9bedf0d2fdaa3f358568ffad72215b35a237e

fsehatarozat_jogerqre_emelese_1473078970.pdf (Hiánypótlás melléklet, 334 Kb, 2016-09-05 14:36:10) 1910aecc9195e1cc5c8c908110306c6fe0c68fde23f43f6757e8eba0d5919f9e

fseepitesiengedely_1461786627_1473079052.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-09-05 14:37:32) a83668940a7a5fb4aedbeadbf0af3bfeb66a621409acff92588619c6a5791262

oltozoszekrenyar.jp_1472757282.jpg (Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2016-09-01 21:14:42) 80e34a6b239514492dae0e2c5570fa6d22285758f4bc0fc55a492d294c1252a7

oltozoszekrenymuszaki.jp_1472757293.jpg (Hiánypótlás melléklet, 66 Kb, 2016-09-01 21:14:53) cd92c69af8fb096da6bd68c13756f59be4043a3b5729a423e2fb417dd99023bd

kmbt_211_02865_1472758241.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2016-09-01 21:30:41) 3d8dc316093688b8f1f8a286c8d2b1256f6dee38dfbb11e8bd9074c281b92fbd

fseterv1_1472758770.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-09-01 21:39:30) fde48c92c53bb07fe1504b0a40163d56c88a9843c2d9c2d308c31b7ac987321e

fseterv2_1472758776.pdf (Hiánypótlás melléklet, 447 Kb, 2016-09-01 21:39:36) f8782914b8a50847bb2b7433862f65074f01f934984790b60cd85ca80ce85ebc

fsearajanlatsportfelszereles001_1472759456.tif (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-09-01 21:50:56) f5ee431243ba1e12ccbe75e77c5f8041decaa65940432f3efcca5d577d831fa4

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

torvenyszeki_1461786122.pdf (Szerkesztés alatt, 99 Kb, 2016-04-27 21:42:02) 0655c9d4f7cc09a2eb8988d2279f73435141bf23724b05b452bf5a538e544027

dok2017_1496250230.docx (Módosítás szerkesztés alatt, 10 Kb, 2017-05-31 19:03:50) 32c4a0cb86eb358548acf8020e03f1e21239fbc5a7e302da0bc36d609b505039

(12 500 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

utalasfseigazolas-1_1472736342.pdf (Hiánypótlás melléklet, 166 Kb, 2016-09-01 15:25:42) 58306e128962220eebd4bf3b37af80708d711ad7a182ecbcc6585d29cbf70cd2

fseigazolas_1461933102.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2016-04-29 14:31:42) 304012c118a6471fcb99eeb1c247799e6ea2c97ecc22ed7a0fd6eacdb0036133

dok2017_1496250254.docx (Módosítás szerkesztés alatt, 10 Kb, 2017-05-31 19:04:14) 32c4a0cb86eb358548acf8020e03f1e21239fbc5a7e302da0bc36d609b505039

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

fertoszentmiklosadoigazolas.jp_1496091561.jpg (Módosítás szerkesztés alatt, 117 Kb, 2017-05-29 22:59:21) c9d412e242b7c6494741eccb211aa6b4f3f470938ab8c2838e7efa6ee3284b42

fseado.jp_1461786256.jpg (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2016-04-27 21:44:16) 235fd57446d0f8972f7ea376065588432b759be44bfadbae30e2ac44f4b1390c

fertoszentmiklos_koztartozasmentes_1496249366.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 132 Kb, 2017-05-31 18:49:26)
97215cf9dc316f9d1cc4b86aa2a1f0a364bd98b2248c2fbd91d4eda7c3034d72

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

epitesiengedely_1461786627.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-27 21:50:27) 50413b2ff731ee498012bf594039f25f405dc3b178fdd772fbd287082900a000

fsehatarozat_jogerqre_emelese_1473075286.pdf (Hiánypótlás melléklet, 334 Kb, 2016-09-05 13:34:46) 1910aecc9195e1cc5c8c908110306c6fe0c68fde23f43f6757e8eba0d5919f9e

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

raepitesinyilatkozat_1461786651.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2016-04-27 21:50:51) b97eb50b453166473bd627b1dfddb3065d1a739e191096ce82c32f8ec8dc169e

fsehatarozat_jogerqre_emelese_1473079017.pdf (Hiánypótlás melléklet, 334 Kb, 2016-09-05 14:36:57) 1910aecc9195e1cc5c8c908110306c6fe0c68fde23f43f6757e8eba0d5919f9e

fseepitesiengedely_1461786627_1473079030.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-09-05 14:37:10) a83668940a7a5fb4aedbeadbf0af3bfeb66a621409acff92588619c6a5791262

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_1461933005.pdf (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2016-04-29 14:30:05) 3afbf729fbbb4ba1beb1f5ef085df814bab1fb3450d30d44b26dd5779de649f7

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

helyszinrajz_1461786662.pdf (Szerkesztés alatt, 246 Kb, 2016-04-27 21:51:02) 8e273103dfee9f359adb49e47bff1326121496f2715b2ec4f94a5de882435b2a

terkepkivonat_1461786671.pdf (Szerkesztés alatt, 349 Kb, 2016-04-27 21:51:11) 8bc89d320dc6e1b495cd9a3bb960f62a583498805750515fffab4d09ec3d246f

tulajdonilap_1461786678.pdf (Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2016-04-27 21:51:18) d004c186529136e64f3a831ac93d77556cbc7ae408ae4cf52e8f17e41cae5f95

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő
legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre

kivonat49.sportjelzalog_1461933047.pdf (Szerkesztés alatt, 265 Kb, 2016-04-29 14:30:47) 2ba44c1ffdd092b79f83f3ba43270abb3ef96da91dfabef66f241afdac92a0bb

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

fertoszentmiklosajanlat.jp_1496091536.jpg (Módosítás szerkesztés alatt, 71 Kb, 2017-05-29 22:58:56) 859754c17dc491e5a199424f73d9bedf0d2fdaa3f358568ffad72215b35a237e

sportfelszerelesarajanlatfertosze_1496262831.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 169 Kb, 2017-05-31 22:33:51) 4546a4d03a8c4e854317062f3038d774e32cff62ca3ad4c63e6cfcf0dba3ae34

fertoszentmiklosise_arajanlat_spor_1496249719.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 123 Kb, 2017-05-31 18:55:19)
f3b2b40820609c70eb55b2b09159199a4cbd49d8561f86e54ad0d41bb94d06f8

oltozoszekrenyar.jp_1472757263.jpg (Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2016-09-01 21:14:23) 80e34a6b239514492dae0e2c5570fa6d22285758f4bc0fc55a492d294c1252a7

koltsegvetesiosszesito_1462185493.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 12:38:13) 4060be27380eb030e3b237f87e4dfebd45d5582705cf61d75fec6324b413540a

kmbt_211_02865_1472758259.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2016-09-01 21:30:59) 3d8dc316093688b8f1f8a286c8d2b1256f6dee38dfbb11e8bd9074c281b92fbd

sportoltozoeskispadepiteszetikt_1462185499.xlsx (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2016-05-02 12:38:19) 8ac6d82dcdd798fed36a18477d706639a1b121c4a75ec6233f518e7495f5016b
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sportoltozoeskispadepiteszetikt_1462185499.xlsx (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2016-05-02 12:38:19) 8ac6d82dcdd798fed36a18477d706639a1b121c4a75ec6233f518e7495f5016b

villanyszerelesktgvetes_1462185504.xls (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2016-05-02 12:38:24) 60e102d63c68ffc6e8eb5e2cfb9ad938813191163c41811069ff8baaae8eba89

gepeszkoltsegvetes_1462185516.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2016-05-02 12:38:36) cb66785a8744f2bdea4a306c7c4cbd4b9f1397abc5de7e40d6e3d2af5faacac9
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muleirasfsztsportoltozo_1461786546.pdf (Szerkesztés alatt, 461 Kb, 2016-04-27 21:49:06) aff80f2745515045f7e6e3724a8d6d82eadcd94486d3cb74dfff9888919916d2
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