
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Rákóczi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Rákóczi SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  121672

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  19856737-1-15

Bankszámlaszám  68000017-10002560-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4355  Város  Nagyecsed

Közterület neve  Rákóczi Ferenc u.  Közterület jellege  utca

Házszám  14  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  4355  Város  Nagyecsed

Közterület neve  Rákóczi Ferenc u.  Közterület jellege  utca

Házszám  14  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 299 97 79  Fax  +36 30 299 97 79

Honlap  www.nagyecsed.hu/civil/labdarugo E-mail cím  fodor@ent.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Fodor András

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Egyesületi elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 299 97 79  E-mail cím  fodor@ent.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Fodor András +36 30 299 97 79 fodor@ent.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 10 MFt 10 MFt 18 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 7 MFt 8 MFt 8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 32 MFt 23 MFt 40 MFt

Egyéb támogatás 5 MFt 6 MFt 6 MFt

Összesen 54 MFt 47 MFt 72 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 11 MFt 12 MFt 12 MFt

Működési költségek (rezsi) 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Anyagköltség 19 MFt 20 MFt 41 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 22 MFt 13 MFt 16 MFt

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

Összesen 54 MFt 47 MFt 71 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 32 MFt 40 MFt 30 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 1 096 447 Ft 21 929 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

19 680 082 Ft 393 602 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

13 362 458 Ft 267 249 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 12 092 652 Ft 241 853 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

Településünkön speciális helyzetben van a labdarúgás utánpótlás. Itt működik egyesületünk mellett, de azzal együttműködve összhangban, a Puskás Akadémia
Partner Nonprofit Kft. Településünk Mátészalkától nem messze Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közepén található. A megyére jellemző alacsony lakosságszámú
településként, de a kistérség vezető szerepét ellátva végezzük labdarúgó utánpótlási és felnőtt csapat versenyeztetési feladatainkat. Egyesületünk tevékenysége
három részre bontható. Egyrészt mi végezzük a felnőtt csapat versenyeztetését, másrészt utánpótlás csapatainkban lehetőséget biztosítunk, minden a labdarúgás
iránt érdeklődő gyermek számára a rendszeres testmozgás és a labdarúgás, mint sport folytatásához, harmadrészt, egyesületünk kapcsolódni kíván a térségben igen
magas számban megtalálható tehetséges fiatal sportolók, valódi sportkarrierjének beindításához, ezért szoros együttműködésben, szimbiózisban van, a már
előzőekben említett nonprofit Kft-vel. A Kft. a speciálisan professzionális labdarúgó képzést nyújtó akadémiákhoz hasonlóan kívánja végezni a gyerekek elit képzését,
pontosabban az elit képzésre való felkészítést. Nem csak a szokványos edzési metódusokkal és módszerekkel képezzük gyermekeinket, hanem azon túl, a
legkorszerűbb edzésmódszerekkel, rendkívül jól képzett és folyamatosan továbbképzett szakemberekkel. Egyesületünk rendelkezik U7, U9 U11-13, és U19 es
korosztályos csapatokkal. Ennek a felépített és kidolgozott rendszernek köszönhető, hogy a településen 80 versenyengedéllyel rendelkező és további közel 100
általános és középiskolás korú gyerek vesz részt rendszeresen labdarúgó edzéseinken, sportcsoport foglalkozásainkon. Településünk sporttelepén egy füves
nagypálya a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, valamint egy élőfüves edzőterület áll rendelkezésünkre, korszerű edzésmunkánk és mérkőzéseink
folytatásához. Mind az öltöző épületen, mind a sporttelep területén található edzőterületen időszerű lenne már a korszerűsítés. 

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

Az elmúlt évek tudatos sporttelep fejlesztéseinek köszönhetően elértük, hogy a leromlott állapotú sporttelepünk mára már minden funkciójában használható. A
centerpályánk talaja a megyei viszonyokhoz hasonlítva jónak mondható. A tulajdonos önkormányzattal közösen terveztük meg a telep rehabilitáció következő
lépéseit, mivel az önrészt minden esetben ők biztosítják sportfejlesztési programunkhoz. Az idei sportfejlesztési programunk első eleme az öltöző épület energetikai
szempontú korszerűsítése. A még az 50-es években épült épület nyílászárói nem rendelkeznek semmiféle hőszigeteléssel. A nyílászáró cserével egy időben
szeretnénk az épület külső homlokzatát is hőszigeteléssel ellátni. Ezen beruházásnak köszönhetően a fenntartási költségeink jelentős csökkenésében bízunk. Mivel a
sporttelep bejárata messze esik az öltözőtől és a pályától, szeretnénk szilárd burkolatú járdát kialakítani a bejárat és az épület, valamint a pálya között. Ez nagyban
hozzájárulna a játékosaink és nézőink komfortérzetéhez is, nem beszélve a 21. századi minimum elvárásoknak való megfelelésünknek is. A centerpályánk öntözése
jelenleg kecskelábakra helyezett szórófejekkel történik, melyekkel nem lehet egységesen, öntözni a pálya gyepét. Itt-ott kiég, mert amíg az egyik részt öntözzük, a
többi részre nem jut víz. Szeretnék egy korszerű öntöző rendszer kiépítésével felszámolni ezt a problémát. Jelenleg a mérkőzések alatt kilátogató nézőink az alapvető
szükségleteiket csak a sporttelep mellet található kulturális intézmény vizesblokkjában intézhetik. Meg kívánjuk szüntetni ezt a kiszolgáltatott helyzetet és a sporttelep
területén szeretnénk telepíteni egy nézői használatra szánt vizesblokk konténert. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Nyári időszakban utánpótlás csapataink részére korcsoportonként napközis rendszerű edzőtábort szervezünk július, augusztus hónapban. Itt biztosítjuk a gyerekek
számára a napi négyszeri étkezést, valamint amennyiben a környéken találunk hasonló korosztályú csapatot akik szintén edző táboroznak, barátságos mérkőzést
szervezünk nekik. Augusztus hónapban felnőtt csapatunk és az U19-es csapat edzőtáborban fog részt venni a felkészülés részeként. Szeptemberben megkezdjük a
települési általános iskolával kötött megállapodás alapján az iskolai sportcsoportokban is a munkát. Az iskolai sportcsoportjaink számára a Bozsik program
mérkőzésein túl, havonta legalább egy barátságos mérkőzésen való részvétel lehetőségét biztosítjuk majd. A bajnokságban, vagy a Bozsik program egyesületi
részébe nevezett gyerekeinkkel a nyári felkészülési időszakot követően a folyamatos edzésmunkán túl, minél több kupán-tornán kívánunk majd részt venni,
természetesen figyelve a túlterheltség elkerülésére. A téli felkészülési időszakban minden csapatunk tornateremben kénytelen az alapozást elvégezni. A tavaszi
időszakban két hétvégés utánpótlás torna rendezését tervezzük. Az első hétvége első napján a Bozsikos korcsoportok intézményi csoportjainak hozzávetőlegesen 35
csoport részvételével,a második napon pedig a Bozsik Egyesületi Programban résztvevő környékbeli egyesületek csapatainak részvételével. A második hétvégén már
az U13 feletti korosztályban, korcsoportonként 3-4 csapat részvételével. Ezen a rendezvényen számolunk díjazási, játékvezetői, egészségügyi felügyeleti, rendezői
valamint saját játékosaink számára étkezési költséggel. 

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 feladatának érzi, hogy az utánpótlás nevelés terén megtegyük mindazon lépéseket, amelyek szükségesek a labdarúgás települési, kistérségi szintű
működtetéséhez, fejlődéséhez. A szakszövetség által is meghatározott tömegesítést, mi tudjuk igazán megvalósítani. Erre nagyon jó példa, az egyesületünkkel
együttműködésben tevékenykedő Nonprofit Kft. Az ő képzési rendszerükben, nem csak településünkön élő gyermekek utánpótlás nevelése folyik, hanem mindazon
tehetségeké, akik hajlandóak áldozatot hozni azért, hogy felnőttkorukban labdarúgóvá válhassanak. Fontosnak tartjuk, hogy az amatőr labdarúgás terén a családok
aktívan, akár valamely szülő, akár gyermekük révén részt vegyenek, és a labdarúgás ne csak egyéni elfoglaltságot, hanem családi kikapcsolódást is jelenthessen
számukra. A labdarúgás, mint örömszerzési forma, több alkalommal is visszaköszön tevékenységünk folytatása során. Az utánpótlás kupáinkon, tornáinkon
természetesen, településünk nagy részének lakossága részt vesz szurkolóként, még akkor is, ha saját gyermeke, unokája rokona nem is játszik csapatunkban.
Idegenbeli mérkőzéseink és utánpótlás kupákon való részvételeink alkalmával "szurkolói" buszt-buszokat kell időnként indítanunk, hogy a gyerekeink családtagjai is
részt vehessenek a rendezvényeken. Sportfejlesztési programunk nem egy adott évad miatt alakul így, ahogy bemutatjuk Önöknek, hanem kitartó, következetes,
tudatos építkezésünknek köszönhető. Természetesen a lehetőség miatt, utánpótlás csapataink számára, most nyílik esély arra, hogy megfelelő infrastrukturális
körülményeket biztosítsunk, hatékony edzésmunkájuk folytatásához, és hogy Nagyecsed sporttelepét, korszerű, és funkciójában is használhatóvá tegyük, komolyabb
mérkőzések megrendezésére is. 

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

Felnőtt csapatunk vonzóvá teszi a labdarúgás iránt érdeklődő gyerekek számára utánpótlás nevelésünket. A lelátó építésével lehetőségünk van megrendezni, nem
csak mérkőzéseinket, hanem azon utánpótlás kupáinkat, tornáinkat, bajnoki meccseinket, amelyeken a szülők, rokonok, érdeklődők kényelmes, nyugodt
szórakozásáról gondoskodhatunk. Az idei évben tervezett beszerzéseinket településünk,vagy kistérségünk mikro-, kisvállalkozói fogják teljesíteni. Lehetőségünk nyílik
a meglévő edzői állományunkon túl, további fiatal, de gyakorlati tapasztalattal még nem rendelkező edző számára, munkavégzés lehetőséget biztosítani.
Rendszerünk kialakításánál figyeltünk arra, hogy a kiemelten hátrányos térségnek számító területen, amelynek a mi otthonunkat is adja, a labdarúgást, mint kitörési
pontot, lehetőségként, minden érdeklődő gyermek számára elérhetővé tegyük. Ennek a rendszernek a lényege, hogy minden sportcsoportunkban a legnehezebb
anyagi körülmények között élő gyermekeknek, tagdíjat, csak utólag, és akkor is csak abban az esetben kell fizetniük, amennyiben orvosi igazolás nélkül edzést
mulasztottak. Fontosnak tartjuk, hogy minden a labdarúgás iránt érdeklődő és abban aktívan is részt venni hajlandó gyerek esélyt kaphasson arra, hogy kitartásától
és tehetségétől függően, a számára elérhető legmagasabb szinten játszhasson majd felnőtt korában. Ehhez szakembereink tudásának folyamatos fejlesztésével,
korszerű edzésmódszerek alkalmazásával tudunk hozzájárulni.
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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)

Edző Edző UEFA B EKHO 80 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Technikai vezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 80 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Pályamunkás Egyéb Nem
releváns

EKHO 80 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

240 36 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Edző 2269

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Edző Felnőtt csapatunk edzői feladatit látja el.

Technikai
vezető

Feladata a felnőtt csapatunk edzéseihez, mérkőzéseihez szükséges eszközök, helyszínek előírásszerű feltételeinek biztosítása. Ő végzi a
csapatokkal kapcsolatos igazolási, átigazolási ügyeket. Kapcsolatot tart a szövetséggel, valamint a bajnokságban résztvevő más egyesületekkel.

Pályamunkás Az önkormányzat tulajdonában álló pályát csapataink ingyenesen használhatják, viszont egyesületünket terhelik a pálya és a sporttelep
állagmegóvó, karbantartási feladatai, valamint a pálya játékra alkalmas állapotban tartása.

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)

1 063 553 Ft 10 964 Ft 21 929 Ft 1 096 447 Ft 1 096 447 Ft 2 181 929 Ft 2 192 893 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz új db 2 13 000 000
Ft

26 000 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 20 8 000 Ft 160 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 6 15 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz futsal labda db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő szett 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 40 10 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 20 3 500 Ft 70 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 4 8 000 Ft 32 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 4 8 000 Ft 32 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 2 10 000 Ft 20 000 Ft

27 524 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

9-21 személyes kisbusz új Felnőtt és utánpótlás csapataink mérkőzésekre, edzésre való szállítására kívánjuk használni, mivel a legnagyobb arányban az
utazási költségek terhelik meg egyesületünket. Két 8+1 fős kisbusszal, minden korosztályunk utazását sokkal olcsóbban és
költséghatékonyabban meg tudjuk majd oldani. Busz bérletre csak akkor kel majd gondolnunk, ha egyszerre több
korosztályunknak azonos napon kell más-más helyszínen megjelennie.

edzőlabda Az elhasználódott, elkopott labdáinkat szeretnénk kicserélni.

mérkőzéslabda Az elhasználódott, elkopott labdáinkat szeretnénk kicserélni.

futsal labda Az új játékrendszer kipróbálásához, formációk begyakorlásához szeretnénk pár labdát beszerezni.

cipő élőfüves pályához Felnőtt csapatunk számára minden szezonban biztosítunk egy pár korszerű cipőt.

sportszár Felnőtt csapatunk számára egy hazai és egy idegenbeli rend szerelést kívánunk biztosítani.

edző póló Felnőtt csapatunk játékosai számára szeretnénk az edzőpólót biztosítani az edzések és a mérkőzések előtti bemelegítéshez.

edzőmelegítő Felnőtt csapatunk játékosai számára szeretnénk egy-egy melegítőt biztosítani az edzések és a mérkőzések előtti
bemelegítéshez.

mérkőzésgarnitúra Felnőtt csapatunk számára egy hazai és egy idegenbeli rend szerelést kívánunk biztosítani.

sípcsontvédő Az esetleges sérülések megelőzése érdekében, felnőtt csapatunk játékosai számára egy-egy sípcsontvédőt szeretnénk
biztosítani.

kapusmez Felnőtt csapatunk kapusai számára szeretnénk egy-egy rend szerelést biztosítani.

kapusnadrág Felnőtt csapatunk kapusai számára szeretnénk egy-egy rend szerelést biztosítani.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kapuskesztyű Felnőtt csapatunk kapusai számára szeretnénk egy-egy rend szerelést biztosítani.

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)

19 089 679 Ft 196 801 Ft 393 602 Ft 19 680 082 Ft 8 434 321 Ft 27 917 602 Ft 28 114 403 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.

szigetelés 2017-03-01 2017-05-30 2017-06-01 9 788 294
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

burkolás 2017-05-01 2017-05-30 2017-06-01 1 890 258
Ft

Pálya-infrastr.
bőv.

mobil vizesblokkok
telepítése

2017-02-01 2017-03-01 2017-03-02 1 600 000
Ft

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése 2017-05-15 2017-05-30 2017-06-01 1 809 800
Ft

Pálya-infrastr.
bőv.

mobillelátó 2017-02-01 2017-03-30 2017-04-01 3 600 000
Ft

18 688 352
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

szigetelés Öltöző épületünk energia hatékonysága nem túl jó, mivel az épület hő szigetelésére nem került sor az elmúlt években. Mivel a
fenntartási költségek egyesületünket terhelik, szeretnénk megvalósítani ezt az energetikai beruházást.

burkolás Az öltöző épület meglehetősen messze helyezkedik el a sporttelep bejáratától. Szeretnénk a jelenleg kopó réteg nélküli
ösvényünket leburkolni, hogy az esős napokon se okozzon problémát az öltöző épület és a pálya megközelítése.

mobil vizesblokkok telepítése Jelenleg a vendégek számára a sportteleppel szomszédos művelődési központban van lehetőség a wc használatra. Ezt a
problémát szeretnénk végérvényesen megoldani egy szaniterkonténer telepítésével vendégeink részére. JOHNNY SZANITÉR
FÜLKE– BSa6 Mobil toalett berendezés: 6x WC, 3x vizelde, 2x mozsdó, 2x fűttés, 2x vízmelegítő, fénytest, elektromos hállózat,
5x ablak, elosztva férfik/ nők méretei: 6050 x 2438 x 2800 mm (h x sz x m)

öntözőrendszer kiépítése A nagyméretű füves pályánk öntözése jelenleg kézi erővel, időnként áthelyezendő kecskelábú szórófejekkel van megoldva.
Szeretnénk egy automata öntözőrendszert kiépíteni, mely sokkal költséghatékonyabban és egyenletesebben tudná rendben
tartani a pálya gyepszőnyegét.

mobillelátó A mérkőzésekhez használt centerpályánk körül jelenleg a klasszikus, földbe betonozott kecskelábakon álló, egysoros fa palló
ülőfelületű "lelátó rendszer van telepítve". Szeretnénk egy 300 fő befogadására alkalmas, mobillelátót telepíteni a pálya déli,
hosszanti oldalára, ezzel is növelve a mérkőzéseinkre kilátogató érdeklődők komfortérzetét.

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.

szigetelés Öltöző 4355
Nagyecsed
hrsz
2178

2178 Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

burkolás Öltöző 4355
Nagyecsed
hrsz
2178

2178 Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

mobil
vizesblokkok
telepítése

Egyéb 4355
Nagyecsed
hrsz
2178

2178 Egyéb
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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

Pálya-
infrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p. 4355
Nagyecsed
hrsz
2178

2178 Egyéb

Pálya-
infrastr.
bőv.

mobillelátó Nagy f.p. 4355
Nagyecsed
hrsz
2178

2178 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 12 961 584 Ft 133 625 Ft 267 249 Ft 13 362 458 Ft 5 726 768
Ft

18 955 601 Ft 19 089 226 Ft

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U19 NAGYECSED RSE U19 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 NAGYECSED RSE U16 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 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 11 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

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

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

Sporteszköz edzőlabda db 25 8 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 6 12 000 Ft 72 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 32 12 000 Ft 384 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 60 2 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő szett 20 12 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 60 12 000 Ft 720 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 60 3 500 Ft 210 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 12 8 000 Ft 96 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 12 8 000 Ft 96 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 6 12 000 Ft 72 000 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)

Dancs Lajos Általános Iskola Sportcsarnok 5 000 Ft 20 2 200 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Dancs Lajos Általános Iskola A téli hónapokban ezt a termet használják csapataink edzésmunkájukhoz.

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 2269 EKHO 80 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 6897 EKHO 80 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 3894 EKHO 80 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 508 EKHO 80 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 2974 EKHO 80 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Egyéb Szakágvezető EKHO 80 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Egyéb Technikai Vezető EKHO 80 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft
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2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Szakágvezető A labdarúgás utánpótlásszakágunk vezetőjeként, az Ő feladata a csapatok nevezésével, az igazolásokkal, a szezon közbeni
esetleges problémák megoldásával kapcsolatos döntések meghozatala. Ő tartja a kapcsolatot és végez közvetítői szerepet az
egyesület vezetése és a szakág alkalmazottai között. Ő a másodlagos munkáltatói jogok gyakorlója. Az Ő feladata a működéshez
szükséges források eszközök és lehetőségek biztosítása, hogy utánpótlás korú játékosaink a lehetőségeinkhez mérten a legjobb,
legkorszerűbb képzésben részesülhessenek.

Technikai Vezető Feladata az utánpótlás csapataink edzéseihez, mérkőzéseihez szükséges eszközök, helyszínek előírásszerű feltételeinek
biztosítása. Ő végzi a csapatokkal kapcsolatos igazolási, átigazolási ügyeket. Kapcsolatot tart a szövetséggel, valamint a
bajnokságban résztvevő más egyesületekkel.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

6897 MLSZ D U7 2 8

3894 MLSZ D U9 2 8

508 MLSZ D U11 2 8

6897 MLSZ D U13 3 11

2269 UEFA B U16 4 16

2974 UEFA B U19 4 16

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 210 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 2 460 500 Ft

Nevezési költségek 15 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 200 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 098 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 040 000 Ft

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

Összesen 13 073 500 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)

11 729 872 Ft 120 927 Ft 241 853 Ft 12 092 652 Ft 1 343 628 Ft 13 315 353 Ft 13 436 280 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

Személyi jellegű 21 929 Ft 21 929 Ft 10 964 Ft 32 893 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

393 602 Ft 393 602 Ft 196 801 Ft 590 403 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 267 249 Ft 267 249 Ft 133 625 Ft 400 874 Ft

Utánpótlás-nevelés 241 853 Ft 241 853 Ft 120 927 Ft 362 780 Ft

Összesen 924 633 Ft  1 386 949 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Sportfejlesztési programunk számviteli szempontú ellenőrzése, beszámolók előkészítése

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési programunk számviteli szempontú ellenőrzése, beszámolók előkészítése

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Sportfejlesztési programunk számviteli szempontú ellenőrzése, beszámolók előkészítése

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési programunk számviteli szempontú ellenőrzése, beszámolók előkészítése
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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: Nagyecsed, 2016. 10. 03.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Fodor András (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: Nagyecsed, 2016. 10. 03.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 16:41:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 16:41:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 16:41:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 16:41:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2016-09-06 09:09:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 16:46:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-08-22 10:42:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 08:23:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 16:42:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-09-06 09:17:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 16:46:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 16:43:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 16:43:09

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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Nagyecsed, 2016. 10. 03.
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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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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 1 063 553 Ft 10 964 Ft 21 929 Ft 1 096 447 Ft 1 096 447 Ft 2 181 929 Ft 2 192 893 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 32 051 263 Ft 330 426 Ft 660 851 Ft 33 042 540 Ft 14 161 089 Ft 46 873 203 Ft 47 203 629 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

19 089 679 Ft 196 801 Ft 393 602 Ft 19 680 082 Ft 8 434 321 Ft 27 917 602 Ft 28 114 403 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

12 961 584 Ft 133 625 Ft 267 249 Ft 13 362 458 Ft 5 726 768 Ft 18 955 601 Ft 19 089 226 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 729 872 Ft 120 927 Ft 241 853 Ft 12 092 652 Ft 1 343 628 Ft 13 315 353 Ft 13 436 280 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 44 844 688 Ft 462 317 Ft 924 633 Ft 46 231 638 Ft 16 601 164 Ft 62 370 485 Ft 62 832 802 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (27 darab)

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

alairasicimpeldany_1430409157_1462027272.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-30 16:41:12)
cc644e0f243192bd7ebe165230f20201cf9943d346ffeed09de8665ffa3094e0

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

folyamatban_1462027593.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2016-04-30 16:46:33) e6620432b7946f1762b82a31bae3e951aaa18cccc9e95f0b03369adb11cf53bb

megvalosulasitervesfinanszirozas_1473146218.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-09-06 09:16:58)
ff20ac04828d33ea067f9fc3e4a52cc8a2af3207beae0fbcc045d138023684a1

rakoczisenagyecsedlelatoajanlat_1473146243.jpg (Hiánypótlás melléklet, 245 Kb, 2016-09-06 09:17:23)
7ae2ae02ef0e7074581fcfec211288fea794253050edebf4605fd803818ad84a

arajanlatbetonozas_1473146249.pdf (Hiánypótlás melléklet, 329 Kb, 2016-09-06 09:17:29)
939bbecdadca011e346788aa10c64c022912c48a58679ad5e80379ddff91356e

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nemrelevans_1462027600.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2016-04-30 16:46:40) 6f466e43ddf2ee7e1ae93204c2db1ca8ba494fd26ee98ec081914547dc9ae295

Egyéb dokumentumok

mobillelatajanlat_1462027416.pdf (Szerkesztés alatt, 414 Kb, 2016-04-30 16:43:36)
2d2aa31463cd60d4ead6cc92c1bb739a98f0941eb900b1d4c555ced08ec90191

ontozoszi-zosport_1462027522.jpg (Szerkesztés alatt, 152 Kb, 2016-04-30 16:45:22)
febef8999be1048934ecfd565ad5d70e9c433f233a9d10da7a79e199fa13685c

ontozo_1462027559.pdf (Szerkesztés alatt, 204 Kb, 2016-04-30 16:45:59) 28602d407ad86ccbbea5404be0f5ffc77d45e2f0c2e6890774a9e1a61daa22fc

nyilatkozattulajdonos_1471513938.pdf (Hiánypótlás melléklet, 733 Kb, 2016-08-18 11:52:18)
5e153b77e57626eb8498a8699a74587abab8e8e79a06594e52548d247411a8f3

arajanlat_jako_1471856079.pdf (Hiánypótlás melléklet, 94 Kb, 2016-08-22 10:54:39) 1622f4f14d6a92e18c47360fd269c416cc6a99e2a82de8af2abce81e9065c9e3

kerelem_1473145783.pdf (Hiánypótlás melléklet, 557 Kb, 2016-09-06 09:09:43) 08063dbcb7852ea6e13200fcded9ec171ed2e6f43babe3c57c7e054e3a513f9a

koltsegvetesmvhnagyecsedsportolt_1462027320.xls (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2016-04-30 16:42:00)
0e7d1636b22d3fd177e6a622a969735b53d307f4cc9cd7ffb2ae4d1ca08d5332

muszakileirasoltozo_1462027326.doc (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-04-30 16:42:06)
296713214ab6d896505b96f3f4f59b7535a5971d2f6637289c5637fc4c4f4606

arajanlat_sz-zomerkozesgarnitura_1471513501.pdf (Hiánypótlás melléklet, 155 Kb, 2016-08-18 11:45:01)
a78a938fcefac3e429fb532eef39bd081c598806e27adcdb221dde50bb728933

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

birosagi2_1462027264.pdf (Szerkesztés alatt, 569 Kb, 2016-04-30 16:41:04) 7fe4a40323e263d6cd26465c6da1783de5692c47c617f03eeba40ec0a617fc3b

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

hatosagidij_1462027295.bmp (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 16:41:35) 0057e4803c89bb1c322cbc4369df79249928b2f2cc5c89f3cda120a45705e297

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

navjo_1462027279.bmp (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 16:41:19) 2b1ad8583a64caa7a9f643f6ef71d5be0f3dfda5fc734ea6d50fa501568f412b

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemrelevans_1462027365.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2016-04-30 16:42:45) 6f466e43ddf2ee7e1ae93204c2db1ca8ba494fd26ee98ec081914547dc9ae295

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

hatosagibizonyitvanymobillelalat_1472797418.pdf (Hiánypótlás melléklet, 480 Kb, 2016-09-02 08:23:38)
52f99f039a227f9972400741668d4ee6f17568a0e6fc6c6fe765da9d63b5781d

hatosagibizonyitvanysportoltozos_1472797438.pdf (Hiánypótlás melléklet, 514 Kb, 2016-09-02 08:23:58)
3256b4b24600d0804d9c49de85278c8d618a99b3ed735371c02c7cf8374bb7e0

nemrelevans_1462027356.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2016-04-30 16:42:36) 6f466e43ddf2ee7e1ae93204c2db1ca8ba494fd26ee98ec081914547dc9ae295

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

folyamatban_1462027585.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2016-04-30 16:46:25) e6620432b7946f1762b82a31bae3e951aaa18cccc9e95f0b03369adb11cf53bb

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

tulajdonilap2178_1471855379.pdf (Hiánypótlás melléklet, 702 Kb, 2016-08-22 10:42:59)
24b348031e214288e0477c8e08125df72b519398c5a188f80366099bbde92935

tullap.pd_1462027333.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-04-30 16:42:13) 9180700fd7ec6817186c495392f1fc3e6edb6f0ae66b690d1518500e61b4917b

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

koltsegvetesmvhnagyecsedsportolt_1462027396.xls (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2016-04-30 16:43:16)
0e7d1636b22d3fd177e6a622a969735b53d307f4cc9cd7ffb2ae4d1ca08d5332
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszakileirasoltozo_1462027389.doc (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-04-30 16:43:09)
296713214ab6d896505b96f3f4f59b7535a5971d2f6637289c5637fc4c4f4606
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