
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Tiszakeszi Községi és Üzemi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Tiszakeszi KÜSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  168

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19915641-1-05

Bankszámlaszám  54200159-10400779-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3458  Város  Tiszakeszi

Közterület neve  Községháza  Közterület jellege  út

Házszám  46  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  3458  Város  Tiszakeszi

Közterület neve  Községháza  Közterület jellege  út

Házszám  46  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 206 31 63  Fax  +36 47 349 287

Honlap  www.tiszakeszi.hu  E-mail cím  borza66@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Borza Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 206 31 63  E-mail cím  borza66@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Borza Gyula +36 70 206 31 63 borza66@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 3,2 MFt 3,2 MFt 3,2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 3,2 MFt 3,2 MFt 3,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0,91 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 1,95 MFt 1,9 MFt

Összesen 0 MFt 1,95 MFt 2,81 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 1,25 MFt 1,3 MFt 1,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 107 051 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 603 213 Ft 52 064 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

9 829 777 Ft 143 823 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 2 615 688 Ft 52 313 Ft

Általános képzés 75 377 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

2010 őszén kieső helyen állt a csapat, a tavaszi szezonban a 10. helyen zártunk. Azóta a csapat folyamatosan 1. és 5. helyen végez. 2011-ben beindítottuk a Bozsik Programot, U7, U9, U11-
es korosztályokkal. 2013 őszétől U13-as csapat is részt vesz a Bozsik Programban. Felnőtt csapatunk jelenleg meggyőző fölénnyel vezeti a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. osztály Közép
csoportját. Bízunk benne, hogy idén sikerül egy osztállyal feljebb kerülnünk, aminek köszönhetően az utánpótlás csapataink is magasabb osztályban szerepelhetnének. Reményeink szerint ez
még inkább elősegítené a fiataljaink fejlődését. 

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

Létesítményeink - a megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítását szem előtt tartva - folyamatosan karbantartásra, felújításra, fejlesztésre szorulnak. Jelen sportfejlesztési programunkban a
következő ingatlan beruházásokat tervezzük megvalósítani: Világítás - Az esti órák és a tél késő délutáni napszakának nagyobb százalékú kihasználtságát eredményezi. Nagyszerű lehetőség
a játékosaink munkájához és egyéb elfoglaltságaikhoz (pl. iskola) igazított későbbi edzésidőpontok megválasztására, továbbá bármilyen váratlan helyzetben a pálya minden szempontból
alkalmas a minőségi futballra. Lelátó - Állandó probléma a régi elkorhadt padok felújításának ötlete, ennek egyik optimális megoldása a szurkolóknak készült fém-műanyag szerkezetű padok
kialakítása, amely a mérkőzést megtekintők kényelmét szolgálja. Szeretnénk egy eredményjelző táblát is kihelyezni a pálya szélére, hogy a szurkolóink még magasabb színvonalon
élvezhessék a mérkőzéseket. Az eredményjelző nagyban hozzájárulna ahhoz is, hogy a játékosok a mérkőzés minden pillanatában pontosan tudják, hogy a mérkőzés mely szakaszában
tartanak. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A sportfejlesztési programunk keretében meghatározott beruházásokat, fejlesztéseket, ráfordításokat tartalmazó részprojekteket az elkövetkező 2015-2016-as szezonra, 1 éves időtartamra
terveztük. A program kialakítása során azon területekre összpontosítottunk, amely véleményünk szerint elősegítheti labdarúgásunk fejlődését. Így kiemelt hangsúlyt fordítunk a megfelelő
infrastrukturális, emberi erőforrás és tárgyi eszköz feltételrendszer kialakítására és folyamatos fejlesztésére, mind felnőtt mind utánpótlás szinten. A programunk elfogadása esetén, a
megfelelő támogatókkal való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk megvalósulása a következő egy évben fog megvalósulni. 

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 Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Felnőtt csapat edző Edző UEFA B Egyéb 60 12 9 469 Ft 2 557 Ft 144 312 Ft

Szertáros Egyéb Nem
releváns

Egyéb 58 10 5 411 Ft 1 461 Ft 68 720 Ft

118 22 14 880 Ft 4 018 Ft 213 032 Ft

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

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Felnőtt csapat edző 2483

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Felnőtt csapat
edző

Az egyesületnek nagy segítséget jelentene egy szakképzett, megfelelő képesítéssel rendelkező edző foglalkoztatása.

Szertáros A felszerelések és sporteszközök tisztán tartásához és a felszerelések kiadásához egyre nagyobb szükségünk van a labdarúgók számának folyamatos növekedése
miatt egy szertáros alkalmazásához.

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)

105 981 Ft 1 071 Ft 0 Ft 107 051 Ft 107 051 Ft 213 032 Ft 214 103 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)

Pályatartozék eredményjelző (nem beépített) db 1 1 016 000 Ft 1 016 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrények és sportszertár bútorai db 1 2 624 780 Ft 2 624 780 Ft

3 640 780 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

eredményjelző (nem beépített) Szeretnénk, ha a játékosaink a mérkőzés minden pillanatában tudnák, hogy a mérkőzés mely szakaszában járnak és ennek megfelelően
teljesítenének, továbbá ha szurkolóink kulturált körülmények között élvezhetnék a mérkőzéseinket.

öltöző szekrények és sportszertár
bútorai

Szeretnénk ha a játékosok megfelelő körülmények között készülhetnének az edzésekre.

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)

2 525 117 Ft 26 032 Ft 52 064 Ft 2 603 213 Ft 1 115 663 Ft 3 692 844 Ft 3 718 876 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Biztonsági
beruházás

biztonsági kamerarendszer
(beépített)

2017-04-03 2017-05-03 2017-05-04 1 110 298 Ft

Biztonsági
beruházás

riasztórendszer (beépített) 2017-04-03 2017-04-28 2017-05-02 500 342 Ft

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése 2017-03-01 2017-04-28 2017-05-02 5 397 500 Ft

Biztonsági
beruházás

mobil játékoskijáró 2017-04-03 2017-04-27 2016-04-29 2 381 250 Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

tetőépítés 2017-05-01 2017-06-20 2017-06-21 4 411 028 Ft

13 800 418 Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

biztonsági kamerarendszer
(beépített)

A beruházás nagyban hozzájárulna a sporttelep biztonságának növeléséhez. Szeretnénk megelőzni az esetleges bekövetkező lopásokat.

riasztórendszer (beépített) A beruházás nagyban hozzájárulna a sporttelep biztonságának növeléséhez. Szeretnénk megelőzni az esetlegesen bekövetkező lopásokat

lelátó építése Szeretnénk, ha a szép számban kilátogató közönségünk kulturált körülmények között élvezhetné a mérkőzéseinket is.

mobil játékoskijáró Szeretnénk a magasabb osztály elvárásainak megfelelni és biztosítani a játékosok számára azt a lehetőséget, hogy rossz idő esetén ne kelljen a
pályán álldogálniuk.

tetőépítés Az öltözőnk tetőszerkezete elavult és már régóta felújításra szorul.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján maximum
elszámolható nyers beruházási érték

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kamerarendszer
(beépített)

Öltöző 3458
Tiszakeszi
Községháza
út
40

44/1 Saját

Biztonsági
beruházás

riasztórendszer
(beépített)

Öltöző 3458
Tiszakeszi
Községháza
út 
40

44/1 Saját

Pálya-
infrastr. bőv.

lelátó építése Egyéb 3458
Tiszakeszi
Községháza
út
40

46/6 Saját

Biztonsági
beruházás

mobil játékoskijáró Egyéb 3458
Tiszakeszi 
Községháza
út
40

46/6 Saját
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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

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

tetőépítés Öltöző 3458
Tiszakeszi
Községháza
út
40

44/1 Saját

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

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

Előf. 9 587 656 Ft 98 298 Ft 143 823 Ft 9 829 777 Ft 4 212 762 Ft 13 944 241 Ft 14 042 539 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 Tiszakeszi U19 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 10 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 15 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 15 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 15 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

U16 Tiszakeszi U16 13 egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 Tiszakeszi U14 12 egyéb ffi UP bajnokság Aktív

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 60 1 353 Ft 81 180 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 120 2 164 Ft 259 680 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 120 271 Ft 32 520 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 60 271 Ft 16 260 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 10 1 353 Ft 13 530 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 10 1 353 Ft 13 530 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 120 338 Ft 40 560 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 120 1 217 Ft 146 040 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 60 1 623 Ft 97 380 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 60 2 029 Ft 121 740 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 60 1 488 Ft 89 280 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 60 947 Ft 56 820 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 60 676 Ft 40 560 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 2 2 029 Ft 4 058 Ft

Sporteszköz gát szett 5 271 Ft 1 355 Ft

Sporteszköz fékezőernyő db 4 1 353 Ft 5 412 Ft

Sporteszköz koordinációs karika szett 1 1 759 Ft 1 759 Ft

Sporteszköz szögletzászló szett 1 1 752 Ft 1 752 Ft

Sporteszköz rúgófal db 1 10 145 Ft 10 145 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 60 203 Ft 12 180 Ft

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

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

Diagnosztikai eszköz masszázságy db 2 8 116 Ft 16 232 Ft

Diagnosztikai eszköz vérnyomásmérő db 1 3 382 Ft 3 382 Ft

Diagnosztikai eszköz vércukormérő db 1 11 566 Ft 11 566 Ft

Gyógyszer jégzselé db 15 108 Ft 1 620 Ft

Gyógyszer izomlazító db 15 338 Ft 5 070 Ft

Vitamin táplálék kiegészítő db 100 40 Ft 4 000 Ft

Vitamin táplálék kiegészítő db 100 40 Ft 4 000 Ft

Gyógyszer tapasz db 20 81 Ft 1 620 Ft

Gyógyszer kineziológiai tapasz db 30 406 Ft 12 180 Ft
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2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Gyógyszer sportkrém db 10 406 Ft 4 060 Ft

Gyógyszer kötszer db 30 406 Ft 12 180 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)

Tiszaújvárosi műfüves pálya Műfüves pálya 2 029 Ft 8 3 48 696 Ft

Mezőcsáti sportcsarnok Sportcsarnok 812 Ft 16 4 51 968 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Tiszaújvárosi műfüves pálya A téli felkészülésben nagy segítséget jelentene, ha a játékosaink megfelelő minőségű pályán tudnának edzőmérkőzéseket játszani.

Mezőcsáti sportcsarnok A téli felkészülésben nagy segítséget jelentene, ha a fiatalabb labdarúgóinknak nem a hidegben kéne edzeniük.

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 3225 Egyéb 82 12 9 469 Ft 2 557 Ft 144 312 Ft

Edző 2119 Egyéb 82 10 12 851 Ft 3 470 Ft 163 210 Ft

Edző 7642 Egyéb 82 10 11 498 Ft 3 105 Ft 146 030 Ft

Edző 2483 Egyéb 32 10 5 411 Ft 1 461 Ft 68 720 Ft

Edző 7624 Egyéb 32 10 5 411 Ft 1 461 Ft 68 720 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

3225 UEFA B U19 8 30

2119 MLSZ D U16 4 12

2119 MLSZ D U14 4 10

7642 MLSZ D U13 4 15

7642 MLSZ D U11 4 20

2483 UEFA B U9 4 15

7624 MLSZ D U7 4 10

be/SFPHPM01-12555/2016/MLSZ

2016-12-14 17:05 15 / 25



2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 045 741 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 75 910 Ft

Személyszállítási költségek 338 181 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 100 664 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 676 362 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 590 992 Ft

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

Összesen 2 827 850 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)

2 537 218 Ft 26 157 Ft 52 313 Ft 2 615 688 Ft 290 632 Ft 2 880 163 Ft 2 906 320 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)

MLSZ Grassroots "C" 4 150 000 Ft

150 000 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)

74 623 Ft 754 Ft 0 Ft 75 377 Ft 75 377 Ft 150 000 Ft 150 754 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)

52 064 Ft 52 064 Ft 26 032 Ft 78 096 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 143 823 Ft 197 350 Ft 98 298 Ft 242 121 Ft

Utánpótlás-nevelés 52 313 Ft 52 314 Ft 26 157 Ft 78 470 Ft

Összesen 248 200 Ft  398 687 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatás és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás
költsége.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatás és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás
költsége.

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatás és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás
költsége.

be/SFPHPM01-12555/2016/MLSZ

2016-12-14 17:05 19 / 25



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: Tiszakeszi, 2016. 12. 14.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Borza Gyula (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: Tiszakeszi, 2016. 12. 14.
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Tiszakeszi, 2016. 12. 14.
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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 105 981 Ft 1 071 Ft 0 Ft 107 051 Ft 107 051 Ft 213 032 Ft 214 103 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 12 112 773 Ft 124 330 Ft 195 887 Ft 12 432 990 Ft 5 328 425 Ft 17 637 085 Ft 17 761 415 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 525 117 Ft 26 032 Ft 52 064 Ft 2 603 213 Ft 1 115 663 Ft 3 692 844 Ft 3 718 876 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

9 587 656 Ft 98 298 Ft 143 823 Ft 9 829 777 Ft 4 212 762 Ft 13 944 241 Ft 14 042 539 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 537 218 Ft 26 157 Ft 52 313 Ft 2 615 688 Ft 290 632 Ft 2 880 163 Ft 2 906 320 Ft

Képzés 74 623 Ft 754 Ft 0 Ft 75 377 Ft 75 377 Ft 150 000 Ft 150 754 Ft

- ebből általános képzés 74 623 Ft 754 Ft 0 Ft 75 377 Ft 75 377 Ft 150 000 Ft 150 754 Ft

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

Összesen 14 830 595 Ft 152 311 Ft 248 200 Ft 15 231 106 Ft 5 801 485 Ft 20 880 280 Ft 21 032 591 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (24 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)

borzagyulaalairasicimpeldany_1461572062.pdf (Szerkesztés alatt, 235 Kb, 2016-04-25 10:14:22) 31076d716c95b2576c79c4d3aaecc3fa010a1c4436a2a1d182137bf216dabaa6

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

koltsegvetesitervtiszakeszi_1462194021.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2016-05-02 15:00:21) df6704155e119bf70d568bfd9d76891bff171d3193bd711a7ce23513312ce156

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

koltsegvetesitervtiszakeszi_1462194035.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2016-05-02 15:00:35) df6704155e119bf70d568bfd9d76891bff171d3193bd711a7ce23513312ce156

Egyéb dokumentumok

nyilatkozatszakkepzes_1481122138.jpg (Hiánypótlás melléklet, 278 Kb, 2016-12-07 15:48:58) a3642139115fbe9c9fdc174b91e032f2242950b146a93212bc664fb3fa7f87aa

nyilatkozatu14-escsapat_1481122159.jpg (Hiánypótlás melléklet, 246 Kb, 2016-12-07 15:49:19) 2a00f575be2f9d09001f9c231be9a76d1cb3537909a993e8cee06bd255244b65

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

birosagikivonat_1462172187.pdf (Szerkesztés alatt, 577 Kb, 2016-05-02 08:56:27) 3edea2bf4228c85e9dff7b52c498d5637089fdea677929cdd2fc3c6c09aec0c4

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

igazgatasiszolgaltatasidij_1462173705.pdf (Szerkesztés alatt, 356 Kb, 2016-05-02 09:21:45) 562d50cd2caffd5573e7909e4f8f5200a737012cebc55e7b2449a3b98930876a

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

koztartozasmentesadozoiigazolas_1461572269.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2016-04-25 10:17:49) ac1c727ed6a900bae307a44f87e05ebf5e68201e40b240cdd90f8f9a313cb2e3

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hatosagiigazolasnemepitesienged_1462172232.pdf (Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2016-05-02 08:57:12) 3fb437421e8b60f0fa12fb7b64a6cb647c330317728c91ecd123b3ab15c24260

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

hatosagiigazolasnemepitesienged_1462172161.pdf (Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2016-05-02 08:56:01) 3fb437421e8b60f0fa12fb7b64a6cb647c330317728c91ecd123b3ab15c24260

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

hatosagiigazolasnemepitesienged_1462192846.pdf (Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2016-05-02 14:40:46) 3fb437421e8b60f0fa12fb7b64a6cb647c330317728c91ecd123b3ab15c24260

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

tulajdonilap-sportoltozo_1462172121.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2016-05-02 08:55:21) ad62c3f6649e90f462399ce61dd4b96e6e83c10b26b33f2d71e9126469fbd2ec

tulajdonilap-sportpalya_1462172135.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2016-05-02 08:55:35) 702e641331b7a0746e1d85d413c3d09e340e9aaad805b4c0f6e8b26d215482f2

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

tiszakeszisportegyesuletkameraren_1462172277.pdf (Szerkesztés alatt, 506 Kb, 2016-05-02 08:57:57) babf0f27f9456fb839ac5e772713e8500bbf5a08177153eca66c7f0f9f15f584

tiszakeszisportegyesuletkameraren_1462172290.pdf (Szerkesztés alatt, 506 Kb, 2016-05-02 08:58:10) 27963649b3224b2415c43ec037a40e38b312787af7b952a7e3e525695da6fa37

tiszakeszisportegyesuletriasztore_1462172308.pdf (Szerkesztés alatt, 494 Kb, 2016-05-02 08:58:28) 8677ccd9c2f8f04e58c4270b90ed5e8f4440347586bc89966b83de572cc8e645

tiszakeszi_sportpalyavilagitasara_1462189269.pdf (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2016-05-02 13:41:09) 4eee6ed340d047264dd90522d599d6160acdd8a35e791206a7d3baad9d768e49

arajanlattetofelujitas_1462189450.pdf (Szerkesztés alatt, 235 Kb, 2016-05-02 13:44:10) 5601cc3c8342c159280955bac91f27ede7fdaf47dd6f2147210e9ddc3142fdc3

lelatoarajanlattiszakeszi_1481122022.pdf (Hiánypótlás melléklet, 421 Kb, 2016-12-07 15:47:02) a480ac6b7e3e3b2db4f3493a958b14ff1c12491f13af97b0754ecd6afabafaf9

arajanlateredmenyjelzolazuritkft_1481122781.pdf (Hiánypótlás melléklet, 172 Kb, 2016-12-07 15:59:41) c24eae0cb6157b302a45fae3573ef9493b162aef5ef29d0bf6dd22721447ff95
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