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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Tiszagyendai KSK

A kérelmező szervezet rövidített neve

TKSK

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1044

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. 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

19866626-1-16

Bankszámlaszám

11745066-20018858-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

5233

Város

Tiszagyenda

Közterület neve

Gorkij

Közterület jellege

út

Házszám

20

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

5233

Város

Tiszagyenda

Közterület neve

Gorkij

Közterület jellege

út

Házszám

20

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 310 32 56

Fax

Honlap

www.tiszagyenda.hu

E-mail cím

ktasi@freemail.hu

E-mail cím

tasi821016@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Tasi István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 944 38 14

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Tasi Krisztina

+36 70 310 32 56

E-mail cím
ktasi@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
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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

0,05 MFt

0 MFt

0,6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0,35 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,24 MFt

0,6 MFt

0,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1,4 MFt

2,4 MFt

8 MFt

Egyéb támogatás

0,65 MFt

0,3 MFt

1,5 MFt

Összesen

2,34 MFt

3,3 MFt

11,15 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

3,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,02 MFt

0,05 MFt

0,1 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0,9 MFt

1,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,9 MFt

0,7 MFt

1,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,8 MFt

0,1 MFt

5,25 MFt

Összesen

1,72 MFt

1,75 MFt

11,15 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

1,7 MFt

2,5 MFt

4,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,02 MFt

0,05 MFt

0,1 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

845 921 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

2 440 161 Ft

44 450 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

4 657 931 Ft

88 900 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-10-18 21:10
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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
Tiszagyenda a Kunhegyesi járásban található ezerfős hátrányos helyzetű kistelepülés, ahol a sportolási lehetőségek korlátozottak. A sportszervezetünk az egyetlen
civilszervezet ahol szervezett keretek között sportolhatnak a helyi és a környékbéli (Tiszabura, Tiszaroff, Tiszabő) falvakban élő gyermekek, fiatalok. A Tiszagyendai
KSK évről-évre növeli a szakmai munka színvonalát az edzők képzésével és a létszámuk növelésével Több korosztályban az edzések gyakoriságának növelése és
minőségének javítása kiemelkedően fontos feladat. A településünkön egyetlen füves pálya található, amelyen a nagypályás bajnoki mérkőzések is rendezzük. A
sporttelep karbantartására nem rendelkezünk saját gépekkel, eszközökkel. Sajnos a játéktér nem rendelkezik világítással. E miatt megoldásra vár az október és
március közötti időszakban késő délutáni edzések megtartása. Az öltözőépületünkben található vizesblokkok felújításra, korszerűsítésre szorulnak. Az elmúlt 1,5-2 év
alatt jelentős szakmai előrelépés tapasztalható a TAO források következtében. A kistelepülésükön sok tehetséges gyermek szerepel a csapatainkban, az utánpótlásnevelésünk már a legkisebb (U7) kortól elkezdődik. Amennyiben a szervezetünk az eddigieknél nagyobb összeget tudna a létesítményhelyzetének javítására és az
utánpótlására fordítani, akkor az elmúlt évek felnőtt eredményeit is figyelembe véve akár a magasabb osztályú szereplés lehetősége is megfontolásra kerülhetne. A
képzésünk fontos részeként a téli időszakban a futsal kiemelkedő figyelmet kaphat a következő években. Célunk, hogy az utánpótlás-nevelésünkhöz köthető,
együttműködő oktatási intézmények egészséges életmódra nevelését is elősegítsük. Így folyamatosan tudjuk csökkenteni a minden napos testnevelés okozta
leterheltségüket. A jelen pályázati forrásoknak köszönhetően hatékonyabb szakmai és partneri kapcsolat kialakítására nyílik lehetőség mind a civilszervezetekkel,
iskolákkal, óvodákkal, önkormányzatokkal. Az egyesületünkre jellemző, hogy hangsúlyos célunk a közösség formálása és a nevelő hatása. Ez a összetartás már
egészen kiskorban látszik és egyre jellemzőbb a fiatalokra, akiknek a felnőtt játékosok mutatnak példát.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Tiszagyendai KSK folyamatosan növekvő csapatok és játékosok létszámát figyelembe véve, a szabadtéri edzések a késő őszi és a kora tavaszi időszakokban már
nem lehet megfelelően megoldani. Az iskolai elfoglaltság több napon késő délutánig is eltart, így a korai sötétedés problémát okoz az edzéseink megtartásában. Az
egykor még működő pályavilágításunkhoz használt oszlopok megfelelő állapotúak, és így még fel lehet még használni egy új korszerű kisebb teljesítményű
edzésvilágítás kialakítására. Terveink szerint a sokkal költséghatékonyabb légkábeles elektromos áramvezetési technikával kívánjuk kivitelezni 2016 októberében. Az
egyesületünk ebben a támogatási időszak IV. negyedévében (a hazai bajnoki mérkőzéseket követően) szeretné felújítani és korszerűsíteni az öltözőépületében
található vizesblokkokat, valamint a fűtés hatékonyság szempontjából fontos nyílászárók cseréjét, és ezt követően az öltöző teljes felületének festését. A belső fehér
falfelületek tisztasági festése szükséges. Az öltözőépületünk a 1989-es rendszerváltás előtt épült és az akkori egyszerű igények szerint készült és azóta csak állag
megóvásra és tisztasági festésre volt lehetőségünk. A nyílászáróink közül a bejárati ajtók lettek cserélve hőszigeteltekre. Így a belső ajtók és ablakok a
korszerűtlenségük és az elhasználtságuk miatt cserére szorulnak.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Utánpótlás-nevelés ráfordításai: Az utánpótlás csapatokkal közvetlenül foglalkozó sportszakemberek költségeit folyamatosan, negyedévi bontással megbízási
szerződés alapján teljesítjük. A személyszállítási költségeket felmerüléskor folyamatosan. A teremés pályabérleti díjakat a II. és a III. negyedévben folyamatosan.
Továbbá a Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségeit és a nevezési, Rendezési, felkészítési,
képzési költségeket is felmerüléskor, folyamatosan. a gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzéseit a III. negyedévben. Az edzőink továbbképzési költségeit az
MLSZ által kiírt edzőképzések és a felvétel elnyerése függvényében a támogatási időszak II.-III.-IV. negyedévben. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások: A beadott
pályázatunk elfogadásának idejének függvényében az alábbiak szerint: A pályavilágítás kiépítése a II. és a III. negyedévben. A vizesblokkok felújítása és a
nyílászárók cseréje és az ezt követő festés a IV. negyedévben. Az egyéb tárgyi eszközök fejlesztése és beszerzéseit 2017 februárjában.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Tiszagyendai KSK a sportfejlesztési programját a magyar labdarúgás stratégiai fejlesztési programjával szeretné összhangba hozni. Az egyesületünk
sportfejlesztési programját a sporttelepe korszerűsítésre és az utánpótlás nevelésére kívánja fordítani főként. Az utánpótlás nevelés keretében egyre több hátrányos
helyzetű gyermeket kívánunk belevonni. Színvonalasabb utánpótlás nevelést a szülők is szívesebben segítenék és ezzel pozitív társadalmi hatás érhető el. Az
iskolákkal és a testnevelőkkel jelenleg is hatékony együttműködés folyik és ez folyamatosan a sportolási lehetőségek bővülésével is jár a környezetünkben. Az ifjúsági
és serdülőkorú nevelés kifejezetten fontos a felnőtté válás előtti időszakban. Az egyesületünknél láthatóan jó irányba „terelődnek” a fiatalok, az egyre növekvő
számuk is pozitív hatással van a település életére is. Próbáljuk bővíteni ezen keretek között is lehetőségeiket és ezért az elkövetkezendő években egyre nagyobb
figyelmet fogunk szentelni a futsal szakágra is. Amellyel a téli időszakokban további fejlődésre adhat lehetőséget. A TAO források adta lehetőségeknek köszönhetően
az elmúlt 1-2évben sokat javult az egyesületünk finanszírozása is. Természetesen figyelemmel tartva a hosszú távú fejlődést, a létszámnövekedést és nem utolsó
sorban az utánpótlás képzés színvonalának növelését is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi hatások: Az MLSZ stratégiai céljait követve- tömegesítés és a megfelelő szintű szakképzés – az egyesületünknél növekszik a játékosok létszáma az
utánpótlásban. Terveink között szerepel az edzőink továbbképzése és a később szakemberek megtalálása. Az utánpótlás nevelésünk jelentős részeként a téli
időszakban szeretnénk minél több korosztályban elindítani csapatainkat futsal szakágban. A technikai képzés és a folyamatos versenyeztetés miatt fontos feladat ez.
Az egyesületük így is szeretné emelni a megyei utánpótlás labdarúgás minőségét az elkövetkezendő években. A labdarúgás mint minden más csapatsportág is
komoly közösségépítő hatású. A sporton keresztül a legegyszerűbb az egészséges életmódra nevelés. Ezek folyamatosan pozitív hatással a társadalomra. A
településünkön és a vonzáskörzetünkhöz tartozó (Tiszabura, Tiszaroff, Tiszabő) falvakban, ha kismértékben is, de növekedett a tanulmányi eredmények. Gazdasági
hatások: Nő a sportoló teherbíró képessége, ami nem csak a sport, de az élet más területén is kamatoztatható. Hosszú távú hatásként mindenképp kiemelkedő, hogy
a csökkenő megbetegedések száma miatt a munkáltatónak és az állami költségvetésnek is megtakarítás hozhat. A munkateherbírás növekedése sem
elhanyagolható mutató, így lényegében az egész magyar gazdaságra is jótékony hatással lesz évek múltán. A Magyarországon tapasztalható elöregedés és a
csökkenő születésszámok miatt is fontos a hatékony munkaerő felnövekedése. Sportpszichológiai tanulmányok sora igazolja, hogy a rendszeres testmozgás, az
összetartozás élménye milyen jótékony hatással van a személy pszichikai, fizikai, illetve mentális állapotára, coping kapacitására.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
beruházás

honlap készítés

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűkasza

db

1

140 000
Ft

140 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűnyírótraktor tartozékkal

db

1

750 000
Ft

750 000 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop

db

1

160 000
Ft

160 000 Ft

1 200 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

honlap készítés

Az egyesületünk nem rendelkezik önálló honlappal, így a helyi önkormányzati honlapon teszi közzé a legfontosabb feladatait és
híreit. Az SFP és a jóváhagyó határozatai is itt található meg. Egy önálló és saját honlappal sokkal egyszerűbben tudná tartani a
kapcsolatot a sportolóival és a támogatóival és így az újabb támogatók megtalálása is egyszerűsödne. Az ez irányú fejlesztésünk
magába foglalná a folyamatos rendszergazdai frissítéseket is.

fűkasza

Az egyesületünk nem rendelkezik saját gépekkel, eszközökkel a sporttelep kezeléséhez és fenntartásához. Az Önkormányzat a
megnövekedett feladatai miatt nem minden esetben tud segíteni a megfelelő eszközök kölcsönadásával.

fűnyírótraktor tartozékkal

Az egyesületünk nem rendelkezik saját gépekkel, eszközökkel a sporttelep kezeléséhez és fenntartásához. Az Önkormányzat a
megnövekedett feladatai miatt nem minden esetben tud segíteni a megfelelő eszközök kölcsönadásával.

számítógép, laptop

A sporttelepünknek nincs sem asztali PC-je, sem laptopja az elektronikus ügyintézéshez. Az egyesület tagjai kölcsön eszközeivel
oldottuk meg ez idáig és ezen szeretnénk változtatni.

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)

837 462 Ft

8 459 Ft

0 Ft

845 921 Ft

362 538 Ft

1 200 000 Ft

1 208 459 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)

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás felújítása

2016-10-03

2016-10-14

2016-10-17

1 155 595
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

vizesblokk felújítása

2017-04-03

2017-06-30

2017-07-03

632 466 Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

nyílászáró cseréje

2017-04-03

2017-06-30

2017-07-03

1 082 499
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

festés

2017-06-03

2017-06-30

2017-07-03

546 532 Ft

3 417 092
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

pályavilágítás felújítása

A sporttelepünkön régebbi időszakban volt már kiépítve egy edzés szintű világítás, bontott anyagokból. Az elektromos árammal
működő felépítményeknél nagyon fontos az érintésvédelem, így elhasználódás után elbontásra kerültek az elektromos
vezetékek. A tartóoszlopok jelenleg is megfelelő állapotban vannak.Ezekre az az oszlopokra szeretnénk világítótesteket kiépíteni
légkábeles vezetékekkel és a hozzátartozó áram ellátásra alkalmas berendezésekkel.

vizesblokk felújítása

Az öltözőépületünk a 1989-es rendszerváltás előtt épült és az akkori egyszerű igények szerint készült és azóta csak állag
megóvásra és tisztasági festésre volt lehetőségünk. Így a kézmosók, zuhanytálcák, burkolólapok teljesen elhasználódtak, a
részleges cseréjük vagy javításuk nem költséghatékony.

nyílászáró cseréje

Az öltözőépületen csak a külső bejárati ajtók rendelkeznek megfelelő hőszigeteléssel. A belső ajtók elhasználódtak, így cserére
szorulnak. Az ablakok nem hőszigeteltek és elhasználódtak. Ezeknek a nyílászáróknak a fejújítása nem lenne költséghatékony.

festés

A felújítási munkálatok következtében szükséges a falfelületek helyreállítása, ill. festése.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás
felújítása

Nagy f.p.

5233
Tiszagyenda
II.Rákóczi
Ferenc út
5

442/3

Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

vizesblokk
felújítása

Öltöző

5233
Tiszagyenda
II.Rákóczi
Ferenc út
5

442/3

Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

nyílászáró
cseréje

Öltöző

5233
Tiszagyenda
II.Rákóczi
Ferenc út
5

442/3

Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

festés

Öltöző

5233
Tiszagyenda
II.Rákóczi
Ferenc út
5

442/3

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

2016-10-18 21:10

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma
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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

2016-10-18 21:10
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

2 371 309 Ft

24 402 Ft

44 450 Ft

2 440 161 Ft

1 045 783
Ft

3 461 542 Ft

3 485 944 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-18 21:10
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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

TISZAGYENDAI KSK U19

16

egyéb ffi UP torna

egyéb ffi UP bajnokság

Inaktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

12

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

12

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

12

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U19

Csapat neve
TISZAGYENDAI KSK U19

Létszám
16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

egyéb ffi UP bajnokság

Státusz
Aktív

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

2016-10-18 21:10

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

2016-10-18 21:10

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

U11

TKSK futsal U11

10

futsal UP torna

Inaktív

U13

TKSK futsal U13

10

futsal UP torna

Aktív

U19

TKSK futsal U19

9

futsal UP torna

Inaktív

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

2016-10-18 21:10

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

2016-10-18 21:10

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

2016-10-18 21:10

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

kapu 3x2 méter

db

2

100 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

2

20 000 Ft

40 000 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

Kunhegyesi Sportcsarnok

Sportcsarnok

Bérleti díj / óra (Ft)
6 000 Ft

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

10

Bérleti díj összesen (Ft)

5

300 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Kunhegyesi Sportcsarnok

A futsal csapataink téli felkészüléséhez elengedhetetlen.

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

3670

EKHO

40

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Edző

TANC1315-00479

EKHO

40

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Edző

TANC1523-01942

EKHO

40

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Egyéb

Technikai vezető

EKHO

80

12

75 000 Ft

15 000 Ft

1 080 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
Technikai vezető

Indoklás
Az egyesületünknél 2015 júliusa óta betöltött ez a poszt, amely szükségszerű a továbbiakban. A technikai vezető nagyban segíti
az edzők és a vezető munkáját a minden napokban.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

3670

MLSZ D

U19

5

16

TANC1523-01942

MLSZ Grassroots
C

U7

4

8

TANC1523-01942

MLSZ Grassroots
C

U9

4

12

TANC1315-00479

MLSZ Grassroots
C

U13

5

12

TANC1315-00479

MLSZ Grassroots
C

U11

4

12

2016-10-18 21:10
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

240 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

760 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

300 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 240 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

5 040 000 Ft

2016-10-18 21:10
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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)

4 522 452 Ft

46 579 Ft

88 900 Ft

4 657 931 Ft

517 548 Ft

5 128 900 Ft

5 175 479 Ft

2016-10-18 21:10
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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

2016-10-18 21:10
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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

2016-10-18 21:10
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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 (ingatlan)

44 450 Ft

48 865 Ft

24 402 Ft

68 852 Ft

Utánpótlás-nevelés

88 900 Ft

93 237 Ft

46 579 Ft

135 479 Ft

Összesen

133 350 Ft

204 331 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A felhasználás során felmerülő adatszolgáltatási jelentések, jelentéskötelezettségek teljesítése. A pályázat elszámolásához tartozó
könyvelési és könyvviteli feladatok ellátása.

Utánpótlás-nevelés

A felhasználás során felmerülő adatszolgáltatási jelentések, jelentéskötelezettségek teljesítése. A pályázat elszámolásához tartozó
könyvelési és könyvviteli feladatok ellátása.

2016-10-18 21:10
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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: Tiszagyenda, 2016. 10. 18.

2016-10-18 21:10
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Nyilatkozat 2
Alulírott Tasi István (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: Tiszagyenda, 2016. 10. 18.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 20:57:13
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 20:56:38
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 20:55:51
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 14:48:35
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:
2016-09-21 19:37:30
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 15:49:02
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 14:54:21
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-21 18:48:46
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-21 18:47:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 15:52:05
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 15:47:03
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 23:40:52
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 23:41:21

Kelt: Tiszagyenda, 2016. 10. 18.
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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

3

3

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

3

3

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

16

16

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

TKSK U11, U13, U19 futsal

fő

10

29

190%

TKSK BOZSIK U7, U9, U11,
U13

fő

32

44

38%

Egyéb indikátorok

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

3 208 771 Ft

32 861 Ft

44 450 Ft

3 286 082 Ft

1 408 321 Ft

4 661 542 Ft

4 694 403 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

837 462 Ft

8 459 Ft

0 Ft

845 921 Ft

362 538 Ft

1 200 000 Ft

1 208 459 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

2 371 309 Ft

24 402 Ft

44 450 Ft

2 440 161 Ft

1 045 783 Ft

3 461 542 Ft

3 485 944 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

4 522 452 Ft

46 579 Ft

88 900 Ft

4 657 931 Ft

517 548 Ft

5 128 900 Ft

5 175 479 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

7 731 223 Ft

79 440 Ft

133 350 Ft

7 944 013 Ft

1 925 869 Ft

9 790 442 Ft

9 869 882 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 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)
alairasicimpeldany2016001_1461783398.jpg (Szerkesztés alatt, 545 Kb, 2016-04-27 20:56:38)
1b79c09b1f8b0362afd211cc054cf434a4e5e81bd7b7c258398d536f2b94ba90
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
aberuhazasfinanszirozasitervees_1462110725.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-05-01 15:52:05)
ebad4655c3e36da0e3c6817069ae3c315bfd9cbd889ad6c1be2d19874f69849c
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1462110423.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-05-01 15:47:03)
f5e4662e1c563e92f8c02852dcb29e718210a235c7a7d59a888a4769b9e15d0a
Egyéb dokumentumok
arajanlat_laptop1_1474476088.pdf (Hiánypótlás melléklet, 96 Kb, 2016-09-21 18:41:28)
aa529432e17ef135abd5a9634ac143d9849501ba945f83c91d731dba35bbbcc9
arajanlatfunyirotraktorfukasza_1474476363.jpg (Hiánypótlás melléklet, 628 Kb, 2016-09-21 18:46:03)
9bfa7dab123d5b6ea16490f061c771045a7270e7cdcd31dc9738626d1b35f1b1
arajanlatfunyirotraktor2_1474477082.docx (Hiánypótlás melléklet, 830 Kb, 2016-09-21 18:58:02)
f65872200025c2355cb94e46a71fa15ef37b0bbf57037e50e8b81af11e55f2b1
mtdoptimalg200hfunyirotraktor_1474477233.html (Hiánypótlás melléklet, 118 Kb, 2016-09-21 19:00:33)
da4aa9e7cc1d5faf213292ca18038968dbf7b9d0aad93a8ec7ea85bf7eed2787
mtdhotololap46_117cm500_600gyar_1474477409.html (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-09-21 19:03:29)
9684779fde60b768e0e8487b85730d732f1dcd60eb5458e6a5d59ce9d8edbc69
makitabbc4500benzinmotoros2-utem_1474477601.html (Hiánypótlás melléklet, 129 Kb, 2016-09-21 19:06:41)
05adab6624613a1fc43e090451cab66ed17f4e8deff6381bd4057efd705ab724
makitabbc4500arajanlat_1474478037.pdf (Hiánypótlás melléklet, 381 Kb, 2016-09-21 19:13:57)
82a093540b5d2c1bc65a0da3b90155ff565612c7f5c29941012221bb2eda9f89
makitabbc45002tbenzinesfukasza_1474478223.html (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-09-21 19:17:03)
fad733a5e9f3fce24bda19adb5ef992acbded0f4b8f433263d6d2c6e8dd012fa
asusarajanlat_1474478815.docx (Hiánypótlás melléklet, 592 Kb, 2016-09-21 19:26:55)
5ab07842ebc99ab340bdb7e5df83ddf242c8dede68940656049504115feea388
asusnbkasusx540sa_1474478975.docx (Hiánypótlás melléklet, 25 Kb, 2016-09-21 19:29:35)
0dc2b698907b2484f6d50d8ae42434ac1dd22385095e0754d91aee94ef9ebef0
mtdhotololap_1474479450.docx (Hiánypótlás melléklet, 277 Kb, 2016-09-21 19:37:30)
fbe54122d3d8b0c60c2ceea5bbedc8816711e52146cc7ddce64e977b3bf89f75
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
torvenyszekikivonat_1461783433.pdf (Szerkesztés alatt, 897 Kb, 2016-04-27 20:57:13)
0371e8cb35b2d10580904b7ffc23d0cbec5fe0408970747fb231a874b58cc764
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij_1462020515.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2016-04-30 14:48:35) be43c7fa8d25da08093e86a4cc8f2059c868dd6e3786103a698f857830573ba9
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adatbazis-lekerdezestiszagyenda_1461783351.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2016-04-27 20:55:51)
715e34f15cc7aed1641a1ab92944334f2bd101a018fa32423732fb017135de2e
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
hatosagiengedely_1462108370.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-01 15:12:50)
9bdac96efe5c516073d354571caac714a48877b7d05c04fc5307c9b3ea9b5851
hatosagibizonyitvany_1474476462.jpg (Hiánypótlás melléklet, 301 Kb, 2016-09-21 18:47:42)
1573d255bc4872ccdfba7f865fbd9062fe9a11a314ac8e32a87300038718d95a
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
nyilatkozatengedely_1462108602.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-01 15:16:42)
4f4dbf11132691feaf604b1e493af64925072c484584193121b17d637a07af65
hatosagibizonyitvany_1474476526.jpg (Hiánypótlás melléklet, 301 Kb, 2016-09-21 18:48:46)
1573d255bc4872ccdfba7f865fbd9062fe9a11a314ac8e32a87300038718d95a
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
berletiszerzodesonkormanyzat_1462107709.pdf (Szerkesztés alatt, 407 Kb, 2016-05-01 15:01:49)
e22411fce0c7ccde4bb39e1a37f9ce1b6aef6da9bc06c906aedff1774a06deee
elnokinyilatkozat_1462110542.jpg (Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2016-05-01 15:49:02) bd98e20c666eb4aadb0481205f9e36307f90de48afec8ec2d5c9d24831c62b7f
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1462020861.jpg (Szerkesztés alatt, 617 Kb, 2016-04-30 14:54:21) 5c93e95c9d6bac483117cba50ae2d86dae8fcd541403f15d1aa6c5410c1dbc6d

2016-10-18 21:10

26 / 27

be/SFPHPM01-13386/2016/MLSZ
tulajdonilap_1462020861.jpg (Szerkesztés alatt, 617 Kb, 2016-04-30 14:54:21) 5c93e95c9d6bac483117cba50ae2d86dae8fcd541403f15d1aa6c5410c1dbc6d
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
palyavilagitaskoltsegterv_1462020651.jpg (Szerkesztés alatt, 537 Kb, 2016-04-30 14:50:51)
2e8d2e0f7707438426f044cc7886c041d4920a59c8ec30974c0f23398949c599
tiszagyendasportkor1-javitott_1462138852.pdf (Szerkesztés alatt, 298 Kb, 2016-05-01 23:40:52)
fd5dd13dee78233c64d954c278db49b2779e856662e2741bbfe23b3116fec82d
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
palyavilagitaskoltsegterv_1462104702.jpg (Szerkesztés alatt, 537 Kb, 2016-05-01 14:11:42)
2e8d2e0f7707438426f044cc7886c041d4920a59c8ec30974c0f23398949c599
tiszagyendasportkor1-javitott_1462138881.pdf (Szerkesztés alatt, 298 Kb, 2016-05-01 23:41:21)
fd5dd13dee78233c64d954c278db49b2779e856662e2741bbfe23b3116fec82d
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