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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

IKARUS Budapest Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

IKARUS BSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2420

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19807135-1-42

Bankszámlaszám

11716008-22462167-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1165

Város

Budapest

Közterület neve

Bátony

Közterület jellege

utca

Házszám

1-33

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1165

Város

Budapest

Közterület neve

Bátony

Közterület jellege

utca

Házszám

1-33

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 940 69 13

Fax

Honlap

www.ikarusbse.com

E-mail cím

svantneristvan@freemail.hu

E-mail cím

svantneristvan@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Svantner István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 940 69 13

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Kelemen József

Mobiltelefonszám
+36 30 981 95 25

E-mail cím
giftednesskft@gmail.com

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

2,8 MFt

3,5 MFt

4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

6,5 MFt

6,5 MFt

6,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

15 MFt

19 MFt

20 MFt

Egyéb támogatás

2 MFt

2,2 MFt

2,4 MFt

Összesen

26,3 MFt

31,2 MFt

32,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0,8 MFt

1 MFt

Anyagköltség

1,4 MFt

1,4 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

6 MFt

10,2 MFt

12 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

7,4 MFt

8,5 MFt

9,2 MFt

Összesen

14,8 MFt

20,9 MFt

23,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

9 MFt

10 MFt

12 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0,8 MFt

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)

768 284 Ft

15 366 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

2 648 385 Ft

52 968 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

9 045 026 Ft

180 899 Ft

Általános képzés

172 589 Ft

3 452 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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3 / 27

be/SFPHPM01-11943/2016/MLSZ
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Az IKARUS BSE alapításának éve: 1949, amelynek jelenleg 3 szakosztálya van (atlétika, labdarúgás és asztalitenisz). Az egyesület utánpótlás csapatai Budapesten
ismertek és elismertek. Az ország több pontján, de még külföldön is rangos tornákon értek el kiváló eredményeket. Egyesületünk a Bozsik-programban körzetként
működik, amelynek keretében rendszeresen 300 utánpótláskorú labdarúgó versenyeztetését biztosítjuk. Csapataink: Az Ikarus pálya tulajdonosa Budapest XVI.
kerületének Önkormányzata. Egyesületünk számára az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a sporttelep használatát. Az egyesületnek szerződéses jogviszony
keretében, 2017. június 1-ig kezelési joga van az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményen. A Sportcentrumon egy nagyméretű füves pálya, egy nagy műfüves
edzőpálya és a Klubház található, ami egy földszintes épület, zuhanyzóval és mosdóval ellátott öltözőkkel és hasonlóan felszerelt bírói öltözővel. A létesítményben
található még egy iroda, valamint egy büfé. A korábbi Sportfejlesztési Programban elnyert támogatásból az öltöző felújítását és kialakítását befejeztük. Fedett
tornateremmel, tornacsarnokkal nem rendelkezik a sportlétesítmény. Amennyiben a csapatok edzéseihez, mérkőzéseihez, tornáihoz vagy egyéb
sportrendezvényeihez ilyen létesítményre van szükség, akkor ezt bérlemény formájában biztosítja az egyesület. Az elmúlt évek komoly szakmai munkájának
köszönhetően elismert utánpótlás-nevelő központtá vált Egyesületünk, amelynek következtében az egyesület taglétszáma folyamatosan nő. Heti rendszerességgel
közel 231 versenyengedéllyel rendelkező labdarúgó látogatja az edzéseket. A magas egyesületi taglétszám megtartása és a tervek szerinti növelése csak akkor
lehetséges, ha a már kialakított színvonalas szakmai munkát és az ezt meghatározó körülményeket az elkövetkezendő időszakban tovább fejlesztjük. A szakosztály
játékosaival 12 szakképzett MLSZ, illetve UEFA licences edző foglalkozik.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Sportcentrum jelenleg nem biztosítja a megfelelő hátterét annak, hogy minden csapatunk számára öltözőt biztosítsunk. Az elmúlt években az öltözők
karbantartására és állagmegóvására nem volt lehetőség, mára elengedhetetlenné vált, hogy azokat kifestessük. Így csapataink megfelelő körülmények közt
öltözhetnek, valamint sportfelszereléseiket és sporteszközeiket megfelelően tárolhatják. Az egyesület jelenleg két nagy műfüves pályával rendelkezik, amelyet
rendszeresen használnak labdarúgó csapataink. Ez komoly fizikai igénybevételt jelent, ennek következtében a műfüves pálya rugalmasságát adó gumi granulátum
„kikopik” a pályából. Annak érdekében, hogy a pályák állaga ne romoljon, és hosszú távon gondolkodhassunk a rajtuk elvégzendő szakmai munkában rendszeresen
gondozni kell, amihez nélkülözhetetlen a megfelelő mennyiségű gumi granulátum, amit a pályák felületére kell fölvinni. Az egyesület jelenleg egy nagy füves pályával
rendelkezik, amelyet rendszeresen használnak labdarúgó csapataink. Ez még a műfüves pályáknál említett komoly fizikai igénybevételnél is jelentősebb igénybe
vételt jelent. Ezért a füves pálya karbantartási munkáit is el kell végezni. (gyepszellőztetés, gyeptrágyázás, homokszórás, felülvetés)

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az oktatási és nevelési intézményekkel az évad során folyamatos az együttműködésünk. A helyi óvodákból és általános iskolából folyamatosan toborozzuk a sportolni
szándékozó gyerekeket. Ennek érdekében az idei évadban a kerületi óvodák számára hetente sportnapokat szervezünk. Így több száz gyermekkel, szüleikkel és
pedagógusaikkal is találkoznak edzőink. Ahhoz, hogy az óvodásokat szállítani tudjuk, szükséges egy 40-45 férőhelyes busz bérlése, aminek havi díját a teljes
időtartam alatt biztosítanunk kell. A buszt az utánpótlás csapatok szállításánál vesszük igénybe. Az idei évadban ez a két csapatunk országos bajnokságban fog
indulni. Az őszi, téli időszakban, azaz októbertől februárig – folyamatosan biztosítjuk utánpótlás csapataink számára a versenyeztetést és az edzéseken való
részvételt. Mivel fedett létesítménnyel nem rendelkezünk, az adott időszakban sportpályákat, sportcsarnokot vagy tornatermet bérlünk csapataink részére. A
versenyeztetéshez szükséges nevezési díjakat is ezen időszak alatt fogjuk elszámolni. Az utánpótlás fejlesztés keretében beszerzendő eszközök és szolgáltatások
ütemezése folyamatos, vagyis a teljes idei évadot lefedik. Terveink között szerepel, hogy utánpótlás csapataink számára edzőtáborokat szervezünk, amelyeket az
iskolai szünetekhez igazítunk. Idén edzőtáborainkban utánpótlás csapatainkból közel 150 gyerek vesz majd részt.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk megalapításakor az volt a célunk, hogy olyan futballozni és sportolni szerető labdarúgókat tudjunk tagjaink között, akik „szerelmesei” a labdarúgásnak.
Az idei évadra készített koncepciónkban már arra is koncentrálunk, hogy a labdarúgó csapatunk tömegbázisát növelhessük. Szervezetünk ezért egy helyi bázisra
támaszkodva a tömegesítéssel, a gyerekek bevonásával támogatja és erősíti az amatőr labdarúgást. Ezzel mi is szerepet vállalunk abban, hogy Magyarországon
emelkedjen az igazolt labdarúgók száma. Tömegbázisunkat a következő évadban elsősorban növelni kívánjuk. Ezzel a szakszövetségi koncepció szerint mi is
tevékenyen tudunk majd hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar labdarúgás sikeres legyen, mivel ennek eléréséhez mindenképpen szükséges az utánpótlás-nevelés
szélesítése és fejlesztése. Összegezve, Egyesületünk saját sikerességét és a magyar futball sikerességét párhuzamba állítva az alábbi feladatok elvégzésében,
megvalósításában látja: - Tömegbázis kialakítása, - A futball népszerűségének növelése, - A labdarúgás imázsának erősítése, - Általános sportszakmai célok kitűzése
és elérése, - Magas szintű tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Ezek megvalósításához szükséges eszközöket az alábbiakban határoztuk meg: - Jól
meghatározható és mérhető célok, - A feladatok és célok megfelelő ütemezése, - A feladatok mellé kijelölt felelősök – akik megfelelő szaktudással vagy szakmai
tapasztalattal rendelkeznek - A feladatok megvalósításához szükséges források meghatározása.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az Egyesület körében jelenleg sportoló utánpótláskorú gyerekek szülőként már odafigyelnek saját gyermekeik sportos és egészségtudatos életvitelére. Hosszú távú
hatás tehát, hogy ennek következtében a kerület lakosai egészségesebbek lesznek. Ezzel párhozamosan nem csak a XVI. kerületben, hanem a környező települések
és kerületek esetében is megfigyelhető lesz majd ennek hatása. A labdarúgás hátrányos helyzetű gyerekeink, fiataljaink számára is megadja a felemelkedés
lehetőségét. Egyesületünk a lehető legtöbb fiatalt igyekszik sportos életvitelre nevelni, ez pedig nem csak a sport és egészséges életmód szempontjából hatásos. A
labdarúgásban a gyerekek a sportág és saját közösségünk szabályainak köszönhetően megtanulják, hogy kell közösséget alkotni, hogyan kell annak szabályai szerint
élni. Ráadásul az edzések és mérkőzések lehetővé teszik, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék el. Egyesületünk közösségi és családi programjai segítségével a
közösségek, társadalmi kötődések ismét erősödhetnek, megismerve az együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz és a csapathoz tartozás élményét. A
tömegbázis növekedésével együtt az Önkormányzat is érdekelt lesz meglévő sportlétesítményünk fejlesztésében, mivel utánpótlás játékosaink ismét értelmes,
egészséges, hasznos tevékenységgel töltik szabadidejüket, így csökken a társadalomra veszélyes tevékenységek elterjedése, növekszik a közbiztonság. Távlati
tervünk, hogy az önkormányzati és vállalkozói együttműködésnek köszönhetően nem csak a település tömegsportbázisát növeljük, hanem a versenysportban elért
sikereinket is. Célunk hogy a tehetséges gyermekek időben és megfelelő szakmai kezekben kezdjenek sportolni, és ha tehetségük adott, akkor kiemelkedő
eredményeket érhessenek el a különböző sportágakban, növelve ezzel mind saját, mind városunk, mind pedig országunk érdemeit.
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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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz

edzőlabda

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

5

14 900 Ft

74 500 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

20

16 000 Ft

320 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

20

21 000 Ft

420 000 Ft

Pályatartozék

cseretábla

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

1 074 500 Ft

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

Indoklás

edzőlabda

5-ös méretű labda az edzésekre.

mérkőzéslabda

5-ös méretű labda a felnőtt csapat mérkőzéseihez

edzőmelegítő

A megfelelő szakmai színvonalú edzés biztosításához szükséges.

utazómelegítő

Öltözék a játékosok utazásához.

cseretábla

A megfelelő színvonalú mérkőzések lebonyolításához kell.

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)

745 235 Ft

7 683 Ft

15 366 Ft

768 284 Ft

329 265 Ft

1 089 866 Ft

1 097 549 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

festés

2016-07-01

2017-06-30

2017-06-30

1 181 555
Ft

Pályafelújítás

műfüves pálya felújítása

2016-07-01

2017-06-30

2017-06-30

1 735 000
Ft

Pályafelújítás

élőfüves pálya felújítása

2016-07-01

2017-06-30

2017-06-30

787 400 Ft
3 703 955
Ft

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

Indoklás

festés

Az elmúlt években az öltözők karbantartására és állagmegóvására nem volt lehetőség, mára elengedhetetlenné vált, hogy
azokat kifestessük. Így csapataink megfelelő körülmények közt öltözhetnek, valamint sportfelszereléseiket és sporteszközeiket
megfelelően tárolhatják.

műfüves pálya felújítása

Az egyesület jelenleg két nagy műfüves pályával rendelkezik, amelyet rendszeresen használnak labdarúgó csapataink. Ez
komoly fizikai igénybevételt jelent, ennek következtében a műfüves pálya rugalmasságát adó gumi granulátum „kikopik” a
pályából. Annak érdekében, hogy a pályák állaga ne romoljon, és hosszú távon gondolkodhassunk a rajtuk elvégzendő szakmai
munkában rendszeresen gondozni kell, amihez nélkülözhetetlen a megfelelő mennyiségű gumi granulátum, amit a pályák
felületére kell fölvinni.

élőfüves pálya felújítása

Jelenleg egy nagy füves pályával rendelkezünk, amelyet rendszeresen használnak labdarúgó csapataink. Ez még a műfüves
pályáknál említett komoly fizikai igénybevételnél is jelentősebb igénybe vételt jelent. Ezért a füves pálya karbantartási munkáit is
el kell végezni. (gyepszellőztetés, gyeptrágyázás, homokszórás, felülvetés)

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

festés

Öltöző

1165
Budapest
Bátony
utca
1-33

106854/1

Egyéb

Pályafelújítás

műfüves pálya
felújítása

Nagy mf.p

1165
Budapest
Bátony
utca
1-33

106854/1

Egyéb

Pályafelújítás

élőfüves pálya
felújítása

Nagy f.p.

1165
Budapest
Bátony
utca
1-33

106854/1

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

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

2016-12-05 17:54
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Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016-12-05 17:54
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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.

2 568 933 Ft

26 484 Ft

52 968 Ft

2 648 385 Ft

1 135 022
Ft

3 756 923 Ft

3 783 407 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-05 17:54
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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

IKARUS BSE U19

18

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

IKARUS BSE U16

21

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U15

IKARUS BSE U15

25

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U14

IKARUS BSE U14

24

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

29

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

23

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

25

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

34

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

0

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Inaktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

0

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Inaktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

32

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

0

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Inaktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

0

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Inaktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-12-05 17:54

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

10 / 27

be/SFPHPM01-11943/2016/MLSZ
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

2016-12-05 17:54

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

2016-12-05 17:54

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

2016-12-05 17:54

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

2016-12-05 17:54

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

20

3 305 Ft

66 100 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

80

3 710 Ft

296 800 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

120

5 734 Ft

688 080 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

4

80 949 Ft

323 796 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

szett

2

67 458 Ft

134 916 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

10

5 329 Ft

53 290 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

10

6 408 Ft

64 080 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

20

4 722 Ft

94 440 Ft

Sporteszköz

kapu 2x1 méter

szett

4

13 492 Ft

53 968 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

6

33 729 Ft

202 374 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

6

10 119 Ft

60 714 Ft

Sporteszköz

kapu 5x2 méter

db

4

80 949 Ft

323 796 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

4

13 492 Ft

53 968 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

db

2

202 373 Ft

404 746 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

2

18 888 Ft

37 776 Ft

Sporteszköz

bója

szett

5

3 036 Ft

15 180 Ft

Sporteszköz

bója

szett

5

1 889 Ft

9 445 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

szett

5

18 207 Ft

91 035 Ft

Sporteszköz

koordinációs karika

szett

5

3 029 Ft

15 145 Ft

Sporteszköz

bója

szett

5

4 715 Ft

23 575 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

db

30

928 Ft

27 840 Ft

Sporteszköz

gumiszalag

db

40

2 692 Ft

107 680 Ft

Sporteszköz

fékezőernyő

db

40

3 366 Ft

134 640 Ft

Sporteszköz

fékezőernyő

db

40

3 569 Ft

142 760 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

sportkrém

csom

1

67 458 Ft

67 458 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

csom

1

134 915 Ft

134 915 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)

Sashalmi Tanoda

Sportcsarnok

2 024 Ft

20

6

242 880 Ft

Csonka János Szakközépiskola

Sportcsarnok

4 047 Ft

12

6

291 384 Ft

Táncsics Mihály Gimnázium

Sportcsarnok

2 361 Ft

5

6

70 830 Ft

Ikarus Sportcentrum

Műfüves pálya

10 119 Ft

16

8

1 295 232 Ft

2016-12-05 17:54
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2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Sashalmi Tanoda

Októbertől februárig utánpótlás csapataink számára biztosítjuk a versenyeztetést és az edzéseken való részvételt. Mivel fedett
létesítménnyel nem rendelkezünk, az adott időszakban sportpályákat bérlünk csapataink részére.

Csonka János
Szakközépiskola

Októbertől februárig utánpótlás csapataink számára biztosítjuk a versenyeztetést és az edzéseken való részvételt. Mivel fedett
létesítménnyel nem rendelkezünk, az adott időszakban sportpályákat bérlünk csapataink részére.

Táncsics Mihály
Gimnázium

Októbertől februárig utánpótlás csapataink számára biztosítjuk a versenyeztetést és az edzéseken való részvételt. Mivel fedett
létesítménnyel nem rendelkezünk, az adott időszakban sportpályákat bérlünk csapataink részére.

2016-12-05 17:54
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2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése
Ikarus
Sportcentrum

Indoklás

A teljes évad során utánpótlás csapataink számára biztosítjuk a versenyeztetést és az edzéseken való részvételt, amely során rendszeresen
használjuk az IKARUS Sporttelep műfüves pályáit. Mivel saját létesítménnyel nem rendelkezünk, az adott időszakban sportpályákat bérlünk
csapataink részére.

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

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 426 144 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

202 373 Ft

Személyszállítási költségek

2 361 020 Ft

Nevezési költségek

337 289 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

337 289 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 900 326 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 214 239 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

9 778 680 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

8 773 677 Ft

90 450 Ft

180 899 Ft

9 045 026 Ft

1 005 003 Ft

9 959 579 Ft

10 050 029 Ft

2016-12-05 17:54
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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"

3

120 000 Ft

UEFA "B" tanfolyam

1

220 000 Ft
340 000 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)

167 411 Ft

1 726 Ft

3 452 Ft

172 589 Ft

172 589 Ft

343 452 Ft

345 178 Ft

2016-12-05 17:54
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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

2016-12-05 17:54
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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)

15 366 Ft

15 366 Ft

7 683 Ft

23 049 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

52 968 Ft

52 968 Ft

26 484 Ft

79 452 Ft

Utánpótlás-nevelés

180 899 Ft

180 901 Ft

90 450 Ft

271 349 Ft

Általános képzés

3 452 Ft

3 452 Ft

1 726 Ft

5 178 Ft

Összesen

252 685 Ft

379 028 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködői feladatok (jelentéskészítés a Kérelmezőtől kapott dokumentumok alapján, kapcsolattartás a szervezet
vezetőségével)

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Közreműködői feladatok (jelentéskészítés a Kérelmezőtől kapott dokumentumok alapján, kapcsolattartás a szervezet
vezetőségével)

Utánpótlás-nevelés

Közreműködői feladatok (jelentéskészítés a Kérelmezőtől kapott dokumentumok alapján, kapcsolattartás a szervezet
vezetőségével)

Általános képzés

Közreműködői feladatok (jelentéskészítés a Kérelmezőtől kapott dokumentumok alapján, kapcsolattartás a szervezet
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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: Budapest, 2016. 12. 05.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Svantner 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: Budapest, 2016. 12. 05.
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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:
2016-05-02 11:53:51
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:
2016-05-02 11:38:13
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:
2016-05-02 12:21:37
Feltöltés / Megtekintés

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-01 13:55:08
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-30 10:51:20
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-30 10:41:57
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-30 10:51:33
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:
2016-11-30 10:51:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-30 10:51:48
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-30 10:51:55
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: 7
Utolsó feltöltés:
2016-11-30 10:43:05
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-30 10:52:05

Kelt: Budapest, 2016. 12. 05.

2016-12-05 17:54
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

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

3 314 168 Ft

34 167 Ft

68 334 Ft

3 416 669 Ft

1 464 287 Ft

4 846 789 Ft

4 880 956 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

745 235 Ft

7 683 Ft

15 366 Ft

768 284 Ft

329 265 Ft

1 089 866 Ft

1 097 549 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

2 568 933 Ft

26 484 Ft

52 968 Ft

2 648 385 Ft

1 135 022 Ft

3 756 923 Ft

3 783 407 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 773 677 Ft

90 450 Ft

180 899 Ft

9 045 026 Ft

1 005 003 Ft

9 959 579 Ft

10 050 029 Ft

Képzés

167 411 Ft

1 726 Ft

3 452 Ft

172 589 Ft

172 589 Ft

343 452 Ft

345 178 Ft

- ebből általános képzés

167 411 Ft

1 726 Ft

3 452 Ft

172 589 Ft

172 589 Ft

343 452 Ft

345 178 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

12 255 256 Ft

126 343 Ft

252 685 Ft

12 634 284 Ft

2 641 879 Ft

15 149 820 Ft

15 276 163 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (26 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany-ikarusbse-ered_1462181893.pdf (Szerkesztés alatt, 295 Kb, 2016-05-02 11:38:13)
fe8f10412a627a7e932df4fc5ea4f0f766c7c0130666c450c76586761729fb35
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
palyazatunkranemvonatkozik-mellek_1462182102.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 11:41:42)
f4ff15d9643e84bfafa1d7c44a6caf1cb23f68dd4f2ce4dee69abc98f4a53ba4
hpsportfejlesztesiprogramunkranem_1480499508.pdf (Hiánypótlás melléklet, 70 Kb, 2016-11-30 10:51:48)
29daa3b2bb6f4cc96672239a8e1ffef7056d12e4b35ed7a1bbabbd45d74415f4
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
palyazatunkranemvonatkozik-mellek_1462182115.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 11:41:55)
f4ff15d9643e84bfafa1d7c44a6caf1cb23f68dd4f2ce4dee69abc98f4a53ba4
hpsportfejlesztesiprogramunkranem_1480499515.pdf (Hiánypótlás melléklet, 70 Kb, 2016-11-30 10:51:55)
29daa3b2bb6f4cc96672239a8e1ffef7056d12e4b35ed7a1bbabbd45d74415f4
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat-ibse-2016.04.27_1462182831.pdf (Szerkesztés alatt, 618 Kb, 2016-05-02 11:53:51)
30ff98ac389eeef7ed0915ef60870d9c81fa04c71a43a826a40922a5a37fd208
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
hpigazgatasiszolgaltatasidij-sfp-_1480596908.jpg (Hiánypótlás melléklet, 850 Kb, 2016-12-01 13:55:08)
5402e93b856e04c464282b31872bdb206392a158f2bc4bfe930430f7c1e2be11
hp-melleklet_1462181958.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-05-02 11:39:18) c7ed31f99b502175b04d1241da4301d5f0872576a93af1f69a5d5ddf21ce0c4d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentes-ibse-2016.04_1462184497.jpg (Szerkesztés alatt, 147 Kb, 2016-05-02 12:21:37)
a92ad45457e739c52f4cb9de453c77496ee8142e0c5fb65b659a6cbc3f61d788
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
palyazatunkranemvonatkozik-mellek_1462182085.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 11:41:25)
f4ff15d9643e84bfafa1d7c44a6caf1cb23f68dd4f2ce4dee69abc98f4a53ba4
hpsportfejlesztesiprogramunkranem_1480499501.pdf (Hiánypótlás melléklet, 70 Kb, 2016-11-30 10:51:41)
29daa3b2bb6f4cc96672239a8e1ffef7056d12e4b35ed7a1bbabbd45d74415f4
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
hp-melleklet_1462182057.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-05-02 11:40:57) c7ed31f99b502175b04d1241da4301d5f0872576a93af1f69a5d5ddf21ce0c4d
hpsportfejlesztesiprogramunkranem_1480499493.pdf (Hiánypótlás melléklet, 70 Kb, 2016-11-30 10:51:33)
29daa3b2bb6f4cc96672239a8e1ffef7056d12e4b35ed7a1bbabbd45d74415f4
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
hasznalatiszerzodes-xvionk-ibse-20_1462181993.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-05-02 11:39:53)
6001e5c2963765469f1d2aae787b0b4900d4112cb79f06bc71d1de1426c707fc
hpsportfejlesztesiprogramunkranem_1480499480.pdf (Hiánypótlás melléklet, 70 Kb, 2016-11-30 10:51:20)
29daa3b2bb6f4cc96672239a8e1ffef7056d12e4b35ed7a1bbabbd45d74415f4
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
hp-melleklet_1462182023.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-05-02 11:40:23) c7ed31f99b502175b04d1241da4301d5f0872576a93af1f69a5d5ddf21ce0c4d
hptulajdonilap-sfp-11943-2016_1480498917.pdf (Hiánypótlás melléklet, 448 Kb, 2016-11-30 10:41:57)
225040ef7364be561149d3d9b25a4bea4c0372e17005ce4b29b28da3e45379d1
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
hp-melleklet_1462182138.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-05-02 11:42:18) c7ed31f99b502175b04d1241da4301d5f0872576a93af1f69a5d5ddf21ce0c4d
hpajanlat-sfp-11943-2016-edzolabda_1480498942.pdf (Hiánypótlás melléklet, 581 Kb, 2016-11-30 10:42:22)
7d455f50e867535f8608f4ef6012e0dec42409dc35ee2a46a3dc8c0f60e1e62a
hpajanlat-sfp-11943-2016-elofuves_1480498950.pdf (Hiánypótlás melléklet, 322 Kb, 2016-11-30 10:42:30)
a20effbe7f09bb918a0b56430738b7e8254b22b84210d3de19c4ee7c3903cb6b
hpajanlat-sfp-11943-2016-fekezoerny_1480498958.pdf (Hiánypótlás melléklet, 492 Kb, 2016-11-30 10:42:38)
ed8bc4b3be16eb337e5a25f3ef19c438cab7d0751e6e6a654a8130b81ff60a8a
hpajanlat-sfp-11943-2016-fekezoerny_1480498968.pdf (Hiánypótlás melléklet, 538 Kb, 2016-11-30 10:42:48)
c7d8feed29985c4157f80cc31694e60dc2fb1adf74208422f1fdb3a2567288f1
hpajanlat-sfp-11943-2016-festes_1480498975.pdf (Hiánypótlás melléklet, 392 Kb, 2016-11-30 10:42:55)
683ab7b52d1b519e6ddc65ffbb7c1905d909c33c64f5746bae3c81fdbbf1393d
hpajanlat-sfp-11943-2016-mufuves_1480498985.pdf (Hiánypótlás melléklet, 338 Kb, 2016-11-30 10:43:05)
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2eeba8b0bfdaec719933699067a406aea76cecd5e7c2bf0215b535475d4ef44e
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
hp-melleklet_1462182152.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-05-02 11:42:32) c7ed31f99b502175b04d1241da4301d5f0872576a93af1f69a5d5ddf21ce0c4d
hpsportfejlesztesiprogramunkranem_1480499525.pdf (Hiánypótlás melléklet, 70 Kb, 2016-11-30 10:52:05)
29daa3b2bb6f4cc96672239a8e1ffef7056d12e4b35ed7a1bbabbd45d74415f4
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