
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Faddi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Faddi Sportegyesület

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1754

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Egyéb

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19952840-1-17

Bankszámlaszám  70400050-10002003-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7133  Város  Fadd

Közterület neve  Dózsa György  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7133  Város  Fadd

Közterület neve  Dózsa György  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

Telefon  +36 20 569 01 74  Fax  -

Honlap  http://www.fadd.hu/  E-mail cím  vidat@npp.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Márkus János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 569 01 74  E-mail cím  vidat@npp.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Cziráki Tamás +36 30 825 96 75 tamas.cziraki@aduedosport.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

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

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 0 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 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Összesen 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 291 428 Ft 105 829 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

11 696 389 Ft 233 928 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 10 294 140 Ft 205 883 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Sportegyesu ̈letu ̈nk az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében használja az Önkormányzati fenntartás alatt lévő sportlétesítményt. Ennek keretében
tevékenységi köre az alábbi főbb teru ̈letekre terjed ki: � Létesítmény biztosítása a ku ̈lönböző tömegsport jellegű tevékenységekhez, civil szervezetek programjaihoz. �
Labdarúgó szakosztály működtetése. Létesítmény biztosítása a ku ̈lönböző tömegsport jellegű tevékenységek végzéséhez: A sportegyesu ̈let az alábbi tömegsport
jellegű tevékenységek végzéséhez ingyenesen biztosítja létesítményeinek használatát: � A ku ̈lönböző csoportok, szervezetek által szervezett labdarúgó tornákhoz
(Gyermeknap, Falunap, Május 1. kupa, Pu ̈nkösd kupa, Augusztus 20 kupa, stb.) előkészített fu ̈ves és műfu ̈ves kispályák biztosítása és segítségnyújtás a
lebonyolításban. � Lehetőségeinkhez mérten igyekszu ̈nk segítséget nyújtani a falunkban működő civil szervezetek számára. � A községben lévő alkalomszerűen
összeálló nagypályás csapatok mérkőzéseinek a lebonyolítása. Labdarúgó szakosztály működtetése: Az egyesu ̈let a labdarúgó szakosztály keretein belu ̈l a
következő csapatok edzését és versenyeztetését végzi: � U7 – es korosztály heti egy edzés és évente 8 (4 ősszel, 4 tavasszal) Bozsik tornán való részvétel. � U9 – es
korosztály heti két edzés és évente 8 (4 ősszel, 4 tavasszal) Bozsik tornán való részvétel. � U11 – es korosztály heti két edzés és évente 11 (6 ősszel, 5 tavasszal)
Bozsik tornán való részvétel. � U13 – as korosztály heti két edzés és évente 11 (6 ősszel, 5 tavasszal) Bozsik tornán való részvétel. Ku ̈lönféle Kupákon való részvétel
az előzőekben felsorolt korosztályokkal. � U16 – os korosztály. Létszáma: 16 fő. Heti három edzés és bajnoki vagy edzőmérkőzés. � U19 – es korosztály. Létszáma:
20 fő. Hetente három edzés és hétvégén mérkőzés (a megyei bajnokság II. osztályában). � Felnőtt csapat. Létszáma: 20 fő hetente kettő - három edzés és hétvégén
mérkőzés (a megyei bajnokság II. osztályában). � Felnőtt női csapat. Létszám: 14-16 fő hetente két edzés és egy mérkőzés a megyei futsal bajnokságban. A
létesítmény: A Sporttelep a következő létesítményekből áll: � Öltöző épu ̈let: 2 db, egyenként 15-20 játékos befogadására alkalmas öltöző zuhanyzóval és kézmosóval.
1db 14 játékos befogadására alkalmas öltöző vizesblokk nélku ̈l. � A folyosón található WC, amely két fu ̈lkés, illetve az udvartér felől megközelíthető 2 fu ̈lkés WC a
nézőknek fenntartva. � Játékvezetői öltöző. 3 fő átöltözésére alkalmas, zuhanyzó (1 zuhanyfejjel fe 

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

Egyesu ̈letu ̈nk infrastrukturális háttere folyamatosan fejlődik és reményeink szerint 1-2 éven belu ̈l megfelel a mai modern labdarúgás elvárásainak. A javulás
érdekében tervezett fő céljaink a 2016/17-es pályázaton: � 2016-ban felújított öltözőnk tetőterében új öltöző és közösségi tér kialakítása vizesblokkal. � Műfu ̈ves pálya
karbantartó eszközeinek vásárlása az MLSZ vonatkozó karbantartási előírásainak betarthatósága érdekében. � Centerpálya és edzőpálya karbantartása és
karbantartó eszközök vásárlása. � Az edzőpálya világításának további korszerűsítése. � Kerítés építése, javítása � Kispadok cseréje a centerpályán � Kerékpár tároló
építése � Center pálya világítás kiépítése � Locsoló berendezések korszerűsítése � Talajhu ̈velyes kapuk vásárlása � stb. A következő pályázati ciklusra (2017/2018-től)
tervezett céljaink a következők: � A centerpálya talajának javításának, gyepregenerációjának folyamatos fenntartása, karbantartása. � Az edzőpálya és centerpálya
karbantartása � Pályagondnok alkalmazása főállásban. � Öntözőberendezés kiépítése az edzőpályán. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projektelemeket a 2016/17-es évadban folyamatosan kívánjuk megvalósítani. 

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

Egyesu ̈letu ̈nk igazolt, jelenleg játékengedéllyel rendelkező játékosainak száma: 115, ebből utánpótlás korosztályú 75 fő, és jelenleg a női futsal bajnokságban induló
női csapatunk létszáma 14-16 fő. Terveink között szerepel a meglévő csapatainkon felu ̈l: Az U14 –es korosztály nevezése az ősszel induló 2016/2017-es Tolna
megyei nagypályás bajnokságba. Illetve a 2016/2017-es futsal bajnokságra nevezni az összes utánpótlás U13-as csapatunkat. Egyesu ̈letu ̈nk fejlesztési tervei
szervesen illeszkednek az MLSZ koncepciójához. Tervezett fejlesztéseink, szorosan kapcsolódnak a 2015/16-os időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott
sportfejlesztési programhoz. Céljaink az egyes teru ̈leteken összefoglalva a következők: 1. A labdarúgás tömeg bázisának szélesítése, és népszerűsítése a
gyermekek körében. A fenti célok elérése érdekében toborzási céllal folyamatosan látogatjuk a község iskoláját és az óvodát illetve erősítju ̈k a kapcsolatot a nagyobb
utánpótlás bázissal rendelkező egyesu ̈letekkel (Paksi FC, UFC Szekszárd) azzal a céllal, hogy az ott esetleg a kevesebb játéklehetőséghez jutó, és ezért a
labdarúgástól elszakadni készu ̈lő játékosoknak játéklehetőséget biztosítsunk. A labdarúgás, a sportolás vonzóbbá tétele érdekében az utánpótlás csapatainkat
egységes, esztétikus sportruházattal szeretnénk felszerelni az edzéshez, felkészu ̈léshez, versenyeztetéshez szu ̈kséges összes tárgyi - és egyéb feltételt biztosítani
számukra. A labdarúgás és azon belu ̈l a futsal, mint versenysport, és szabadidős tevékenység biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára:
Tömegsport szintű u ̈nnepi tornák (Pu ̈nkösd, majális, augusztus 20. , stb.) szervezése és lebonyolítása ahol amatőr (nem igazolt) játékosok játszanak. A tavaszi
szezon befejeztével egész napos „családi sportnap” szervezése és lebonyolítása. A mérkőzések után minden korosztályban rendszeresen vannak a játékosok és
szurkolók, illetve utánpótlás korosztály esetén a szu ̈lők részvételével megtartott közös étkezések, beszélgetések. Szeretnénk minden évben 2–3 alkalommal
szervezni kispályás amatőr utánpótlás tornákat, ahol 3-4 helyi és 2-3 más telepu ̈lések csapatait látnánk vendégu ̈l, férfi és női vonalon egyaránt. 

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

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Nagyközségu ̈nk lakosságának létszámából adódóan nagyon sok utánpótlás és felnőtt korú játékossal rendelkezu ̈nk,
azonban a további fejlődéshez elengedhetetlenu ̈l szu ̈kséges a meglévő infrastruktúránk további fejlesztése. A 2015/2016 évben benyújtott pályázatunkból
elkezdődtek az infrastrukturális fejlesztések (műfu ̈ves pálya, öltöző felújítás-melléképu ̈let építése, eszközök beszerzése, stb.) azonban szeretnénk még vonzóbbá
tenni a falubeli és környékbeli gyermekek számára a labdarúgást. Úgy gondoljuk, hogy jó úton járunk, mert jelentős számú játékossal és ezen a szinten hatalmas
szurkolótáborral és szimpatizánssal rendelkezu ̈nk. A céljaink megvalósításához szorosan illeszkedik a 2016/2017-es TAO pályázatra benyújtott anyagunk.
Pályázatunk pozitív elbírálása esetén vállaljuk, hogy a következő években tovább növelju ̈k az igazolt játékosok létszámát és magas színvonalú szakmai munka
mellett, telepu ̈lésu ̈nkön tovább népszerűsítju ̈k a labdarúgást. Ezáltal a magasabb osztályú csapatok számára tehetséges, jól képzett játékosokat tudunk kinevelni.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés Mez db 20 3 048 Ft 60 960 Ft

Sportfelszerelés Nadrág db 20 2 921 Ft 58 420 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő szett 26 10 160
Ft

264 160 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 40 3 810 Ft 152 400 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 26 12 700
Ft

330 200 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 26 3 810 Ft 99 060 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 20 1 524 Ft 30 480 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 20 2 540 Ft 50 800 Ft

Informatikai
beruházás

fényképezőgép db 1 127 000
Ft

127 000 Ft

Informatikai
beruházás

kamera db 1 190 500
Ft

190 500 Ft

Berendezési
eszköz

Asztal szék szett 1 317 500
Ft

317 500 Ft

Berendezési
eszköz

Ülőgarnitúra szett 1 355 600
Ft

355 600 Ft

Pályakarbantartó
gép

Öntözőgép dobbal tömlőkocsival szett 1 687 705
Ft

687 705 Ft

Sporteszköz Talajhüvelyes kapu hálóval 7,32x2,44 m mérettel, hálóval
2db.(árajánlat alapján)

szett 1 508 000
Ft

508 000 Ft

Pályatartozék labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül) szett 1 203 200
Ft

203 200 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop db 1 159 900
Ft

159 900 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató db 1 78 237
Ft

78 237 Ft

Berendezési
eszköz

mosógép db 1 127 000
Ft

127 000 Ft

Berendezési
eszköz

Konyhasarok szett 1 292 100
Ft

292 100 Ft

Informatikai
beruházás

televízió db 1 177 800
Ft

177 800 Ft

Informatikai
beruházás

projektor db 1 184 150
Ft

184 150 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűkasza db 1 152 400
Ft

152 400 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűnyírógép db 1 203 200
Ft

203 200 Ft

Pályakarbantartó
gép

Műfüves pálya karbantartó gép(árajánlat alapján) db 1 1 270
000 Ft

1 270 000 Ft
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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)

Egyéb Képkeretek A2, A3, A4 méretben szett 1 63 500
Ft

63 500 Ft

Pályatartozék Kispadok készítése(árajánlat alapján) szett 1 756 285
Ft

756 285 Ft

Berendezési
eszköz

Öltöző(női) tetőtér bútorzata(anyag munkadíj)-
árajánlat alapján

szett 1 499 882
Ft

499 882 Ft

7 400 439 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Mez Sportfelszerelések és sporteszközök vásárlása a felnőtt csapat részére

Nadrág Sportfelszerelések és sporteszközök vásárlása a felnőtt csapat részére

edzőmelegítő Sportfelszerelések és sporteszközök vásárlása a felnőtt csapat részére

edző póló Sportfelszerelések és sporteszközök vásárlása a felnőtt csapat részére

cipő élőfüves pályához Sportfelszerelések és sporteszközök vásárlása a felnőtt csapat részére

sporttáska Sportfelszerelések és sporteszközök vásárlása a felnőtt csapat részére

sportszár Sportfelszerelések és sporteszközök vásárlása a felnőtt csapat részére

edző nadrág rövid Sportfelszerelések és sporteszközök vásárlása a felnőtt csapat részére

fényképezőgép Sportolóink megfelelő felkészítése, az edzésmunka segítése érdekében szükséges

kamera Sportolóink megfelelő felkészítése, az edzésmunka segítése érdekében szükséges

Asztal szék Öltözői infrastruktúra bővítése érdekében szükséges

Ülőgarnitúra A közösségi tér berendezése

Öntözőgép dobbal
tömlőkocsival

A meglévő sportpályák karbantartása érdekében szükséges

Talajhüvelyes kapu hálóval
7,32x2,44 m mérettel, hálóval
2db.(árajánlat alapján)

Pályainfrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

Pályainfrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges

számítógép, laptop Adminisztrációs tevékenységeink elvégzése érdekében kívánjuk beszerezni

nyomtató Adminisztrációs tevékenységeink elvégzése érdekében kívánjuk beszerezni

mosógép A meglévő sportfelszerelések megfelelő tisztán tartása érdekében szükséges

Konyhasarok A tetőtérbeépítés során konyhasarok kialakítására nyílik lehetőség

televízió Sportolóink megfelelő felkészítése, az edzésmunka segítése érdekében szükséges

projektor Sportolóink megfelelő felkészítése, az edzésmunka segítése érdekében szükséges

fűkasza A meglévő sportpályák karbantartása érdekében szükséges

fűnyírógép A meglévő sportpályák karbantartása érdekében szükséges

Műfüves pálya karbantartó
gép(árajánlat alapján)

A meglévő sportpályák karbantartása érdekében szükséges

Képkeretek A2, A3, A4
méretben

A közösségi tér berendezése
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Kispadok készítése(árajánlat
alapján)

Pályainfrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges

Öltöző(női) tetőtér
bútorzata(anyag munkadíj)-
árajánlat alapján

Öltözői infrastruktúra bővítése érdekében szükséges

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)

5 132 684 Ft 52 914 Ft 105 829 Ft 5 291 428 Ft 2 267 755 Ft 7 506 268 Ft 7 559 182 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 kiépítése 2017-04-03 2017-06-15 2017-06-15 4 389 003
Ft

Pályafelújítás gyepregeneráció 2017-04-03 2017-06-15 2017-06-15 3 131 058
Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés
kapuval

2017-04-03 2017-06-15 2017-06-15 712 394 Ft

Pálya
fűtve/világítva

világításbővítés 2017-04-03 2017-06-15 2017-06-15 1 076 265
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző bővítése 2017-05-02 2017-06-25 2017-06-25 5 149 452
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző bővítése 2017-05-02 2017-06-25 2017-06-25 1 096 597
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző bővítése 2017-05-02 2017-06-25 2017-06-25 803 466 Ft

16 358 235
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

pályavilágítás kiépítése Center pálya világítás (árajánlat alapján)

gyepregeneráció Pálya karbantartása (árajánlat alapján)

biztonsági kerítés kapuval Kerítés és kapuk javítása+készítés (árajánlat alapján)

világításbővítés Edzőpálya világítás bővítés (árajánlat alapján)

öltöző bővítése Öltöző tetőtér beépítés öltöző kialakítása építész-árajánlat alapján

öltöző bővítése Öltöző tetőtér beépítés öltöző kialakítása gépész-árajánlat alapján

öltöző bővítése Öltöző tetőtér beépítés öltöző kialakítása villamos-árajánlat alapján

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás
kiépítése

Nagy f.p. 7133
Fadd
-
-

1172/1 Egyéb

Pályafelújítás gyepregeneráció Nagy f.p. 7133
Fadd
-
-

1172/1 Egyéb
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2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kerítés kapuval

Egyéb 7133
Fadd
-
-

1172/1 Egyéb

Pálya
fűtve/világítva

világításbővítés Edzőterület 7133
Fadd
-
-

1172/1 Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző bővítése Öltöző 7133
Fadd
-
-

1172/1 Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző bővítése Öltöző 7133
Fadd
-
-

1172/1 Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző bővítése Öltöző 7133
Fadd
-
-

1172/1 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 11 345 497 Ft 116 964 Ft 233 928 Ft 11 696 389 Ft 5 012 738
Ft

16 592 163 Ft 16 709 127 Ft

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U19 FADD SE U19 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság - Aktív

U16 FADDI SE U16 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság - Aktív

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

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

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

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 11 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 - Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U14 Faddi SE U14 16 egyéb ffi UP bajnokság - Aktív

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

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

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

U17 FADDI SE U17 11 futsal UP torna futsal UP torna - Inaktív

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U13 Faddi SE U13 11 futsal UP torna - Aktív

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

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

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

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

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

Sportfelszerelés Mez db 114 3 048 Ft 347 472 Ft

Sportfelszerelés Nadrág db 114 2 921 Ft 332 994 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő szett 114 10 160 Ft 1 158 240 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 204 3 810 Ft 777 240 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 114 12 700 Ft 1 447 800 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 114 3 810 Ft 434 340 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 114 1 524 Ft 173 736 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 114 2 540 Ft 289 560 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 34 2 540 Ft 86 360 Ft

Sportfelszerelés papucs pár 34 2 540 Ft 86 360 Ft

Sporteszköz sorfal db 1 355 600 Ft 355 600 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 80 6 985 Ft 558 800 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 34 10 160 Ft 345 440 Ft

Sporteszköz bója szett 60 2 540 Ft 152 400 Ft

Sporteszköz kapu 2x1 méter db 2 95 250 Ft 190 500 Ft

Sporteszköz gumiszalag szett 20 3 302 Ft 66 040 Ft

Sporteszköz boka súly 0,5kg és 1kg szett 39 2 540 Ft 99 060 Ft

Sporteszköz Kombinált kondicionáló gép db 2 125 730 Ft 251 460 Ft

Sporteszköz Koordinációs félgömb db 1 34 798 Ft 34 798 Ft

Sporteszköz Jóga labda insportline 4kg db 4 2 413 Ft 9 652 Ft

Sporteszköz Gimnasztikai aerobic edzőszőnyeg db 20 1 270 Ft 25 400 Ft

Sporteszköz Jóga henger insportline top ball db 10 21 336 Ft 213 360 Ft

Sporteszköz Gimnasztikai labda 55cm db 7 5 906 Ft 41 342 Ft

Sporteszköz balance Trainer egyensúly labda db 1 25 273 Ft 25 273 Ft

Sporteszköz Erősítő gumiszalag db 20 1 397 Ft 27 940 Ft

Sporteszköz Masszírozó labda 8cm db 20 889 Ft 17 780 Ft

Sporteszköz Gumikötél db 15 3 556 Ft 53 340 Ft

Sporteszköz Fitness masszírozó henger 45cm db 4 10 033 Ft 40 132 Ft

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

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

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

105 829 Ft 105 829 Ft 52 914 Ft 158 743 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 233 928 Ft 233 928 Ft 116 964 Ft 350 892 Ft

Utánpótlás-nevelés 205 883 Ft 205 883 Ft 102 941 Ft 308 824 Ft

Összesen 545 640 Ft  818 460 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szu ̈kséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmeru ̈lő közreműködői költségek, valamint a
kötelező könyvvizsgálat díjának támogatására

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szu ̈kséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmeru ̈lő közreműködői költségek, valamint a
kötelező könyvvizsgálat díjának támogatására

Utánpótlás-
nevelés

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szu ̈kséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmeru ̈lő közreműködői költségek, valamint a
kötelező könyvvizsgálat díjának támogatására
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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. 
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Nyilatkozat 2

Alulírott Márkus János (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.
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 16 478 181 Ft 169 878 Ft 339 757 Ft 16 987 817 Ft 7 280 493 Ft 24 098 431 Ft 24 268 309 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 132 684 Ft 52 914 Ft 105 829 Ft 5 291 428 Ft 2 267 755 Ft 7 506 268 Ft 7 559 182 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

11 345 497 Ft 116 964 Ft 233 928 Ft 11 696 389 Ft 5 012 738 Ft 16 592 163 Ft 16 709 127 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 985 316 Ft 102 941 Ft 205 883 Ft 10 294 140 Ft 1 143 793 Ft 11 334 992 Ft 11 437 933 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 26 463 497 Ft 272 819 Ft 545 640 Ft 27 281 957 Ft 8 424 286 Ft 35 433 423 Ft 35 706 242 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (42 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_1461869181.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-28 20:46:21) 4330c3906b4dd2c7c69fa12af4d2f009edaf506e3ae5a37772c3ee9824f24362

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

oltozoepites_utemeze_1461869404.pdf (Szerkesztés alatt, 204 Kb, 2016-04-28 20:50:04)
5c0e9aea5863a98ab62c73e7a29806b587190e8a0ac92aa87de948e9fd75b93b

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

oltozoepites_utemeze_1461869414.pdf (Szerkesztés alatt, 204 Kb, 2016-04-28 20:50:14)
5c0e9aea5863a98ab62c73e7a29806b587190e8a0ac92aa87de948e9fd75b93b

Egyéb dokumentumok

szakmaiterv_2016_veglegespdf_1461869954.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 20:59:14)
e4d041e2c24a10f03123aa9c049c52340e783bb5e00364c86e86c6688c59f64d

szandeknyilatkozatmahlerbau.pd_1461869961.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2016-04-28 20:59:21)
fda68f9e255ff5cbaa90a9c05d022f97ea4de6e852202d979b422505c0727b2a

szandeknyilatkozatsiotransz_1461869966.pdf (Szerkesztés alatt, 142 Kb, 2016-04-28 20:59:26)
7d00aad5968f23ccd2e6b4f3553a04616be77705426e6c1da3f7e94989eafc7f

szandeknyilatkozat_solio_24a_1461869972.pdf (Szerkesztés alatt, 462 Kb, 2016-04-28 20:59:32)
664f3a9a86326dd24663958c955c103cc3a580bf263f3b5c108e60bdaf75e6bf

bloker_szandeknyilatkozat_1461869982.pdf (Szerkesztés alatt, 169 Kb, 2016-04-28 20:59:42)
38e272f25a0b92eacef1f216210c16b0382dc81d8b14ba9c1c6775516ea1270c

dunahat_szandeknyilatkozat_1461869988.pdf (Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2016-04-28 20:59:48)
6e734a8d35f3d836727e948a804ef07802635e3b568d87461efd38335bb54449

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

faddse_kivonat1_1461869136.pdf (Szerkesztés alatt, 246 Kb, 2016-04-28 20:45:36) da5b93502f59feeab59c6fd0f16a8500378dc691b185cdb267c95ae42b3e4d56

faddse-kivonat2.oldal_1461869141.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2016-04-28 20:45:41)
db31b89f3522d8ca63677e33a37c0e0ad480ce9911aaa774d5c6131b48a842b7

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

atutalasigazolas_igazgatas_1461869161.docx (Szerkesztés alatt, 472 Kb, 2016-04-28 20:46:01)
a48c184362b1892e76f5636f0290d1c2aa42b805e590a6ab9ee8871bff98e33b

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

faddse_adoigazolas_1461869154.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2016-04-28 20:45:54)
600baf87a4bbc88bf1feb890dafaaf49f003525498631d62ac48e0656d777e0f

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

fadd_sportoltozq_bqv_epeng_1461869373.pdf (Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2016-04-28 20:49:33)
259383cc6aef2d0b3ef4d468d5a46babb48a2891dca1034800faeeb833689179

jogerq_1461869378.pdf (Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2016-04-28 20:49:38) d56b1807c85a4de02c53c28cca2a0330cbaeee80945a4642cf38d88dcdd79e15

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

fadd_sportoltozq_bqv_epeng_1461869354.pdf (Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2016-04-28 20:49:14)
259383cc6aef2d0b3ef4d468d5a46babb48a2891dca1034800faeeb833689179

jogerq_1461869360.pdf (Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2016-04-28 20:49:20) d56b1807c85a4de02c53c28cca2a0330cbaeee80945a4642cf38d88dcdd79e15

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

jelzalogjogbejegyzesrol_nyil_1461869249.pdf (Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2016-04-28 20:47:29)
c082e8eaa42b001a865f9eb3aee81170df74ad468859b0c852b9fb0d01ba5232

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

skmbt_c35150722081800_1461869310.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-04-28 20:48:30)
450fd956816e9ec47f1133f08755a35398cab6960423b9c27848e64568ac8607

skmbt_c35150722081900_1461869326.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2016-04-28 20:48:46)
c568fc41407c3eb311707d88aa7961c283812975f442ebb7cfdd3a9062be55a1

skmbt_c35150722082100_1461869334.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2016-04-28 20:48:54)
f4786eaf2e2fa15e6189196aba7afd7951f0f2e8230a7738f121bddce35629d5

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

jelzalogjogbejegyzesrol_nyil_1461869230.pdf (Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2016-04-28 20:47:10)
c082e8eaa42b001a865f9eb3aee81170df74ad468859b0c852b9fb0d01ba5232
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

arajanlatkapukhalok__1461869424.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2016-04-28 20:50:24)
e5533a6fa4d39a2730052ead0ff342843b3cf8543895893e2373f55a49613912

palyaedzopalyavilagita_1461869762.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2016-04-28 20:56:02)
4a300edffc1c316c271c74d7c14ed2e38e6cf23bb8293489e825436695f0a9e1

arajanlatkeriteskapukjav_1461869780.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2016-04-28 20:56:20)
bef94bd4281a9c8eabd38328fe1734d436097a391ecfb82cf244aba1fa6c413f

e-03_tetoteri_alaprajz_1461869788.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 20:56:28)
9c8663e13aa24eb12919d31bb2c96969501cce68c30e5c0590ae2ccc6accd1fa

e-04_m1_metszet_1461869794.pdf (Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2016-04-28 20:56:34)
85e2c5bc2d431884f0707b17055eead393fcf770a73ebd7a6bb6f270bbfac111

faddoltozoemeletep.ge_1461869801.xls (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2016-04-28 20:56:41)
6283954301a5d0dbc38bafc8fa5c85a7eeeb33c5cd6490f28a0e45f68ec9b02e

faddselabdarugopalyakarba_1461869806.xls (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2016-04-28 20:56:46)
b3979ec99b337cee3412a58228bbf7f926f2581afb37385661541d429d0b0c6a

faddsevillanytetoter_1461869811.doc (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2016-04-28 20:56:51)
8cd044d2bc013cbfc8197428b4f5ea7612e071260866355d36ef9412c840c82b

faddsportegy.centerpalyavila_1461869817.xls (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2016-04-28 20:56:57)
cfcbcf3a1afc2d3ea42bc079f07382aa7da971ce1d39dc25d34844a3bbfbae59

faddsportegy.edzopalyavila_1461869823.xls (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2016-04-28 20:57:03)
59d023a9fc4fde26e01367387eb20c7301dfd09def59f9720cac4bd98c7b5419

faddsportpalyatetoterepi_1461869833.xls (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2016-04-28 20:57:13)
688f8d60d4675fe8c2b3a080e9ebe3456519c90aef996817e686bfcd88b353ea

gts100adatlapmufuveskarbant_1461869837.pdf (Szerkesztés alatt, 384 Kb, 2016-04-28 20:57:17)
427bed75ed0204e4a73f2321552e6037c93f5490114d7c9c10cd44cbaa568977

masolateredetijearajanlatfa_1461869846.xlsx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-28 20:57:26)
5c0f2542adbf3d842ac48a367031df09805c7a71e4f498dd3f18155894229d2d

oltozotetoterkozoss_1461869856.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-04-28 20:57:36)
caa77d7e39c48a61c2d8d481894750e81a2bf7bb3fc1276b2c8b0aa948fc8db8

oltozokozossegiter_1461869860.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2016-04-28 20:57:40)
3d939042e9a5417b5b6639e59f7f8aabe8da3fc0c76e146c56ec00f4e124955e

oltozokozossegiter_1461869867.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2016-04-28 20:57:47) 87f2661f53a5e67e15e4a14e5c96a86bccde3f99bd20556cf8cd30ec5f093a9a

re-mufuvespalyahozkarban_1461870107.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-04-28 21:01:47)
7016cebb0275317184469ecff3783363151577f9c9f8450911169c22876d96e7

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

mu_muszaki_leiras_1461869895.pdf (Szerkesztés alatt, 926 Kb, 2016-04-28 20:58:15)
21566ccf195f5f45bfd6389baa94591fcfadc5185a1364a46ad72c63d1776fcb

e-03_tetoteri_alaprajz_1461869919.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 20:58:39)
9c8663e13aa24eb12919d31bb2c96969501cce68c30e5c0590ae2ccc6accd1fa

e-04_m1_metszet_1461869929.pdf (Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2016-04-28 20:58:49)
85e2c5bc2d431884f0707b17055eead393fcf770a73ebd7a6bb6f270bbfac111
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