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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

NUSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

TE5831

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18056068-1-13

Bankszámlaszám

12100011-17619693-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2094

Város

Nagykovácsi

Közterület neve

Cseresznye

Közterület jellege

utca

Házszám

6

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2094

Város

Nagykovácsi

Közterület neve

Cseresznye

Közterület jellege

utca

Házszám

6

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 941 75 46

Fax

-

Honlap

www.nuse.hu

E-mail cím

lukatsyz@gmail.com

E-mail cím

lukatsyz@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Lukátsy Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 941 75 46

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Lukátsy Zoltán

+36 30 941 75 46

E-mail cím
lukatsyz@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

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2 MFt

3 MFt

4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

18 MFt

8 MFt

14 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

21 MFt

12 MFt

19 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

3 MFt

8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5 MFt

4 MFt

5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

14 MFt

2 MFt

4 MFt

Összesen

20 MFt

10 MFt

18 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

20 MFt

9 MFt

18 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)

8 714 435 Ft

174 289 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

1 534 509 Ft

30 690 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

8 330 504 Ft

166 610 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
A Nagykovácsi Utánpótlás Sportegyesület 2010 tavaszán alakult meg hivatalosan, de valós ténykedésünket 4 évvel azelőtt kezdtük meg. A társaságra kezdetektől
jellemző a lelkes szülői támogatás és részvétel (sőt, eleinte kizárólag szülőkből állt a felnőtt szakmai csapat), ami kiegészült az Általános Iskola és az Önkormányzat
segítségével is, a tornaterem (és a kinti iskolai sportpálya), illetve a füves futballpálya rendelkezésre bocsátásával. Pillanatnyilag 150 igazolt versenyzőnk van. U7U13-ig illetve U16 és U21-es utánpótlás korcsoportban van csapatunk, ahol nagyobb a létszám, ott két csapattal szereplünk a Bozsik programban. Sőt, több
alkalommal rendezőként is vállaltunk szerepet Bozsik tornákon. Korcsoportjaink mindegyikénél immár két-két edző dolgozik, továbbá van két kapusedzőnk. Az U7U13 korcsoportok csapatai részt vesznek a rendszeresen megrendezendő Bozsik tornákon, U16-os csapatunk és U21-es csapatunk a megyei bajnokságban, sőt az
U21-es csapat téli terembajnokságban is versenyez. 2014 első hónapjaiban is, ahogy az előző években, több téli kupára, köztük a nemzetközi (Adidas 4 Sport Cup)
kupára is kaptunk meghívást több korcsoportban is, illetve ez a teremkupás időszak 2014-2015 telét is jellemezte. A ’legöregebb’ korosztályunk, a kezdetektől nálunk
focizó gyerekekre épülő U21-es csapatunk egyre inkább példaképei is a kisebbeknek, felnéznek rájuk, jó a kapcsolat közöttük, köszönhetően a közös programoknak,
táboroknak. 2014-ben az U14-es csapatunk PMLSZ bajnok lett, csapatunk adta a gól királyt is, illetve emellett elnyerte a Labdarúgó Szövetség Fair-play díját is! A
hagyományos nyári edzőtábort 2014-ben Abaújszántón rendeztük, ami olyan sikeres volt, hogy megismételtük még egyszer ’14 nyarán, illetve 2015-ben is. 2014
nagy újítása volt még a nyári napközis focitábor, amit a szülők évek óta elhangzó kérésének eleget téve rendeztünk meg fiatal edzőink bevonásával. Négy héten át
tartott a program, 5 és 14 év közötti gyerekek, fiúk-lányok vettek részt a nagyon vidám, nagyon tartalmas (és a családoknak nagyon praktikus) táborokban. Mivel
korlátozottan áll rendelkezésre a kinti és a benti pálya egyaránt, ezért kénytelenek voltunk és vagyunk termet, illetve pályát bérelni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A sportpálya mellett álló konténeröltözőn kívül semmilyen létesítmény nincs a pálya területén, ami lehetővé tenné a nap mint nap a pályán edző gyerekek otthonos
„klubéletét”. Az egyesületben focizó közel 150 gyerek és az egyesület számára is rendkívül fontos lenne, hogy az edzés ideje alatt a gyereket elkísérő szülő, testvér
(jövőre talán már szintén focista), számára kulturált várakozási, közösségi lehetőséget biztosítsunk , csakúgy mint az edzés után sportolóink számára. További
fejlődésünk biztosítéka a klubélet és hangulat megteremtése, ennek elengedhetetlen feltétele a fedett terasz, mint egy közösségi tér megteremtése. A teraszon kívül
fontos fejlesztésnek tekintjük labdafogó hálók beszerzését, hiszen az egyesületünkben focizó gyerekek biztonsága érdekében elengedhetetlen, hogy a pályán
keresztben (a Bozsik pálya méreteknek megfelelő helyen), labdafogó hálók kerüljenek elhelyezésre, mert a pálya közvetlen szomszédságában (3 oldalról) lévő
közútra kilőtt labdák begyűjtése permanens veszélyhelyzetet teremt gyerekeink számára.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is a következőképp kívánjuk sportfejlesztési programunkat ütemezni. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2016. július 1.
- 2017. június 30. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2016. július 1. - 2017. június 30. Gyógyszerek,
diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2016. július 1. - 2017. június 30. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016. július 1. 2017. június 30. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016. július 1. - 2017. június 30. Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett
ideje: 2016. július 1. - 2017. június 30. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2016. július 1. - 2017. június 30. Edzőtáborozás tervezett
ideje: 2016. július 1. - 2017. június 30. /edzőtáborok (téli-nyári), nemzetközi tornák, nyári napközis táborok/ Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak
tervezett kifizetése: 2016. július 1. - 2017. június 30.

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 fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2012/13-as, a 2013/14-es és a 2014/15-ös
időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: A magyar labdarúgás
tömegbázisának szélesítése, az igazolt játékosok számának lehetőség szerinti növelése, a futball népszerűsítésének a növelése, a labdarúgás imázsának az
erősítése. Filozófiánk része, amit gyakran hangoztatunk is a gyerekek között, hogy nem minden fiatal játékosból lesz sztár, nem baj, ha nincs meg mindenkiben a
megfelelő tudás, ez nem feltétel a csapatba jutáshoz. Ezt szem előtt tartjuk a felkészítések, edzések során is, ahol valljuk, hogy nem az edzések bonyolultsága a
mérce, sokkal inkább azok élvezetessége, játékossága. Meggyőződésünk, hogy nem a teljesítménnyel, megnyert mérkőzések, belőtt gólok számával, hanem a játék
örömének felfedeztetésével kell motiválni a fiatalabb korosztályt. A játék – amellett, hogy mint csapatsport, erősíti a csapatszellemet - segít feloldani a gyerekek
szorongásait, serkenti kezdeményezőkészségüket és fejleszti improvizációs képességeiket. Filozófiánk helyességét és eddigi munkánk eredményességét mutatja,
hogy edzéseinket több, mint 150 gyerek látogatja, akiknek egy része nem igazolt játékos (van, aki egyéb elfoglaltság miatt csak egy edzésen tud részt venni, van, aki
nem szeretne meccsen játszani, csak az edzéseket látogatja, van, aki még nem döntötte el, stb.) További bizonyítéka az eddigieknek, hogy 2014-ben U14-es
csapatunk PMLSZ bajnok lett, csapatunk adta a gól királyt is, illetve emellett elnyerte a Labdarúgó Szövetség Fair-play díját is! A játék örömét fenntartani komoly
szakmai kihívás edzőinknek. A tehetséges gyerek számára ugyanúgy meg kell találni a feladatot, mint a kevésbé ügyes gyereknek. Minőségi munkát differenciált
edzések tartásával, csoportbontásban igyekszünk tartani, hogy mindenki boldogan menjen haza. Ehhez ilyen létszám mellett elengedhetetlen, hogy a különböző
korosztályoknál két-két edző legyen. A koncepciónk helyességét igazolja, hogy mind több gyerek tud tőlünk továbblépni, és beilleszkedni a magasabb szintű
klubokba. (Sok korábban nálunk pallérozódó gyerek ma már a Vasas, a Budakeszi Alközpont, vagy éppen a Dunakanyar Alközpont csapataiban rúgja a labdát.)

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Nagykovácsi Budapest szomszédságában fekvő, speciális adottságokkal rendelkező település. Látszólag kedvező adottságai vannak (természetesen valóban azok,
ha a jó levegőt, a természet közelségét nézzük), ugyanakkor bizonyos dolgokban hátrányos helyzetűnek mondató (nincs ipara, ezáltal nehéz helyi szponzort találni
bármilyen közösségi célra), valamint a sportolási lehetőségek szűkösek, ahhoz, hogy sportoljanak gyerekeink, nagyrészt be kell utazni a fővárosba. Ugyanakkor a
gyerekszám messze az országos átlag fölötti, fokozatosan nő, ezért is nagyon fontos, hogy a település gyerekeit sikerüljön megszólítani, olyan alternatív sportolási
lehetőséget nyújtani számukra, ami amellett, hogy hasznos, kellemes is, szórakoztató, egyben népszerű számukra. Jól nyomon követtük az elmúlt 6-7 évben az
infrastruktúra fejlesztésének lehetőségeit (még ha mi nem is tudtuk az országos átlagnak megfelelő fejlesztéseket produkálni), nyűgeit és nehézségeit és látványos
módon tudjuk bizonyítani, hogy a sportolni vágyók száma és az infrastruktúra javulása milyen szépen követi egymást, mennyire hat egymásra a kettő. Az is nagy
eredmény, hogy a családokat, szülőket be tudjuk vonni a munkába, a közös rendezvényekbe, de – főleg, mivel sok a nagycsalád, több olyan család van, ahonnan
több gyerek is jár hozzánk – ezért bizonyos szint után már nem volt elvárható, hogy szülői segítséggel oldjuk meg a szállítási gondokat. Ezért is jelentett nagy lépést a
két busz megvásárlása, amire lehetőséget kaptunk a Tao-nak köszönhetően. Egyfajta könnyebbség a szállítás, ugyanakkor óriási gond az üzemanyag költség
előteremtése. Ahogy csapataink egy-egy újabb tornán részt vesznek, úgy bővül ismertségünk is, aminek köszönhetően kapjuk az újabb meghívásokat. Erre jó példa
volt az eperjesi Adidas 4 Sport Cup, illetve a 2014. év végi debreceni torna is. Nekünk, azoknak a felnőtteknek, akik elejétől, vagy évek óta részt veszünk a
munkában, mindig az a nagy félelmünk, hogy mi van akkor, ha valami oknál fogva összeomlik a finanszírozási rendszerünk, vagy hasonló, kiszámíthatatlan esemény
történik. Gyermekeink felé olyan nagy felelősséget vállaltunk, és a hosszú távnak, a már jelentős múltnak köszönhetően annyi a pozitív hozadék és eredmény, hogy
nem is merünk arra gondolni, mi lenne, ha vége lenne. Ezért is van, hogy igyekszünk fiatal szakembereket is bevonni.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sporteszköz

bója

csom

1

7 800 Ft

7 800 Ft

Sporteszköz

taktikai rács

csom

4

8 990 Ft

35 960 Ft

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

2

12 000 Ft

24 000 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop

db

3

150 000 Ft

450 000 Ft

Informatikai
beruházás

projektor

db

1

160 000 Ft

160 000 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Informatikai
beruházás

honlap fejlesztés

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz új

db

1

8 000 000
Ft

8 000 000 Ft

Pályatartozék

cserepad (nem beépített)

db

2

600 000 Ft

1 200 000 Ft

Pályatartozék

Labdafogó háló tartóoszlopokkal

db

3

500 000 Ft

1 500 000 Ft

Sporteszköz

Gravitációs pad

db

4

50 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

Egyensúlyozó eszköz

db

12

10 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

SMR henger

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft
12 187 760 Ft

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

Indoklás

bója

Az alap szintű edzések megtartásához elengedhetetlen eszköz.

taktikai rács

Az alap szintű edzések megtartásához elengedhetetlen eszköz.

kapuháló 2x1 méter

Az edzések és a mérkőzések megtartásához elengedhetetlen eszköz.

kapuháló 5x2 méter

Az edzések és a mérkőzések megtartásához elengedhetetlen eszköz.

számítógép, laptop

Szakmai munkánkban jelentős segítséget nyújtana informatikai eszközeink bővítése.

projektor

Szakmai munkánkban jelentős segítséget nyújtana informatikai eszközeink bővítése.

nyomtató

Az egyesület megnövekedett adminisztrációja miatt tartjuk szükségesnek egy nyomtató beszerzését.

honlap fejlesztés

Fontos, hogy ne csak eszközeinket, hanem a tájékoztatásra leginkább alkalmas internetes oldalunkat is fejlesszük.

9-21 személyes kisbusz új

Az új kisbusz nagyban segítené, hogy a megnövekedett létszámú csapatainkat könnyebben mozgathassuk akár év közben
folyamatosan az egyes mérkőzésékre, akár az edzőtáborokba.

cserepad (nem beépített)

A mérkőzések megtartásához szükséges eszköz.

2016-05-02 09:50
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Labdafogó háló
tartóoszlopokkal

Az egyesületünkben focizó gyerekek biztonsága érdekében elengedhetetlen, hogy a pályán keresztben (a Bozsik pálya
méreteknek megfelelő helyen), labdafogó hálók kerüljenek elhelyezésre, mert a pálya közvetlen szomszédságában (3 oldalról)
lévő közútra kilőtt labdák begyűjtése permanens veszélyhelyzetet teremt gyerekeink számára.

Gravitációs pad

A megfelelő színvonalú edzések megtartásához szükséges eszköz. Elengedhetetlen segítség a regenerációhoz is.

Egyensúlyozó eszköz

A megfelelő színvonalú edzések megtartásához szükséges eszköz. Elengedhetetlen segítség a regenerációhoz is.

SMR henger

A megfelelő színvonalú edzések megtartásához szükséges eszköz. Elengedhetetlen segítség a regenerációhoz is.

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)

8 453 002 Ft

87 144 Ft

174 289 Ft

8 714 435 Ft

3 734 758 Ft

12 362 049 Ft

12 449 193 Ft

2016-05-02 09:50
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése
előtető építés

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

2016-07-01

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

2016-08-31

2016-09-05

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
2 146 121
Ft
2 146 121
Ft

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

Indoklás

előtető építés

A sportpálya mellett álló konténeröltözőn kívül semmilyen létesítmény nincs a pálya területén, ami lehetővé tenné a nap mint nap
a pályán edző gyerekek otthonos „klubéletét”. Az egyesületben focizó közel 150 gyerek és az egyesület számára is rendkívül
fontos lenne, hogy az edzés ideje alatt a gyereket elkísérő szülő, testvér (jövőre talán már szintén focista), számára kulturált
várakozási, közösségi lehetőséget biztosítsunk , csakúgy mint az edzés után sportolóink számára. További fejlődésünk
biztosítéka a klubélet és hangulat megteremtése, ennek elengedhetetlen feltétele a fedett terasz, mint egy közösségi tér
megteremtése.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

előtető építés

Öltöző

2094
Nagykovácsi
Jókai utca
2/a.

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

218/3.

Használat
jogcíme

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Bérelt

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

2016-05-02 09:50
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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.

1 488 474 Ft

15 345 Ft

30 690 Ft

1 534 509 Ft

657 647 Ft

2 176 811 Ft

2 192 156 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

U16

Nagykovácsi-Solymár U16

37

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

megyei bajnokság

Aktív

U14

Nagykovácsi USE U14

20

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

megyei bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

14

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

19

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

18

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

19

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-05-02 09:50

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-05-02 09:50

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

2016-05-02 09:50

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

2016-05-02 09:50

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

2016-05-02 09:50

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

3-as labda

db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

4-es labda

db

25

5 000 Ft

125 000 Ft

Sporteszköz

5-ös labda

db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

labdatartó zsák

db

4

7 000 Ft

28 000 Ft

Sporteszköz

síp

db

4

1 800 Ft

7 200 Ft

Sportfelszerelés

csapattáska

db

2

15 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

100

1 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

40

1 800 Ft

72 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Nagypálya (HSC)

Műfüves
pálya

19 000 Ft

6

4

456 000 Ft

Nagypálya világítással (Amerikai
iskola)

Élőfüves
pálya

2 200 Ft

10

3

66 000 Ft

Terem (Amerikai Iskola)

Sportcsarnok

6 500 Ft

8

5

260 000 Ft

Kispálya világítással (Rekortán)

Műfüves
pálya

1 000 Ft

20

5

100 000 Ft

Terem

Sportcsarnok

1 000 Ft

40

5

200 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Nagypálya (HSC)

Felkészülés és mérkőzések színhelye.

Nagypálya világítással (Amerikai iskola)

Felkészülés, alapozás.

Terem (Amerikai Iskola)

Felkészülés, alapozás.

Kispálya világítással (Rekortán)

Felkészülés, alapozás.

Terem

Felkészülés, alapozás.

2016-05-02 09:50
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

TANC1302-00236

Normál

160

12

200 000 Ft

56 000 Ft

3 072 000 Ft

Edző

TANC1302-00273

EKHO

80

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

Edző

TANC1303-00250

EKHO

80

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

Edző

TANC1525-01988

Normál

60

10

50 000 Ft

14 000 Ft

640 000 Ft

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

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1302-00236

MLSZ Grassroots
C

U7

3

20

TANC1302-00273

MLSZ Grassroots
C

U11

6

37

TANC1303-00250

MLSZ Grassroots
C

U9

5

14

TANC1525-01988

MLSZ Grassroots
C

U13

8

19

TANC1302-00236

MLSZ Grassroots
C

U9

5

14

TANC1302-00236

MLSZ Grassroots
C

U16

8

37

TANC1302-00273

MLSZ Grassroots
C

U13

8

19

TANC1302-00273

MLSZ Grassroots
C

U14

8

19

TANC1303-00250

MLSZ Grassroots
C

U11

6

37

TANC1525-01988

MLSZ Grassroots
C

U14

8

19

TANC1525-01988

MLSZ Grassroots
C

U16

8

37

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

682 200 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

200 000 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

2016-05-02 09:50
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 082 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

400 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

6 592 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

9 006 200 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)

8 080 588 Ft

83 305 Ft

166 610 Ft

8 330 504 Ft

925 612 Ft

9 172 810 Ft

9 256 115 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)

174 289 Ft

174 289 Ft

87 144 Ft

261 433 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

30 690 Ft

30 690 Ft

15 345 Ft

46 035 Ft

Utánpótlás-nevelés

166 610 Ft

166 610 Ft

83 305 Ft

249 915 Ft

Összesen

371 589 Ft

557 383 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a külső közreműködő.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a külső közreműködő.

Utánpótlásnevelés

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a külső közreműködő.
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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: Nagykovácsi, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Lukátsy Zoltán (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: Nagykovácsi, 2016. 05. 02.
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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:
2016-05-01 20:23:55
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 23:40:15
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:
2016-05-01 20:25:09
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 20:25:35
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 20:26:45
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 23:51:29
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 23:52:33
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 23:52:27
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 23:52:44
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 23:53:01
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 23:53:12
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 23:53:27
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 23:54:37

Kelt: Nagykovácsi, 2016. 05. 02.
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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

Teljes szakember állomány

fő

-

4

5

25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

-

4

5

25%

Edzőtáborok száma

db

-

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

-

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-

1

1

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:

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

0

0%

U18

fő

-

0

0

0%

U17

fő

-

20

22

10%

U16

fő

-

17

18

6%

U15

fő

-

20

20

0%

U13

fő

-

19

20

5%

U11

fő

-

37

40

8%

U7-U9

fő

-

22

25

14%

Egyéb indikátorok
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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

9 941 476 Ft

102 489 Ft

204 979 Ft

10 248 944 Ft

4 392 405 Ft

14 538 860 Ft

14 641 349 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 453 002 Ft

87 144 Ft

174 289 Ft

8 714 435 Ft

3 734 758 Ft

12 362 049 Ft

12 449 193 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

1 488 474 Ft

15 345 Ft

30 690 Ft

1 534 509 Ft

657 647 Ft

2 176 811 Ft

2 192 156 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 080 588 Ft

83 305 Ft

166 610 Ft

8 330 504 Ft

925 612 Ft

9 172 810 Ft

9 256 115 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

18 022 064 Ft

185 794 Ft

371 589 Ft

18 579 448 Ft

5 318 017 Ft

23 711 670 Ft

23 897 464 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft

25 / 26

be/SFP-11255/2016/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (20 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-lukatsyzolta_1461879615.pdf (Szerkesztés alatt, 444 Kb, 2016-04-28 23:40:15)
849648c16b3d5bb8f2a7a6f08e1c3f1428da9b52eadce4d6fbeb123d409f0088
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
sportpalyafedettteraszholzwerk_1461880381.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 23:53:01)
f9c8e3e9782b74aa11ea2d440271d7d6416d3a632a2d9cf6cd59300c4932dd1b
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
sportpalyafedettteraszholzwerk_1461880392.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 23:53:12)
f9c8e3e9782b74aa11ea2d440271d7d6416d3a632a2d9cf6cd59300c4932dd1b
Egyéb dokumentumok
cserepad_1461880503.pdf (Szerkesztés alatt, 418 Kb, 2016-04-28 23:55:03) e2f0c27e431573dace37839bcb2ec2c968bd74a4e71cbad3b85c86268d3feb99
gravitacios_pad_1461880507.pdf (Szerkesztés alatt, 363 Kb, 2016-04-28 23:55:07) 00e4d56c48a4ad516e668d7c870d3f69557d0229b62277f0f4b879fc46d7d8e9
opel_vivaro_1461880510.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2016-04-28 23:55:10) 98817a2a254b57f5b23f61f19ed290ea19e64d3345994f176249f70e8aad234d
smr_henger_1461880561.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2016-04-28 23:56:01) 393c212fe25c16b6a50e05f790ba0283c9a4847db1552ec67f675cc574ed6c70
labdafogohalo_1462127205.pdf (Szerkesztés alatt, 505 Kb, 2016-05-01 20:26:45) 477d419c9aa026521cd00191bc5df671ca4c5b2a4ed9f93da24e3c47a120acd8
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
nuse_birosagikivonat_1462127035.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-01 20:23:55)
a259bb6ae7d1f4d9ba1231080b2650eb71f54e5b7da1c9d66e363b4762a7c14a
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
nuse_igazgatasiszolgaltatasidij_1462127135.pdf (Szerkesztés alatt, 363 Kb, 2016-05-01 20:25:35)
86d7f96486cfa4d0595fe0fa2d0a9cc22890e1468570528a3be43f579f151b85
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nuse_nav0_1462127109.pdf (Szerkesztés alatt, 258 Kb, 2016-05-01 20:25:09) 6e77a213e6d607c78171dda9edbcfb836ea73c22f62c9351d81ccb9fc4a7406d
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemrelevans_1461880364.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-28 23:52:44) 30007342158b5da660e6109f695e391a3ae4adff22a9437193fc313f14e53eee
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
nemrelevans_1461880347.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-28 23:52:27) 30007342158b5da660e6109f695e391a3ae4adff22a9437193fc313f14e53eee
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
tulajdonosi_nyil_1461880289.pdf (Szerkesztés alatt, 728 Kb, 2016-04-28 23:51:29) c63611f963e3088f3cbf065a379020b0497fafb236398c1ab53c649688e19602
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
nemrelevans_1461880353.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-28 23:52:33) 30007342158b5da660e6109f695e391a3ae4adff22a9437193fc313f14e53eee
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
sportpalyafedettteraszholzwerk_1461880407.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 23:53:27)
f9c8e3e9782b74aa11ea2d440271d7d6416d3a632a2d9cf6cd59300c4932dd1b
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
2016_04-_pergola1_1461880467.jpg (Szerkesztés alatt, 501 Kb, 2016-04-28 23:54:27)
90177049866f1d7cab7dd67d07b6b3a3e4b79296dc67f0f1cfb65bea91de61cd
2016_04-_pergola2_1461880470.jpg (Szerkesztés alatt, 486 Kb, 2016-04-28 23:54:30)
a623b2c677aa180de7064feb54da43f0e052c16cdbe92e54c4271bb7ef9eba99
2016_04-_pergola3_1461880474.jpg (Szerkesztés alatt, 513 Kb, 2016-04-28 23:54:34)
5d90bea4041b54a91c5e97fe739d58943679e65916f18c5f1f4574219378cdb8
2016_04-_pergola4_1461880477.jpg (Szerkesztés alatt, 278 Kb, 2016-04-28 23:54:37)
1f7fa10ce91266635803f3b4d2ad086b5e83852a35b9cbde469ccd5254374940
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