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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Albertirsai Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Albertirsai SE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19182504-1-13

Bankszámlaszám

11742159-20023993-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2730

Város

Albertirsa

Közterület neve

Irsay Károly

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2730

Város

Albertirsa

Közterület neve

Irsay Károly

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 466 02 10

Honlap

www.albertirsa.hu/sportkozpont
E-mail cím

Fax

titkarsag@albertirsa.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Ecsedi Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 466 02 10

E-mail cím

ecsedi.peter68@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kiss-Bartos Dorottya

+36 30 304 12 81

E-mail cím
kiss.bartos.dorottya@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Tessedik Sámuel általános Iskola

Albertirsa Város
Önkormányzata

KLIK Ceglédi Tankerülete

5

Felkészülés

Roszik Mihály Evangélikus Általános
Iskola

Alberti Evangélikus
Egyházközség

Alberti Evangélikus
Egyházközség

6

Felk. és
versenyeztetés

Sportcentrum

Albertirsa Város
Önkormányzata

Albertirsa Város
Önkormányzata

15

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1992-05-14
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1919-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0,7 MFt

0,7 MFt

0,8 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,4 MFt

0,4 MFt

0,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1,814 MFt

10 MFt

550 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

2,914 MFt

11,1 MFt

551,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,122 MFt

0,1 MFt

0,3 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,2 MFt

1,5 MFt

2 MFt

Anyagköltség

0,6 MFt

3 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

4 MFt

6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

2,5 MFt

540 MFt

Összesen

1,922 MFt

11,1 MFt

553,3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

2 MFt

8 MFt

10 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

2 MFt

2 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)

264 556 Ft

5 291 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

546 986 721 Ft

10 939 734 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

3 086 501 Ft

61 730 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-12-19 19:38
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
"Az Albertirsai Sportegyesületen belül, 1998 óta működik önálló kosárlabda szakosztály. Először a 2006/2007-es szezonban indított a klub utánpótlás csapatot a Pest
megyei bajnokságban. A serdülő korosztályban megtett kezdeti lépéseket követően, az utánpótlás korú lányok a következő évadban bronzérmet szereztek az
összevont kadet-junior bajnokságban. Mindeközben az egy évvel korábban megalakult férfi felnőtt csapat mindenkit maga mögé utasított a B csoportban, így egy
osztállyal feljebb lépett, ahol szintén meghatározó szereplőnek bizonyult a következő években. Albertirsán (női vonalon) az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan
jelen volt a kosárlabda - ezt rajtunk kívül, csak Monor, Gödöllő és Százhalombatta városa mondhatja el magáról. Néhány szezonnyi kikacsintást ( nők: 2003/2004 és
2004/2005, férfiak: 2010/2011 - Jász-Nagykun-Szolnok megyei bajnokság ) leszámítva, csapataink a Pest megyei bajnokságban szerepeltek. Az elmúlt 3 év pozitív
pályázati elbírálásunknak köszönhetően az utánpótlás korú játékosaink megmaradtak szakosztályunk tagjai között, sőt szeptember óta újabb 6-11 év közötti diákokat
sikerült toborozni (mindkét nemnél). A 2015-2016 szezonra 6 csapatot neveztünk ( a női- kadett-felnőtt, és férfi kadett-junior-felnőtt mellett mini fiúkkal lányokkal ).
Jelenleg igazolt játékosaink közül kb.80 fő még nem töltötte be a huszonharmadik életévét. Valljuk, hogy továbbra is a sportág szeretetére nevelés az elsődleges
célunk és az, hogy az általános iskolákkal együttműködve, minél nagyobb bázist teremtsünk a kosárlabdának Albertirsán. Szakosztályunk rendkívül gyenge
létesítmény feltételek mellett működik. Szabályos kosárlabda pálya jelenleg nem áll rendelkezésünkre településünkön! Az eddigiek során, heti 4 alkalommal kizárólag
kis pályán a Roszik Mihály (Alberti) Evangélikus Iskolában és a Tessedik Sámuel Általános Iskola tornatermében volt lehetőségük teremben a kosárlabdázásra a
gyerekeknek! A rendelkezésünkre álló edzésidő hihetelenül korlátolt, még ezekben a kis termekben is, hiszen nemcsak a mi egyesületünk 5 szakosztálya osztozik a
tanítási idő utáni teremidőpontokkal. Emellett, az Albertirsai Sportcentrum területén korlátlan lehetőségünk nyílik a szabadtéri kosárlabdára és az atlétikai futópálya
használatára. A legfontosabb feladatunk, hogy a rendkívül szegényes aktuális tornatermi helyzetünkön változtassunk. Ez egy szabvány kosárlabda pálya kivitelezését
jelenti. Az egyik szükségessé vált megoldás könnyűszerkezetes csarnok megépítése - az e

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Szakosztályunk jelenleg rendkívül gyenge létesítmény feltételek mellett működik. A rendelkezésünkre álló kosárlabda pályák, versenyek (tornák) kiszolgálására nem
elegendőek. Sportolóink az egyesület megalakulása óta a Tessedik Sámuel Általános Iskola és a Roszik Mihály Evangélikus Általános Iskola nem szabványos
tornatermét használja. Mindkét tornaterem alkalmatlan a serdülő tornák, vagy akár Kenguru-bajnokság megrendezésére. A magas létszám és rossz adottságok miatt
korosztályok szerint megbontva ugyan de félpályára gyakorlunk, még egész pályás gyakorlatokra ritkán kerülhet sor. Albertirsa Város Önkormányzatával az ingatlan
beruházás /felújítás során a város első könnyűszerkezetes csarnokának építését tervezzük kb. bruttó 765 000 000 Ft költségvetéssel. A tervek elkészültek, jogerős
építési engedéllyel rendelkezünk, a 30%-os önrészt az egyesület és a város Önkormányzata biztosítja a területtel együtt. A beruházás megvalósítását 2016. és
2017.évben tervezzük, így a 2016/17 támogatási időszakban a sportolók rendelkezésére állhat. Új, korszerű munkacsarnokot tervezünk, amely méretéből adódóan 2
db szabályos méretű kosárlabda pályát és keresztben egy center kosárlabda pályát biztosít. A munkacsarnok létrejöttével a kosárlabdázók legnagyobb problémája
oldódik meg és így egy időben több korosztályos csapat is edzhet. A létesítmény megvalósulásával lehetőségünk nyílik a korosztályok vagy képzettség szerinti
elkülönítésre valamint több edzővel és több gyerek bevonásával magasabb színvonalú szakmai képzést tudunk nyújtani. A program hatására még több gyermek
számára nyílik lehetőség az aktív versenysportra. A létesítmény a mindennapos testnevelés órákat is segíti, úgy hogy a három részre osztható panelekkel megoldva,
egyszerre több osztály is igénybe veheti majd. Így a multifunkciós csarnok majd egyszerre szolgálja a mindennapos iskolai testnevelés és a kosárlabda utánpótlásnevelés céljait. A projekt-költségvetés változtatásának lehetőségét fenntartjuk az ár/érték arány javításának érdekében. A változtatás érintené a beruházás tárgyát
képező ingatlan műszaki-, kivitelezési-tervét a funkcionalitását szigorúan tartva. A létesítmény lehetővé teszi a szomszédos települések sportolni vágyó fiataljainak
bevonását, ezért a sportegyesületeikkel együttműködési szerződéseket kötünk. Célunk egy térségi kosárlabdaközpont létrehozása Albertirsa, Dánszentmiklós, Pilis,
Ceglédbercel ,Mikebuda sportolóinak bevonásával.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
"Albertirsa város évek óta tervezi egy sportcsarnok építését, amit idén a látványsportágak TAO támogatásának felhasználásával szeretne megteremteni.
Szakosztályunk jelenleg rendkívül gyenge létesítmény feltételek mellett működik. A rendelkezésünkre álló kosárlabda pályák, versenyek (tornák) kiszolgálására nem
elegendőek. Sportolóink az egyesület megalakulása óta a Tessedik Sámuel Általános Iskola és a Roszik Mihály Evangélikus Általános Iskola nem szabványos
tornatermét használja. Mindkét tornaterem alkalmatlan a serdülő tornák, vagy akár Kenguru-bajnokság megrendezésére. A magas létszám és rossz adottságok miatt
korosztályok szerint megbontva ugyan de félpályára gyakorlunk, még egész pályás gyakorlatokra ritkán kerülhet sor. Albertirsa Város Önkormányzatával az ingatlan
beruházás /felújítás során a város első könnyűszerkezetes csarnokának építését tervezzük kb. bruttó 570 000 000 Ft költségvetéssel. A tervek elkészültek, jogerős
építési engedéllyel rendelkezünk, a 30%-os önrészt és a területet a város Önkormányzata biztosítja. A beruházás megvalósítását 2016. és 2017.évben tervezzük, így
a 2016/17 támogatási időszakban a sportolók rendelkezésére állhat. Új, korszerű munkacsarnokot tervezünk, amely méretéből adódóan 2 db szabályos méretű
kosárlabda pályát és keresztben egy center kosárlabda pályát biztosít. A munkacsarnok létrejöttével a kosárlabdázók legnagyobb problémája oldódik meg és így egy
időben több korosztályos csapat is edzhet. A létesítmény megvalósulásával lehetőségünk nyílik a korosztályok vagy képzettség szerinti elkülönítésre valamint több
edzővel és több gyerek bevonásával magasabb színvonalú szakmai képzést tudunk nyújtani. A program hatására még több gyermek számára nyílik lehetőség az
aktív versenysportra. A létesítmény a mindennapos testnevelés órákat is segíti, úgy hogy a három részre osztható panelekkel megoldva, egyszerre több osztály is
igénybe veheti majd. Így a multifunkciós csarnok majd egyszerre szolgálja a mindennapos iskolai testnevelés és a kosárlabda utánpótlás-nevelés céljait. A
létesítmény lehetővé teszi a szomszédos települések sportolni vágyó fiataljainak bevonását, ezért a sportegyesületeikkel együttműködési szerződéseket kötünk.
Célunk egy térségi kosárlabdaközpont létrehozása Albertirsa, Dánszentmiklós, Pilis, Ceglédbercel ,Mikebuda sportolóinak bevonásával. A sportcsarnok létesítése
nem csak Albertirsa város diáksportéletét fogja támogatni, de egyben teret adhatna a térség más egyesületeinek is a szakmai fejlő

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
"Mottó: a kosárlabdázás legyen településünk legnépszerűbb teremsportja (játékosok és nézők száma alapján). 1. Helyzetelemzés: a kosárlabdázás településünkön –
egyesületünk rövid bemutatása 2. Utánpótlás és szakemberképzés: céljaink bemutatása 3. Versenyek – ahol elindulunk 4. Az amatőr kosárlabdázás erősítése
településünkön 5. Fair play 6. Marketing-kommunikáció 7. Sportdiplomácia 8. Szolgáltatás 9. Társadalmi felelősségvállalás Helyzetelemzés: a kosárlabdázás
településünkön – egyesületünk rövid bemutatása A sportágfejlesztési program eredményes végrehajtása Albertirsa város kosárlabda sport fejlődésére kihatással van,
ezen belül komoly lendületet adhat egy eredményesebb és magasabb színvonalú utánpótlás csapat kialakítására. 1998 óta működik önálló kosárlabda szakosztály.
Azóta eltelt majdnem 2 évtizedben sok albertirsai gyerek fordult meg edzéseken, versenyeken. Saját nevelésű gyerekekkel eljutottunk egy idény erejéig a Budapest
Bajnokságig, ahol rendszeresen középiskolás lányok alkották a csapatot. Jelenleg kosárlabda szakosztályunk 1 vegyes mini , 1 női kadet,1 női felnőtt, 1 férfi kadet, 1
férfi junior és 1 férfi felnőtt csapattal működik. Igazolt versenyző játékosunk közül 31 lány és 34 fiú. A település két iskolájában tartunk edzéseket, meglehetősen
gyenge termi adottságokkal. Utánpótlás és szakemberképzés A szakmai program edzői - az egyesület egykori játékosai- OKJ-s szakedzői végzettséggel
rendelkeznek, amelyet Balogh Judit szakmai oktatásával, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán szerezték. A programba bevonásra
kerülnek az általános iskolák testnevelői is. A program előnye továbbá, hogy az eddig kevesebb edzéslehetőséget kapott utánpótlás sportolóinknak is megfelelő
körülményeket tudunk biztosítani a testmozgáshoz, valamint, hogy a sportszakembereink számára megfelelő bért tudunk ajánlani. „Labdát minden gyermek kezébe!”
A sportág népszerűsítése és a tömegesítése érdekében előkészítő mozgalmat kell elindítani az általános iskolák alsó tagozatától kezdve. A kosárlabdázás minden
válfaját fel kell használni a gyermekek nevelése érdekében (labdás ügyességi, illetve dobóversenyek, 1:1-5:5 játékok). Szoros együttműködést kell folytatni az
utánpótlás neveléshez tevőlegesen is hozzájárulni képes önkormányzatokkal. 12-14 éves kortól biztosítani kell, hogy a tehetséges gyermekek a minőségi képzés
rendszerébe bekerüljenek és fejlődésük csak szakmai alapokon dőljön el. Középiskolás korban meg kell t

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
"A társadalmi – gazdasági hatások széleskörűek, az eredmények rövid és hosszú távú formában is megjelenhetnek. Rövid távú hatások: az utánpótláscsapatok
versenyeztetése során a célunk, hogy a tagdíj mértéke jelképes legyen, illetve a szülők egyéni hozzájárulása minél kevesebbet tegyen ki. Ezzel a családok, játékosok
kiadásait csökkentjük, több lehetőségük marad a tanulással összefüggő egyéb kiadásaik finanszírozására. A mi városunkban is jellemző, hogy a szülők olyan
sportágat választanak gyermeküknek, ami helyben is elérhető. Sikeres pályázat esetén a felszerelések (egy részének) biztosításával a hátrányos helyzetű családok
gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani, így a családi anyagi források hiánya miatt tehetség nem veszhet el. A kosárlabdázás, a sport révén a
hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára is biztosítunk felemelkedési lehetőséget. A hosszú távú hatások: lényegesen nagyobb jelentőséggel bír. Utánpótlás
nevelés kiemelendő, hiszen ez később az egészségügyben egyéni megtakarítást eredményezhet. Az egészséges életmóddal, a mindennapi sportolással
karbantartjuk testünket. Számos betegséget, egészségügyi probléma kialakulását kerülhetik el az emberek. Ennek pedig az állam egészségügyre, gyógyszer
támogatásra fordított költségeire lehet rendkívül pozitív hatással. Általános társadalmi elvárás a fiatalok egészséges, mozgásban gazdag életmódra nevelése. Az itt
élő családoknak lényeges, hogy a gyerekek ellenőrzött körülmények között, egészséges testmozgással töltik a délutánt. Célunk továbbá elérni, hogy az
egyesületünkben sportoló fiatalok gondolkodását oly módon formáljuk, alakítsuk, hogy igényük legyen a testedzésre idősebb korukban is. Kialakítsuk azt az
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életszemléletet, hogy saját egészségük megőrzéséért tegyenek. A csapatmunka fontosságát próbáljuk a gyerekek életében is hangsúlyozni (pl. családi kosár nap
szervezése, közös részvétel városi programokon). A sportegyesülethez tartozás akár a sportolók, akár a szurkolók részéről egyben a nagyobb közösséghez tartozást
is fokozza, a sportsikerek erősítik az identitástudatot, a lakóhelyhez, hazához kötődés érzését is. Remélhetőleg így egy egészségesebb életmóddal megismerkedett,
egészségesebb generációt sikerül kinevelnünk! "
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

táblagép

db

1

120 000
Ft

120 000 Ft

Informatikai
eszközök

laptop

db

1

250 000
Ft

250 000 Ft

370 000 Ft

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

Indoklás

táblagép

Informatikai felszereltségünk elavult, a megnövekedett adminisztrációs teendőink alapvető eszközei.

laptop

Informatikai felszereltségünk elavult, a megnövekedett adminisztrációs teendőink alapvető eszközei.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

256 619 Ft

2 646 Ft

5 291 Ft

264 556 Ft

113 381 Ft

375 291 Ft

377 937 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEB

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Sportcsarnok építése

2017-02-15

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2017-09-01

U.
f.

É.
k.

2017-09-01

Tervezett beruházási
érték (Ft)

765 000 000 Ft
765 000 000 Ft

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

Beruházás címe

Sportcsarnok építése

2730
Albertirsa
-

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
6451/7

Indoklás

A város sportéletét robbanásszerű fejlődésnek fogja indítani, az iskolák
súlyok helyszín-problémáira a testnevelés órák megtartásához nagy
segítséget nyújthat. A környező sportegyesületek versenyeztetési és
felkészülési területet nyernek, valamint a város lakosságának elérhető
sportolási lehetőséget biztosít.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

530 577 120 Ft

5 469 867 Ft

10 939 734 Ft

546 986 721 Ft

234 422 880
Ft

775 939 734 Ft

781 409 601 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

4

0

Nincs

U11

18

2

1

Megyei

U12

0

3

0

Nincs

U14

0

4

0

Nincs

U16

25

4

2

Megyei

U18

15

5

1

Megyei

U20

1

0

0

Nincs

U23

1

6

0

Nincs

U25

2

2

0

Nincs

Összesen

62

30

4
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

mobil palánk

db

2

100 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

kosárlabda (edzés)

db

15

10 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

kosárlabda (meccs)

db

15

18 000 Ft

270 000 Ft

Sporteszköz

verseny háló gyűrűre fehér

pár

2

11 000 Ft

22 000 Ft

Sportfelszerelés

verseny mez -nadrág

szett

60

8 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

jelzőmez

db

15

990 Ft

14 850 Ft

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 136 850 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

100 000 Ft

Személyszállítási költségek

200 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

400 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

3 336 850 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 993 905 Ft

30 865 Ft

61 730 Ft

3 086 501 Ft

342 945 Ft

3 398 580 Ft

3 429 445 Ft
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés 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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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés 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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Versenyeztetés
2016/17 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 291 Ft

5 291 Ft

2 646 Ft

7 937 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

10 939 734 Ft

10 939 734 Ft

5 469 867 Ft

16 409 601 Ft

Utánpótlás-nevelés

61 730 Ft

61 730 Ft

30 865 Ft

92 595 Ft

Összesen

16 510 133 Ft

16 510 133 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Albertirsa, 2016. 12. 19.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Ecsedi Péter (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 a jogszabályban meghatározott 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Albertirsa, 2016. 12. 19.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-12-19 19:38

17 / 23

be/SFPHPM01-07038/2016/MKOSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:20:38
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:
2016-04-29 14:47:20
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:20:46
Feltöltés / Megtekintés

(110 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:47:56
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 15:12:42
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 17:02:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 17:05:51
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:24:04
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:21:37
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:
2016-04-29 14:48:50
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 17:04:03
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:12:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 19:26:14
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 17:03:25
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Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 17:03:07
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 17:03:14

Kelt: Albertirsa, 2016. 12. 19.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

3

5

67%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

3

5

67%

Edzőtáborok száma

db

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

1488

148700%

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

U18

fő

U17

fő

U16

fő

U15

fő

0%
20

25

25%
0%

29

30

3%
0%

Egyéb indikátorok
U14

4

5

25%

U12

3

4

33%

U11

24

30

25%
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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

530 833 739 Ft

5 472 513 Ft

10 945 025 Ft

547 251 276 Ft

234 536 261 Ft

776 315 025
Ft

781 787 538 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

256 619 Ft

2 646 Ft

5 291 Ft

264 556 Ft

113 381 Ft

375 291 Ft

377 937 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

530 577 120 Ft

5 469 867 Ft

10 939 734 Ft

546 986 721 Ft

234 422 880 Ft

775 939 734
Ft

781 409 601 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 993 905 Ft

30 865 Ft

61 730 Ft

3 086 501 Ft

342 945 Ft

3 398 580 Ft

3 429 445 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

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

533 827 644 Ft

5 503 378 Ft

11 006 755 Ft

550 337 777 Ft

234 879 206 Ft

779 713 605
Ft

785 216 983 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
100 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
110 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (52 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)
cimpeldany20150317_1429545505_1461934040.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2016-04-29 14:47:20)
811868acf8a24de3bf62b37a7bc9142bbcd24d623aca586d9a296cdc5cf0985a
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
varhatobevetel_hitelesitve_1478793794.pdf (Hiánypótlás melléklet, 82 Kb, 2016-11-10 17:03:14)
c3873fd71e9933a383b1ed7a7e9f4c8b16798de43879385e7bd00638bec8559a
varhato_bevetel_kiadas_1461932163.pdf (Szerkesztés alatt, 515 Kb, 2016-04-29 14:16:03)
aef90c70377d1c68025a98caa4159dd9786e3d635615a74d173f734f994deacc
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
utemterv_ase_hitelesitve_1478793759.pdf (Hiánypótlás melléklet, 101 Kb, 2016-11-10 17:02:39)
43d33985169f4f44109348b58fae632720f61bb18129ca0f2a1717d760068144
aseonero_1478802371.pdf (Hiánypótlás melléklet, 61 Kb, 2016-11-10 19:26:11) fe25deda79c3436956a757d929bd7e09ffc7426c9b8cce601d8e97c2a7252ca1
30oneroonk_1478802374.pdf (Hiánypótlás melléklet, 74 Kb, 2016-11-10 19:26:14) 0bbcd25ea4daab402f8aa8ca4a989b0a451585d7e94afc219d95706a5e3e5e3e
30oneroonk_1461932099.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2016-04-29 14:14:59) 0bbcd25ea4daab402f8aa8ca4a989b0a451585d7e94afc219d95706a5e3e5e3e
asefinanszirozasi_utemterv_1461932312.pdf (Szerkesztés alatt, 413 Kb, 2016-04-29 14:18:32)
c02a97f5c727e38761d3a99955d749af3898a05dfce25c7cc9a78ea9302bdecc
aseonero_1461932464.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2016-04-29 14:21:04) fe25deda79c3436956a757d929bd7e09ffc7426c9b8cce601d8e97c2a7252ca1
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
varhatokihaszn_hitelesitve_1478793787.pdf (Hiánypótlás melléklet, 158 Kb, 2016-11-10 17:03:07)
747ec338b14c3a65da2f439187836e4dfae6954887ddfc2e07042298ae60ad9e
varhato_kihasznaltsag_1461932205.pdf (Szerkesztés alatt, 636 Kb, 2016-04-29 14:16:45)
24129556981979f011add43cf7c1b5c06aed69ae126ef81587124a47c87ad2a8
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
varhatobevetel_hitelesitve_1478793780.pdf (Hiánypótlás melléklet, 82 Kb, 2016-11-10 17:03:00)
c3873fd71e9933a383b1ed7a7e9f4c8b16798de43879385e7bd00638bec8559a
varhatobevetelkiadas_hitelesitve_1478793805.pdf (Hiánypótlás melléklet, 156 Kb, 2016-11-10 17:03:25)
2b0fa54ec8030441471358c5ab847dfa00dbae6d9ef6aa929f7b0e71302dac93
asesportcsarnokvarhatobevetelei_1461932382.pdf (Szerkesztés alatt, 437 Kb, 2016-04-29 14:19:42)
7768cc38278e3deb61cc72638f1a2476a238c347a5f59dc3d4deb91d8f899f32
Egyéb dokumentumok
lampa3_1461932004.jpg (Szerkesztés alatt, 763 Kb, 2016-04-29 14:13:24) e32fd821b674e536d5e83f4f8d69108263a3244a19f765a189f0614f5476b542
lampa2_1461932009.jpg (Szerkesztés alatt, 868 Kb, 2016-04-29 14:13:29) 1635a578a6ccdd3a6b5d74c44473d4c9fa1d17363cdb4abe894bd2921317fa3c
lampa1v2_1461932014.jpg (Szerkesztés alatt, 890 Kb, 2016-04-29 14:13:34) 23a4ccfc35656eff627ac10df44a3146446f593d52b4ae415b52f4561c356222
kulsoaxo_1461932019.jpg (Szerkesztés alatt, 611 Kb, 2016-04-29 14:13:39) e2ed8cd3632b0e7a43417ae5279012516d67d18748452b46d79b32726710409d
exterior4_1461932022.jpg (Szerkesztés alatt, 151 Kb, 2016-04-29 14:13:42) 2629e57e2de573e6c75db6912a983f6d9afa707578361c430ecea44d132cbca3
exterior2_1461932027.jpg (Szerkesztés alatt, 284 Kb, 2016-04-29 14:13:47) 5fc129708004f246198cf48930847028c44e58e88e8e9682fe657b5bb9ec9ffe
exterior3_1461932031.jpg (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2016-04-29 14:13:51) 59952f850fd6e5396bcfafcae0d3cb340f4bcac8752531be03c36007fc416015
exterior1_1461932036.jpg (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2016-04-29 14:13:56) 2957e504940311ed6a386d3542c469b1ff62d087fe051dc7527bcce35bd599b2
szbsportedzoi1_1461935497.jpg (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-29 15:11:37) e8b84a722f85ce1e68885dfb646841c17f9830d5182b7d526c0823add973d5ce
szbsportedzoi2_1461935513.jpg (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2016-04-29 15:11:53) 97037783d21c6723e1bc8cb952d5eb4b491942af2ec8b82d01ab72bbf57a1b14
kbdszakedzoi_1461935544.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2016-04-29 15:12:24) c52a18a6278bb22eec6747896046a4bddc2c8df161633c7359eaa50524feaee7
marsairszakedzoi_1461935562.pdf (Szerkesztés alatt, 144 Kb, 2016-04-29 15:12:42)
df404a035e0c239e0c7c4fb8f0968344fab472e7028693b534e304ebf6a6de39
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat201604121_1461932438.pdf (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2016-04-29 14:20:38)
f35c38ec1ee4aaa8900044356ffbd3b1890b5ab4ae72565ba5f1eae9d7e0a256
(110 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mkosz20160428_visszaigazolas_433273_1461934076.xls (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2016-04-29 14:47:56)
98760cde789458bbfcdbc79a3b2fe5a767f8953039c9acd1ed84589b7d7cfa53
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav020160412mkosz_1461932446.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-29 14:20:46)
fed5f7d564bc2fbab6b5931f0bd090f5a3de646957b1107565917e34451ecc65
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
dok_palyazat_1461934130.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 14:48:50) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
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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
erdemi_dontes_1461932497.pdf (Szerkesztés alatt, 807 Kb, 2016-04-29 14:21:37) 1844983b64a61d2bdb446a73d9c06e62c3aaa182315deb568b4495a3cf75fa99
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
egyuttmase-onk.20160415_1478793746.pdf (Hiánypótlás melléklet, 341 Kb, 2016-11-10 17:02:26)
ad3fce7c23a88273746b1f0a191ad776d484cddc8eba5cd946baf216d673440c
hasznositasiszerzodesase2016ter_1478793951.doc (Hiánypótlás melléklet, 56 Kb, 2016-11-10 17:05:51)
b6f5bf3b3be808d450410e5d0b30190c819211f1e908cb89a73948aa4eed1512
aseonkegyuttmhat_1461932341.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-04-29 14:19:01) e5e77d01996bdb7497cbb83b12b465024a83ee6331fe4fc5fdfe88f58f533dac
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_20160429_110454-1_1461932644.pdf (Szerkesztés alatt, 501 Kb, 2016-04-29 14:24:04)
218d5d0e9392f13f3ba59eec176c7fd2348dce1bb30da4ef9f3ea45af1e620cd
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
jelzalogjognyilatkozatpolgarmester_1478793734.pdf (Hiánypótlás melléklet, 123 Kb, 2016-11-10 17:02:14)
30530978c4299f1808ccc2ed09032bd075928fcd0b7496528ad921fe1d24d8d9
dok_palyazat_1461934119.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 14:48:39) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
dl_koltsegszamitasarakkalbr765_1478793843.pdf (Hiánypótlás melléklet, 396 Kb, 2016-11-10 17:04:03)
6cd59463d550ab635bc70b566e5e3a4ae76a3702a7e6a45bda199918c8d27beb
dok_palyazat_1461934094.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 14:48:14) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
tuzvedelmirajz_1461931904.pdf (Szerkesztés alatt, 814 Kb, 2016-04-29 14:11:44) 14cb5aad85879a2824bb5c6373d75e01bf13cd1a7f8a1d0a6712a0cffafc5011
s-04kuzdotertetotartokiosztasi_1461931908.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2016-04-29 14:11:48)
f69d1fab5362a6fed2ae2d99f00ab9d644e4e142a0c80072473fdcfa11f66075
s-03kiszolgaloresztetotartokios_1461931912.pdf (Szerkesztés alatt, 297 Kb, 2016-04-29 14:11:52)
6b59a2135da3129c711e7ef283ffc79bf58d95970d27488a4e524d0cec992e93
s-02pillerkiosztasiterv_2_1461931915.pdf (Szerkesztés alatt, 370 Kb, 2016-04-29 14:11:55)
fec247e8f94d59265de509f3e2eb8e3248951bf1b5bc922a69df303b9a2ef9ee
s-01kehelynyakkiosztasiterv_1_1461931919.pdf (Szerkesztés alatt, 448 Kb, 2016-04-29 14:11:59)
32368d031430deb31eea762507dd0f54e091d5c9eef20128fee533e04f568e08
geotechnikaijelentes_1461931923.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2016-04-29 14:12:03)
888b9899cbcdf8f72626cbb8a18b8cce14c0bd4413ff3b6bf832cbca90361c08
geotechnikaterv_1461931928.pdf (Szerkesztés alatt, 400 Kb, 2016-04-29 14:12:08) 7a1e1332a93bc916abb300ef5ca7ab536c28efe0f2312f375a65b05521677d32
epuletgepeszetimuszakileiras_1461931933.pdf (Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2016-04-29 14:12:13)
2c382bf6b880352f73a7d3c7632b59bebe8dd429fb37feae123833da983830b8
albertirsasportcsarnokteherfelvet_1461931940.pdf (Szerkesztés alatt, 365 Kb, 2016-04-29 14:12:20)
5b3d0937d87baa0089a511e82c46073b4f93e8b80b7d57aa1fb889e00ead86c9
albertirsasportcsarnoktartoszerke_1461931944.pdf (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2016-04-29 14:12:24)
7d59538531e71a753c3b1a3b193328c8ddda30347f2f247f68c50ead9ef3e140
tuzvedelmimuszakileirasm3hp_1461931952.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-29 14:12:32)
c33bb7d737cae51483757f628202ca5ddbb64081126e9bee1a4e629a228ebc0f
muszakileirashp._1461931956.pdf (Szerkesztés alatt, 170 Kb, 2016-04-29 14:12:36)
3dd418732ab43b2ae249ae66b2f438907b50afd778d983402d7ba71c2d87d11f
epuletvillamossagimuszakileirash_1461931962.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2016-04-29 14:12:42)
f27209d7ceaedfac47580705aae09f2b587f6e3702329bee1602fd6aa298302f
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