
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  PUSKÁS AKADÉMIA PARTNER Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  PUSKÁS AKADÉMIA PARTNER Közhasznú Non-profit Kft.

Gazdálkodási formakód  113  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  3583

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  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  14836583-2-15

Bankszámlaszám  11744041-20090687-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4355  Város  Nagyecsed

Közterület neve  Vörösmarty  Közterület jellege  utca

Házszám  19  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  4355  Város  Nagyecsed

Közterület neve  Vörösmarty  Közterület jellege  utca

Házszám  19  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 945 31 80  Fax  

Honlap  www.puskaspartnernagyecsed.hu E-mail cím  pmnagyecsed@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kovács Lajos

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 945 31 80  E-mail cím  pmnagyecsed@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kovács Lajos +36 30 945 31 80 pmnagyecsed@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 Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 2,2 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 2,9 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 5,6 MFt 5 MFt 5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 1,8 MFt 2,7 MFt 110,9 MFt

Egyéb támogatás 4,9 MFt 14 MFt 33 MFt

Összesen 17,4 MFt 21,7 MFt 148,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,9 MFt 1,7 MFt 2 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,7 MFt 2,4 MFt 2,4 MFt

Anyagköltség 3,2 MFt 3,2 MFt 7,7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1 MFt 2 MFt 3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,6 MFt 0,5 MFt 49,7 MFt

Összesen 10,4 MFt 9,8 MFt 64,8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 6,09 MFt 5,1 MFt 58,4 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,7 MFt 2,4 MFt 2,4 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)

6 954 126 Ft 137 304 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 393 325 Ft 85 445 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 9 372 914 Ft 170 000 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 Puskás Akadémia Partner Nonprofit Kft fő tevékenysége a sport, szabadidős képzés, a sporthoz kapcsolódó nevelés, oktatás, ez irányú képességfejlesztés és
ismeretterjesztés. A Társaságot azzal az elsődleges céllal alakítottuk 2009-ben, hogy felkutassuk és felkaroljuk a labdarúgást kedvelő gyermekeket, fiatalokat,
számukra megfelelő színvonalú felkészítést biztosítsunk, ezzel is elősegítve a helyi, és hazai labdarúgás számára az utánpótlás nevelést, továbbá településünk
hírnevének öregbítését. A kiemelkedő tehetségek számára a lehető legmagasabb szintű szakmai, erkölcsi és értelmi fejlődést igyekszünk biztosítani. Jelenleg 5
korcsoportban 92 fő gyermek fejlesztésével foglalkozunk az alábbiak szerint: • U7 korosztály 11 fő, • U9 korosztály 13 fő • U11 korosztály 22 fő • U13 korosztály 23 fő
• U15 leány korosztály 23 fő Az U7- U13 korosztály fiú utánpótlás csapatait a Bozsik egyesületi programba indítottuk. Az U15 leánycsapatunk az elmúlt évben
szerveződött. Ősszel már a megyei I. osztályú bajnokságba neveztük Őket. Jelenleg folyamatban van 36 új játékos leigazolása. Az új 2016/17-es évadban csapataink
számát megduplázzuk. Öt új csapatot indítunk az alábbi korcsoportokban, akik a következő szinten versenyeznek majd: • U14 ffi korosztály: 16 fő – NB II. szinten •
U15 ffi korosztály: 16 fő – NB II. szinten • U11 ffi futsal: 8 fő – UP torna • U13 ffi futsal: 11 fő – UP torna . U15 női futsal: 11 fő - UP torna Edzéseket csapatonként
hetente 2 alkalommal, március és október közötti időszakban a helyi Sporttelepen tartunk. Az edzéseken a sporttelep pályavilágítással ellátott nagy pályáját
használjuk. Az utánpótlás nevelést, illetve a leány csapat edzését a jövőben 4 fő, megfelelő képesítéssel rendelkező edző látja el. Gyermekeink számára az oktatás
és versenyeztetés teljesen ingyenes, társaságunk térítésmentesen biztosítja számukra az ellátást és az ahhoz szükséges eszközöket, felszereléseket. 

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

„Fitt tanya” elnevezéssel sportkomplexum létrehozása a cél, annak érdekében, hogy szervezetünk keretében nevelt utánpótlás korú sportolók edzéseihez,
versenyzésre való felkészülésükhöz, tornák, kupák szervezéséhez a megfelelő színvonalú infrastrukturális hátteret biztosítsuk. A létrejövő sportkomplexum alkalmas
lesz különböző iskolai- és szabadidős sportesemények, közösségi célú rendezvények lebonyolítására is. Sportszervezetünk jelenleg saját tulajdonú, sportcélú
ingatlannal nem rendelkezik. Az edzéseket, felkészüléseket a Városi Sporttelepen, az élőfüves nagypályán tartjuk. A sporttelep a város egyetlen szabadidő- és sport
funkciójú szabadtéri sportlétesítménye, szervezetünkön kívül a felnőtt korosztály fejlesztésével foglalkozó sportegyesület edzései, illetve a település oktatási
intézményei a mindennapos testnevelés lebonyolítására ezt a helyszínt használják.Kihasználtsága immár jóval meghaladja a kapacitását, ezért az időbeosztás
összeegyeztetése egyre megoldhatatlanabb.járda és 280 m2 területen parkol Beruházásunk keretében megvalósítani tervezett műfüves nagypályával a település és
vonzáskörzete nem rendelkezik. Legközelebb csak a szomszédos járáshoz tartozó, 35 km-re elhelyezkedő Nyírbátorban található ilyen infrastruktúra. A beruházás
keretében tervezett fejlesztés funkciójában és a megjelenésében a megyében egyedülálló sportkomplexumot eredményez. Sportszervezetünk a 2016/17-es évadban
a meglévő, és versenyben résztvevő 5 csapat mellé további 5 korcsoportban indít csapatokat. A jelenleg a városban, illetve a járásban rendelkezésre álló sportcélú
ingatlan kapacitások a fejlesztési programunk sikeres megvalósításához sem mennyiségében, sem minőségében nem elegendőek. A beruházás keretében a
Nagyecsed, Jókai és Vörösmarty utcák által határolt kisvárosias lakóterületen, elsősorban lakatlan, leromlott állapotú ingatlanok felhasználásával, „Fitt tanya”
elnevezéssel sportkomplexum létrehozása tervezett az alábbiak szerint:A felkészülés, edzés és versenyeztetés elősegítése érdekében, pályaépítés keretében
műfüves nagypálya (105x68) és műfüves pálya (20x40) építése történik a kapcsolódó játéktér- és pályaberendezésekkel, továbbá 355,16 m2 hasznos alapterületen a
betöltendő funkciónak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő öltöző építése valósul meg.Biztonsági beruházásként 440 méter hosszan kerítés építése tervezett.A
biztonságos gyalogos és gépjármű forgalom megteremtése érdekében 957,36 m2 területen járda és 280 m2 területen parkoló építés történik. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 2016.07.01.-2017.06.30. Projekttevékenységek ütemezése: Ingatlan beruházás: 2016.07.01.-2017.06.30. •
projekt-előkészítés: hatósági engedélyek beszerzése, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, kivitelező kiválasztása érdekében közbeszerzés lefolytatása,
támogatás megelőlegező forrás biztosítása 2016.07.01. – 2016.09.30. • projekt megvalósítás: kivitelezés, műszaki ellenőri tevékenység, menedzsmenti tevékenység,
könyvvizsgálói tevékenység 2016.09.01. – 2017.06.15. • projektzárás: műszaki átadás-átvétel, záró könyvvizsgálói jelentés, használatbavétel. 2017.06.16.-
2017.06.30. Szakmai program megvalósítása: 2016.07.01.-2017.06.30. • Toborzás, igazolás, nevezés: 2016.07.01.- 2016.09.01. • Tornákon, bajnokságokban való
részvétel: 2016.09.01.-2017.06.30. • Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2016.09.01.-2017.06.30. • Edzőmérkőzések szervezése,
edzőmérkőzéseken való részvétel 2016.09.01.-2017.06.30. • Kapcsolattartás szülőkkel, iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szponzorokkal, önkormányzattal
2016.07.01.-2017.06.30. 

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

A jelenlegi program a 2015/16-os évadra tervezett sportfejlesztési program tapasztalatait, eredményeit figyelembe véve, arra építve készült. Sportszervezetünk
utánpótlás neveléssel foglalkozik, mely tevékenység az MLSZ stratégiában elsődleges célkitűzésként szerepel. Tevékenységeink, terveink és jelen sportfejlesztési
koncepciónk az alábbi területeken illeszkednek, és segítik az MLSZ stratégiájában megfogalmazott célkitűzések, elvárások megvalósulását: • Tömegbázis
megteremtése: kupák, hétvégi tornák rendezése a gyermekek számára a stresszhatás és kudarcélmény nélkül. Lakótelepi fociterületek kialakítása, támogatása.
Amatőr bajnokságok infrastrukturális feltételeinek javítása. Megfelelő grundok, labdarúgó pályák rendelkezésre állása. „Mindenki a pályára!” jelszó megvalósítása.
Minél több utánpótláskorú gyermek megnyerése a sportág számára, bevonva őket a labdarúgásba, a helyi labdarúgás tömegbázisának jelentős növelése, még több
gyermek bevonásával a 2016-17 évadban. Óvodai, iskolai csapatok számára sportágat népszerűsítő rendezvények szervezése. • Labdarúgás egy életen át:
utánpótlás-nevelés segítése, szakmai munka színvonalának emelése az amatőr labdarúgó társadalomban. A növekvő létszámmal és növekvő számú eseménnyel
szervezett szabadidős labdarúgás infrastrukturális feltételeinek javítása. • Utánpótlás-nevelés és tehetségkutatás: Hatékony utánpótlás-nevelés, tehetség-kiválasztás
és gondozás révén a fiatal játékosok számának jelentős megnövelésével a megfelelő bázis létrehozásáról való gondoskodás. Nagyecsed és vonzáskörzete
óvodáiban és iskoláiban tanuló gyermekek labdarúgással való megismertetése, sport megszerettetése. • Bozsik program: A sportszervezet keretei között sportoló
gyermekek folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, emellett versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi
utánpótlás tornákon. • Európai szintű tárgyi feltételek megteremtése: A felkészüléseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése.
Sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára, az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához
szükséges infrastrukturális háttér megteremtése. Meglévő forrásaink mellett a helyi vállalkozók, cégek támogatási kedvének növekedését várjuk, mely birtokában
reális esélyünk van arra, hogy programunk hosszú távon biztosítsa célkitűzéseink és az MLSZ stratégiában foglaltak megvalósulását. 

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

A projekt eredményeként hatékonyabbá válik az utánpótlás nevelés, növekszik az utánpótlás nevelésbe bevontak, az amatőr és szabadidős futballt kedvelő és
kipróbáló gyermekek száma. A fejlesztéssel érintett korosztály tekintetében jellemző a mozgásszegény életmód. A sportfejlesztési program célkitűzéseinek
megvalósításával lecsökken a számítógép, telefon és televízió társaságában eltöltött idő, nő az edzett, ezáltal egészségesebb gyermekek száma. Hozzászoknak a
fiatalok a közösségben szokásos normák betartásához, az együtt gondolkodáshoz, az egymásra utaltsághoz, mely nagymértékben segíti az iskolába, illetve a
társadalom egyéb közösségeibe való beilleszkedésüket. Az elvárásoknak megfelelő színvonalúvá válik a labdarúgás infrastrukturális feltétele, melynek köszönhetően
növekszik a felkészülésre fordítható idő, javul a sportolók teljesítménye, ezáltal eredményesebben szereplés várható. Biztonságosabbá válik a sporttevékenység,
emelkedik a tornák, bajnokságok száma és színvonala, az eseményen résztvevők létszáma. A labdarúgás népszerűsége, sikeressége nő, növekszik a sportágba
vetett bizalom, erősödik a labdarúgás imázsa. A fejlesztés által a sportszervezet térségi szerepköre, elismertsége erősödik, növekszik a látogatók száma, mely
fokozatos bevétel növekedést produkál. A helyi sport, közösségi és rekreációs lehetőségek fejlesztésének hatásaként erősödik a társadalmi elkötelezettség, a városi
identitástudat, javulnak a lakosság életfeltételei. Hosszabb távon a bővülő és magasabb színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező kisváros létrejöttének hatásaként
fejlődik a helyi gazdaság, növekszenek a városba irányuló befektetések, nő a helyi foglalkoztatás. Kockázat minden tevékenységünkhöz kapcsolódhat, sőt
kapcsolódik is. Általánosabb értelemben a kockázat nem más, mint a jövő kiszámíthatatlansága, bizonytalansága. A sportfejlesztési program sikeres megvalósítását
az alábbi események kockáztathatják: • Csökkentett mértékű támogatás megítélése, ezáltal finanszírozási problémák fellépése • tervezési, kivitelezési hiba • nem
teljesítés, nem szerződésszerű teljesítés • gyermekek körében eltérő viselkedési minták, szociális körülmények • negatív szülői hozzáállás
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 4 16 900 Ft 67 600 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 8 3 465 Ft 27 720 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 4 18 900 Ft 75 600 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 4 14 175 Ft 56 700 Ft

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz új db 1 9 500 000
Ft

9 500 000 Ft

9 727 620 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

cipő teremhez 4 fő edző által az edzéseken, versenyeken, mérkőzéseken használandó sportfelszerelés.

edző póló 4 fő edző által az edzéseken, versenyeken, mérkőzéseken használandó sportfelszerelés.

edzőmelegítő 4 fő edző által az edzéseken, versenyeken, mérkőzéseken használandó sportfelszerelés.

széldzseki 4 fő edző által az edzéseken, versenyeken, mérkőzéseken használandó sportfelszerelés.

9-21 személyes kisbusz új Bajnokságokra, tornákra és egyéb eseményekre a sportszervezet játékosai és edzői szállítása céljából.

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)

6 747 280 Ft 69 541 Ft 137 304 Ft 6 954 126 Ft 2 980 340 Ft 9 864 924 Ft 9 934 465 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés építése 2016-09-01 2017-05-31 2017-07-01 6 146 800
Ft

6 146 800
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

biztonsági kerítés építése A sportolók, a létrejövő anyagi javak biztonságának megteremtése érdekében a létrejövő sportkomplexumnak közhasználatú
térrel határos oldalán kerítés építése szükséges.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi

száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kerítés
építése

Egyéb 4355
Nagyecsed
Jókai
nem
releváns

630 Saját

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

U7 műfüves kispálya teljes pálya 3 11

U9 műfüves kispálya teljes pálya 3 13

U11 műfüves kispálya teljes pálya 3 22

U13 műfüves kispálya, műfüves
nagypálya

teljes pálya, félpálya 3 23

U15 műfüves kispálya, műfüves
nagypálya

teljes pálya, félpálya 3 23

U14 műfüves kispálya, műfüves
nagypálya

teljes pálya, félpálya 3 16

U15 műfüves kispálya, műfüves
nagypálya

teljes pálya, félpálya 3 16

U11 műfüves kispálya teljes pálya 3 8

U13 műfüves nagypálya, műfüves
kispálya

teljes pálya, félpálya 3 11

U15 műfüves kispálya, műfüves
nagypálya

teljes pálya, félpálya 3 11

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?
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Nem
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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. 4 263 947 Ft 43 933 Ft 85 445 Ft 4 393 325 Ft 1 882 853
Ft

6 232 245 Ft 6 276 178 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

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 11 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 13 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 22 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 23 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U14 Puskás Akadémia Partner Non-Profit Kft. 16 országos II ffi UP 2. Inaktív

U15 Puskás Akadémia Partner Non-Profit Kft. 16 országos II ffi UP 2. Inaktív

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

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

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

U15 PUSKÁS AKADÉMIA PARTNER NP. KFT U15 23 női UP torna női UP torna Aktív

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U11 Puskás Akadémai Partner Non-Profit Kft. 8 futsal UP torna U11 v. alatta Inaktív

U13 Puskás Akadémia Partner Non-Profit Kft. 11 futsal UP torna Inaktív

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

Versenyengedély szám 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

U15 Puskás Akadémia Partner Non-Profit Kft. 11 női futsal UP torna Inaktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFPHPM01-13139/2016/MLSZ

2016-09-22 14:50 13 / 26



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

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

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

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 36 15 000 Ft 540 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez db 31 15 000 Ft 465 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 36 3 465 Ft 124 740 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 36 5 670 Ft 204 120 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 36 3 465 Ft 124 740 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 36 5 355 Ft 192 780 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 36 15 750 Ft 567 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 64 16 695 Ft 1 068 480 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 36 3 500 Ft 126 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 4 11 025 Ft 44 100 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 4 11 970 Ft 47 880 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 8 15 500 Ft 124 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 30 6 300 Ft 189 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 36 7 000 Ft 252 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 8 33 500 Ft 268 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter pár 2 10 700 Ft 21 400 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter pár 1 15 000 Ft 15 000 Ft

Sporteszköz labdatartó háló db 2 1 200 Ft 2 400 Ft

Sporteszköz bója db 1 8 500 Ft 8 500 Ft

Sporteszköz leszúrható karó szett 12 2 500 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz síp db 4 1 000 Ft 4 000 Ft

Sporteszköz stopperóra db 2 9 000 Ft 18 000 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 2 11 500 Ft 23 000 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 / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Sporttelep Élőfüves pálya 2 250 Ft 25 8 450 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Sporttelep A sportszervezet által versenyeztetett csapatok megfelelő felkészítéséhez, az edzések, felkészítő mérkőzések lebonyolításához
elengedhetetlen az élőfüves nagypálya bérlése.
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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 TANC1420-01026 Egyéb 80 12 70 000 Ft 17 010 Ft 1 044 120 Ft

Edző 1442 Egyéb 80 12 70 000 Ft 17 010 Ft 1 044 120 Ft

Edző 2918 Egyéb 80 12 70 000 Ft 17 010 Ft 1 044 120 Ft

Edző 2118 Egyéb 80 12 70 000 Ft 17 010 Ft 1 044 120 Ft
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1420-01026 MLSZ Grassroots
C

U7 3 11

TANC1420-01026 MLSZ Grassroots
C

U11 3 22

1442 UEFA B U13 3 23

1442 UEFA B U13 3 11

2918 UEFA B U9 3 13

2918 UEFA B U11 3 8

2118 UEFA B U14 3 16

2118 UEFA B U15 3 16

1442 UEFA B U15 3 23

1442 UEFA B U15 3 11

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 460 140 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 726 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 450 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 338 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 176 480 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 10 150 620 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)

9 109 185 Ft 93 729 Ft 170 000 Ft 9 372 914 Ft 1 041 435 Ft 10 320 620 Ft 10 414 349 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)

137 304 Ft 139 108 Ft 69 541 Ft 206 845 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 85 445 Ft 87 901 Ft 43 933 Ft 129 378 Ft

Utánpótlás-nevelés 170 000 Ft 187 781 Ft 93 729 Ft 263 729 Ft

Összesen 392 749 Ft  599 953 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, a
felhasznált támogatás elszámolásával összefüggő feladatok ellátása.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, a
felhasznált támogatás elszámolásával összefüggő feladatok ellátása. Jogszabály szerinti, kötelező könyvvizsgálói és műszakai ellenőri
tevékenység.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, a
felhasznált támogatás elszámolásával összefüggő feladatok ellátása.
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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: Nagyecsed, 2016. 09. 22.

be/SFPHPM01-13139/2016/MLSZ

2016-09-22 14:50 21 / 26



Nyilatkozat 2

Alulírott Kovács Lajos (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: Nagyecsed, 2016. 09. 22.
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Nagyecsed, 2016. 09. 22.
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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 4 33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 3 4 33%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 3 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 1237 0%

Egyéb indikátorok:

kerítés m 0 440 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

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő női, férfi, női
futsal

23 39 70%

Egyéb indikátorok

U14 fő férfi 0 16 0%

U11 fő futsal 0 8 0%

U13 fő futsal 0 11 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 11 011 227 Ft 113 474 Ft 222 749 Ft 11 347 451 Ft 4 863 193 Ft 16 097 169 Ft 16 210 643 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 747 280 Ft 69 541 Ft 137 304 Ft 6 954 126 Ft 2 980 340 Ft 9 864 924 Ft 9 934 465 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 263 947 Ft 43 933 Ft 85 445 Ft 4 393 325 Ft 1 882 853 Ft 6 232 245 Ft 6 276 178 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 109 185 Ft 93 729 Ft 170 000 Ft 9 372 914 Ft 1 041 435 Ft 10 320 620 Ft 10 414 349 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 20 120 412 Ft 207 203 Ft 392 749 Ft 20 720 365 Ft 5 904 628 Ft 26 417 789 Ft 26 624 992 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (18 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_1461919322.pdf (Szerkesztés alatt, 494 Kb, 2016-04-29 10:42:02)
5384f1496ce666831f2f67aab01a83415c20b5454dcb88f047e79789541d9f25

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

tamogatasieloszerzodes_1462188983.pdf (Szerkesztés alatt, 714 Kb, 2016-05-02 13:36:23)
184107ec471b4252f6cfcd0a8d7fc93f844c312ba892a3643f87bf808d247ee8

finanszirozasiterv_1462171726.pdf (Szerkesztés alatt, 735 Kb, 2016-05-02 08:48:46)
1cd7becdf004bf4beb9063a8641c9b2cd155bbf25d0bed0942b02786ece63ee9

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

kihasznaltsagiterv_1462176345.pdf (Szerkesztés alatt, 266 Kb, 2016-05-02 10:05:45)
48581eeedbc0e176e78a9e7e98f262bd3ceb7718d495ffb34a370121c40ff553

Egyéb dokumentumok

arajanlat_kisbusz_t6_kombi_ht_102le_1473320317.pdf (Hiánypótlás melléklet, 207 Kb, 2016-09-08 09:38:37)
8ac5cb40a66dd9e3bd75c9a32a959c6ab764b09ef51db53238cdad244a3ddc2e

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

cegkivonat_1461919176.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-29 10:39:36) 5850364501d93613555c68396cb7c1f4516e2767e3d024d0eee8ca852dcc88b4

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

utalasibizonylat_1461925184.pdf (Szerkesztés alatt, 285 Kb, 2016-04-29 12:19:44) 67376675cf52bb8a9c896b5c00f41e3c4e5abc54e136f1038ee00a10ee897979

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

1_puskas_akademia_partner_non-profi_1462189972.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-02 13:52:52)
66d3f4763898b2749052fb75a4924a8bdfe1adca84e3a72e3557f2f92da2f90a

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hatosagibizonyitvany_engedelyezoh_1462180459.pdf (Szerkesztés alatt, 432 Kb, 2016-05-02 11:14:19)
f809265bb55e8978fa6968df52f6e7d22a304d741044f034cf110a49fa59acb3

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

hatosagibizonyitvany_nemengedelyk_1461925246.pdf (Szerkesztés alatt, 438 Kb, 2016-04-29 12:20:46)
1dcf443b3f964422403f3269b4f033296edb8923e7848271123cd88066993126

hatosagibizonyitvany_engedelyezoh_1461920713.pdf (Szerkesztés alatt, 432 Kb, 2016-04-29 11:05:13)
f809265bb55e8978fa6968df52f6e7d22a304d741044f034cf110a49fa59acb3

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

nyilatkozat_berlemenyrol_1462189392.pdf (Szerkesztés alatt, 351 Kb, 2016-05-02 13:43:12)
cbc83d94b3bcd0aa3c74dd8bba854e5f802ac7a3a9821f5045e41a7dac307c00

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

tulajdonilapok_biztonsagikerites_1473320269.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-09-08 09:37:49)
e63b52d575706beb2f356f994e68287195be2822a1a4a78f163bab09b2d169c2

nyilatkozathelyrajziszamokrol_1462188518.pdf (Szerkesztés alatt, 995 Kb, 2016-05-02 13:28:38)
14c04aef048e49bcc9b23d0978a6fe6c4eb993400f7124ec4b640b41f22eb670

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

koltsegbecsles-sportkomplexum_1462176671.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2016-05-02 10:11:11)
1501173068bdbab2c8bf471cae6112f78ea7136c4f95f29f53adcca848e6a9ad

koltsegbecsles_oltozo_1462176679.pdf (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2016-05-02 10:11:19)
9e62f84c75a0fd99b069326bd0c97f3652fa1d12fa2b5028b9ead96f652a4017

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

epiteszmuszakileiras_1461925275.pdf (Szerkesztés alatt, 595 Kb, 2016-04-29 12:21:15)
8c35c22c069cf5a89835f52096489fc8ca4a6042696928843d27ebc5c5426444

tervdokumentacio_1461925337.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2016-04-29 12:22:17) 26cd2b777be75d8d695fd4fd7a31923fdf9b669402e4385594a81986ae507e3f

be/SFPHPM01-13139/2016/MLSZ
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