be/SFP-11983/2016/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kakucs Községi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Kakucs KSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1423

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei III. oszt. v. alatta

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19169211-1-13

Bankszámlaszám

65500082-11004785-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2366

Város

Kakucs

Közterület neve

Székesi

Közterület jellege

út

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2365

Város

Inárcs

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

utca

Házszám

253

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 500 61 31

Honlap

http://kakucskse.webnode.hu/
E-mail cím

Fax
mitak.joe@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Miták József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Szakosztályvezető

Mobiltelefonszám

+36 20 942 04 99

E-mail cím

mitak.joe@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Miták József

+36 20 942 04 99

E-mail cím
mitak.joe@gmail.com

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

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

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

2,65 MFt

2,75 MFt

4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,03 MFt

0,15 MFt

0,35 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1,07 MFt

1,26 MFt

10 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0,5 MFt

Összesen

3,75 MFt

4,16 MFt

14,85 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,5 MFt

0,3 MFt

0,5 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0,8 MFt

8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,15 MFt

0,4 MFt

1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,1 MFt

2,65 MFt

2,35 MFt

Összesen

3,75 MFt

4,15 MFt

14,85 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

1,5 MFt

2,5 MFt

6 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

723 618 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

9 142 901 Ft

182 858 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

10 010 214 Ft

200 204 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

2 670 386 Ft

50 592 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 Kakucs Községi Sport Egyesület több évtizede létező egyesület. Sok-sok éve tömöríti magába a helyi, a közeli falvakban lakó, valamint távolabbi sportszeretőket.
Hosszú éveken át volt uralkodó szemlélet, hogy távolabbról kerültek ide a felnőtt csapatba meghatározó játékosok, hogy tudásukkal segítsék a helyiek fejlődését is.
Az első években, mikor még valóban meghatározó játékosok kerültek ide, ez jól is működött, viszont az utóbbi időkben, átesve a ló túlsó oldalára, már töltelék
játékosok érkeztek. Az új vezetés ezen a szemléleten kíván változtatni, elsősorban a helyi tehetségek felkutatásával és a jövőben a csapatba építésével. A kakucsi
egyesület nem csak egy átlagos falusi egylet, ha a múltját tekintjük. Alapozom ezt arra, hogy itt nevelkedett többek között Balog Tibor, aki 37-szer ölthette magára a
magyar válogatott mezét Ezen kívül bajnoki ezüst- illetve bronzérmet szerzett az MTK csapatával, majd külföldi pályafutása során megfordult a belga és az izraeli
bajnokságban is. Az egyesület többek között neki is köszönheti hagyományosan jó kapcsolatát az MTK-val, ennek további példája a csapat jelenlegi játékos-edzője
Miták József. Józsi serdülő korától – végigjárva a ranglétrát- junior koráig szintén a kék-fehér alakulatnál játszott. Kettejük között időben szintén a Hungária körúton
nevelkedett és tűnt ki tehetségével Kovács Róbert és Horváth Zoltán is, akik jelenleg szintén elnökségi tagok. Robi ifjúsági játékos korában többszörös magyar ifi
válogatott volt, sajnos felnőtt szinten már egyéb elfoglaltságai miatt csak alacsonyabb osztályban, vagyis helyben futballozott. Az egyesület jelenlegi elnöke sem
akárki, Kis István aki közel 100 NBI-es mérkőzéssel büszkélkedhet. Megfordult a Ferencváros, a III. kerület, a BVSC és a Székesfehérvár csapataiban is, olyan edzők
tartottak rá számot, mint Csank János, Rákosi Gyula, Mezey György stb. Pista szintén bajnoki ezüstöt és bronzot nyert, valamint magyar kupát is pályafutása során.
Elmondható tehát, hogy az egyesület múltja ragyogó, ha a tehetségek felkutatásáról, felneveléséről van szó, a jelenlegi vezetés ezt az utat szeretné folytatni. A
közelmúlt sikertelensége, vezetési irányelvei mára a múlté remélhetőleg, újra a helyiek, főként a fiatalok felé fordult a vezetőség. Pár hónap után is látszik a fejlődés,
ugrásszerűen megnőtt a Bozsik-programban résztvevő gyerekek száma. Szülők hozzák a lelkes gyerekeket edzésre, meccsre, a visszajelzéseikből ítélve jó úton
halad újra az egyesület!

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A kakucs futballpálya a 60 -as évek óta nem lett fejlesztve az öltözők száma 2 db . Méreteit tekintve is a vendég öltöző és a szertár nagysága is minimális. A felújítás
a gyermekek az utánpótlás helyzetét segítené nagyban mert az átöltözés folyamatos problémát jelent a helyszűke miatt csapataink számára. Célunk hogy igazolt
játékosainknak megfelelő körülményeket biztosítsunk és ne a pálya mellett kelljen átöltözniük az valamint az idelátogató csapatoknak is kényelmes helye legyen az
átöltözéshez.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt megvalósítását a tárgyév során folyamatosan, a támogatási összegek beérkezésével párhuzamosan tervezzük.

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 Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiájában kiemelt szerepet kap a labdarúgás tömegbázisának folyamatos kiszélesítése, és az ehhez szükséges infrastruktúra és
szervezeti keretek biztosítása. Sportfejlesztési programunk kiemelt célja a szövetségi irányhoz illeszkedő hosszú távú gondolkodás, tervezés. Habár az elmúlt két
évtized nyomán, országos szinten tapasztalható egy bizonyos mértékű elfordulás a labdarúgástól, a jelen beruházási jó alapot nyújthatnak ahhoz, hogy a foci újra
vitathatatlanul az ország legnépszerűbb sportja lehessen. Ha ezt sikerül elérni, akkor várhatóan a fejlesztések pozitív gazdasági hatása sem marad el a klubok
működését tekintve.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A fejlesztés számos pozitív társadalmi változás lehetőségét foglalja magában. A sportfejlesztési programunkban meghatározott fejlesztések a sport minden egyes
szféráját (iskolai- és diáksport, rekreációs/szabadidősport és versenysport) pozitívan érintik, ezáltal összhangban vannak a Sport XXI Nemzeti Sportstratégia által
megfogalmazott legfontosabb társadalmi célokkal úgy, mint a népegészség, család, közösség, nemzeti büszkeség és produktivitás. Amennyiben terveink
megvalósításával sikerül egy modern, jól működő labdarúgó egyesületet kialakítani, reményeink szerint egyre több fiatal számára tudunk lehetőséget biztosítani a
fejlődésre, előrelépésre, vagy pusztán a szabadidő hasznos eltöltésére. Ezáltal szeretnénk mi is hozzájárulni, hogy a sport széles rétegek mindennapi
tevékenységévé váljon, és, hogy minél több képzett játékost adhassunk a magyar profi labdarúgásnak.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Szakosztályvezető

Kategória

Képesíté
s

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

EKHO

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

160

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

160

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése
Szakosztályvezető

Indoklás

Egyesületünk számára egyre több feladatot kell a ellátanunk.A növekvő adminisztrációs idő valamint a csapatmenedzselés és a szülői
kapcsolattartás egész embert kíván e miatt fontos lenne a szakosztályvezetői munkát is díjaznunk.

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)

716 382 Ft

7 236 Ft

0 Ft

723 618 Ft

723 618 Ft

1 440 000 Ft

1 447 236 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)

Informatikai beruházás

hangosítás (nem kiépítéssel)

db

1

550 000 Ft

550 000 Ft

Pályatartozék

cserepad (nem beépített)

db

2

850 000 Ft

1 700 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

22

15 500 Ft

341 000 Ft

Sportfelszerelés

széldzseki

db

22

8 500 Ft

187 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

22

17 000 Ft

374 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

22

8 000 Ft

176 000 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

22

17 000 Ft

374 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

22

5 500 Ft

121 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

2

12 500 Ft

25 000 Ft

Sporteszköz

sorfal

db

1

540 000 Ft

540 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

egészségügyi láda feltöltve

db

1

30 000 Ft

30 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

bemelegítőkrém

db

10

4 400 Ft

44 000 Ft

Informatikai beruházás

biztonsági kamera (kiépítés nélkül)

szett

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Berendezési eszköz

bojler, kazán

karton

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

1

125 000 Ft

125 000 Ft

Kondicionáló eszköz

fedett kültéri kondicionáló park

db

1

7 800 000
Ft

7 800 000 Ft

12 787 000 Ft

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

Indoklás

hangosítás (nem kiépítéssel)

A 1980 -as évek végéig biztosított volt a pálya hangosítása majd az idő vasfoga elhasználta ezeket az eszközöket is.Szeretnénk
ezzel az eszközzel a sportpályánk rangját emelni,valamint a különböző falusi programoknak is tudnánk segíteni.A játékosok
neveit szeretnénk a mérkőzések előtt bemondani és ezáltal növelni a csapatban játszó egyének neveit kihangsúlyozni.Valamint a
sponsorokat is könnyebben lehetne vonzani ha neveiket a mérkőzések alkalmával megemlítenénk.

cserepad (nem beépített)

A LEGINKÁBB CSERÉRE SZOROLÓ TÁRGYI BERUHÁZÁSUNK LENNE!!!! A pályánkon a cserepadok 30 éves múltra tekintenek
és sajnos balesetveszélyesek beáznak. mind esztétikai mind biztonsági szempontok alapján cserére szorulnak. A Kakucsi
futballpályát (egy pályánk van nincs edzőpálya)mivel minden korosztály használja a gyermekek biztonsága érdekáben fontos
lenne a cseréje.

edzőmelegítő

A Felnőtt csapatunk játékosait szeretnénk motíválni egy új közös megjelenést biztosító csapatfelszereléssel. Mivel az
egyesületünk és falunk is hátrányos helyzetü (kis fizetésbőlélő és roma játékosok alkotják)önerőböl sajnos mindezt nem tiudnánk
finanszírozni

széldzseki

A Felnőtt csapatunk játékosait szeretnénk motíválni egy új közös megjelenést biztosító csapatfelszereléssel.Az utánpótlás és a
Felnőtt játékosokat szeretnénk egyforma mezbe és sportfelszerelésbe öltöztetni a falu és a csapatok közösségi kohézióját
megerősítve.

utazómelegítő

A Felnőtt csapatunk játékosait szeretnénk motíválni egy új közös megjelenést biztosító csapatfelszereléssel.

mérkőzésgarnitúra

A Felnőtt csapatunk játékosait szeretnénk motíválni egy új közös megjelenést biztosító csapatfelszereléssel.

2016-05-02 09:42
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

utazókabát

A Felnőtt csapatunk játékosait szeretnénk motíválni egy új közös megjelenést biztosító csapatfelszereléssel.

edző póló

A Felnőtt csapatunk játékosait szeretnénk motíválni egy új közös megjelenést biztosító csapatfelszereléssel.

kapusmez

A Felnőtt csapatunk játékosait szeretnénk motíválni egy új közös megjelenést biztosító csapatfelszereléssel.

sorfal

A MÁSODIK HELYEN LENNE A LISTÁN !!! A csapatainknak de főként a gyerekeink RÚGÓTECHNIKÁJÁT fejlődését szolgálná a
sporteszköz mely sajnos nem áll rendelkezésünkre. Hiányát mind az edzők a felnőtt és az ifjusági labdarúgók megérzik.

egészségügyi láda feltöltve

Sajnos a mentőládánk 15 éves múltra tekint vissza szétszakadt és lestrapált állapotban van.

bemelegítőkrém

Csapataink egészségmegörzése a sérülések elkerülése miatt van rá igény.

biztonsági kamera (kiépítés
nélkül)

Mivel az elmúlt tao támogatások során elnyert eszközöket Kapuk locsolóberendezés meg szeretnénk óvni a hívatlan látogatóktól
szeretnénk ezt az infrastrukturális lehetőséget megragadni. Biztosítva lennének az értékeink Öltözőben és a sporttelep egész
területén ezen beruházással.

bojler, kazán

A csapatok és a bírók is sajnos sok esetben egyesével tudnak fürdeni a kis teljesítményű kazánunk miatt ezt szeretnénk a
jövőben egy nagyobb kapacításúra cserálni. Biztosítva minden sportolónk tisztálkodását. Sajnos sokan mentek haza fürdés
nélkül és mindez nem vetett jó fényt egyesületünkre és azon belül a focistáinkra.

számítógép, laptop

A szakosztály irányításához és a kapcsolattartáshoz szeretnénk igénybe venni az eszközt melyet a csapat tagjainak fejlődését is
szolgálná. - taktikai és mérkőzés visszanézése megtekintése szempontjából.

fedett kültéri kondicionáló
park

Elsősorban a fiatal labdarúgóink izomzatának megerősítése miatt szeretnénk a kondipark létrehozását.Másodszor a felnőtt
lakosság preventív egészség megőrző szerepében kapna nagy szerepet a létrehozott park. Nem utolsó sorban csapatainknak és
a klubtagjainak és a falunk sportszerető közösségének szeretnénk egy új közösségi és sportfejlesztési teret létrehozni.
Szeretnénk ha a faluban működő egyéb szülői és egyesületi csoport tagjai is kilátogatnának a focipályánkra és őket ezen
beruházáson keresztül kicsalogatni a mérkőzéseinkre. A kondipark 30 évre megoldani a falu sport közösségének az erőnléti
edzését.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

8 868 614 Ft

91 429 Ft

182 858 Ft

9 142 901 Ft

3 918 386 Ft

12 969 858 Ft

13 061 287 Ft

2016-05-02 09:42
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

öltöző építése

2017-05-22

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

2017-10-06

2017-10-08

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
14 000 000
Ft
14 000 000
Ft

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

Indoklás

öltöző építése

A jelenlegi öltözőépület még az 1960 -sa években épült az akkor Mezőgazdasági szövetkezet szponzorációjával valamint a helyi
lakosok munkájával. Az öltözők falai még vájogból épültek. A jelenlegi helyzetben két öltözővel rendelkezünk amiből a vendég
öltöző mérete sajnos elég kis befogadóképességgel bír. A pályázatunkban plusz két öltözőt és egy szertárt szeretnénk létesíteni
a csapataink komfortosabb kiszolgálása érdekében. Terveink szerint ezen beruházások a következő 30-40 -évre előre
megalapoznák a Kakucsi sportegyesület csapatainak és lakóinak a sportolási(Utánpótlás női csapat) feltételeit.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző építése

Öltöző

2366
Kakucs
Székesi
1

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Kakucs 65/1

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

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

Közvetlen
támogatás
9 709 908 Ft

2016-05-02 09:42

Ell. szerv. fiz.
díj
100 102 Ft

Közreműködői
díj
200 204 Ft

Teljes támogatás
(Ft)
10 010 214 Ft

Önrész
(Ft)
4 290 092
Ft

Elszámolandó
összeg
14 200 204 Ft

Teljes ráfordítás
(Ft)
14 300 306 Ft
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m
Utóf.

Közvetlen
támogatás
0 Ft

2016-05-02 09:42

Ell. szerv. fiz.
díj
0 Ft

Közreműködői
díj
0 Ft

Teljes támogatás
(Ft)
0 Ft

Önrész
(Ft)
0 Ft

Elszámolandó
összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás
(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

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

11

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-05-02 09:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-05-02 09:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-05-02 09:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-05-02 09:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

13 / 26

be/SFP-11983/2016/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-05-02 09:42

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

kapu 5x2 méter

db

2

140 000 Ft

280 000 Ft

Sporteszköz

kapu 2x1 méter

db

2

25 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

2

21 500 Ft

43 000 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

2

110 000 Ft

220 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

2

17 500 Ft

35 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs karika

db

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

40

4 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

szett

1

25 000 Ft

25 000 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)

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

Edző

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)
TANC1506-01602

Adózás
módja

Normál

Szerződés
szerinti havi
óraszám
160

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma
12

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)
130 000 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
36 400 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
1 996 800 Ft

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

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1506-01602

MLSZ Grassroots
C

U7

3

18

TANC1506-01602

MLSZ Grassroots
C

U9

6

18

Válasszon

MLSZ Grassroots
C

U11

6

18

Válasszon

MLSZ Grassroots
C

U13

6

15

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

893 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

2016-05-02 09:42
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 996 800 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

2 889 800 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)

2 593 090 Ft

26 704 Ft

50 592 Ft

2 670 386 Ft

296 710 Ft

2 940 392 Ft

2 967 096 Ft

2016-05-02 09:42
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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

2016-05-02 09:42
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése
Egyéb

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

0

0 Ft
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-02 09:42
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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)

182 858 Ft

182 858 Ft

91 429 Ft

274 287 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

200 204 Ft

200 204 Ft

100 102 Ft

300 306 Ft

Utánpótlás-nevelés

50 592 Ft

53 460 Ft

26 704 Ft

77 296 Ft

Összesen

433 654 Ft

651 889 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program megvalósításával kapcsolatos tevékenységek támogatása.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

A sportfejlesztési program megvalósításával kapcsolatos tevékenységek támogatása.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program megvalósításával kapcsolatos tevékenységek támogatása.

2016-05-02 09:42
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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: Kakucs, 2016. 05. 02.

2016-05-02 09:42
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Nyilatkozat 2
Alulírott Miták József (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: Kakucs, 2016. 05. 02.

2016-05-02 09:42

21 / 26

be/SFP-11983/2016/MLSZ
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 10:42:58
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-17 17:13:56
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:
2016-04-20 10:45:06
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 13:26:20
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 21:17:16
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 10:33:48
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:
2016-04-30 21:13:44
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 11:23:14
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:
2016-05-01 11:25:46
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 11:18:36
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 11:12:09
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 11:19:53
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 11:20:32
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Kelt: Kakucs, 2016. 05. 02.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

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

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

716 382 Ft

7 236 Ft

0 Ft

723 618 Ft

723 618 Ft

1 440 000 Ft

1 447 236 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

18 578 522 Ft

191 531 Ft

383 062 Ft

19 153 115 Ft

8 208 478 Ft

27 170 062 Ft

27 361 593 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 868 614 Ft

91 429 Ft

182 858 Ft

9 142 901 Ft

3 918 386 Ft

12 969 858 Ft

13 061 287 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

9 709 908 Ft

100 102 Ft

200 204 Ft

10 010 214 Ft

4 290 092 Ft

14 200 204 Ft

14 300 306 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 593 090 Ft

26 704 Ft

50 592 Ft

2 670 386 Ft

296 710 Ft

2 940 392 Ft

2 967 096 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

21 887 994 Ft

225 471 Ft

433 654 Ft

22 547 119 Ft

9 228 806 Ft

31 550 454 Ft

31 775 925 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (15 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)
ugyvedialairasminta_1446101084_1460906008.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-17 17:13:28)
aba88eab1ecaa84f3a02f864fd304e266737b5992b3ab98b088c39c7f970447b
alrsicmpld_1430384195_1460906036.jpg (Szerkesztés alatt, 737 Kb, 2016-04-17 17:13:56)
5b2082ed6c4cf9cac70f4be8b6952c45a2d2cecce55e220fc36605754518a97a
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
kseaberuhazasfinanszirozasiterv_1462094316.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-05-01 11:18:36)
3b4f93a4db457501366e01b58a7bb92741e15373e56b3777eb2e424c41ed4a69
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
kakucskseletesitmenyfejlesztesk_1462093929.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-05-01 11:12:09)
58c98813034d64a47f484176b2f007967b3494814920bd56323efa956bdccb1b
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
2016cegbirosagikivonat1.oldal_1461141746.pdf (Szerkesztés alatt, 630 Kb, 2016-04-20 10:42:26)
c5430b66efa426ab6fad0118aec3b9a79c88b2a21d1b8e60a3850678311c0bfa
2016cegbirosagikivonat2.oldal_1461141778.pdf (Szerkesztés alatt, 550 Kb, 2016-04-20 10:42:58)
c660e43e2f83a8b8ee922513bf5ddfe25126963c74854b7abe0ac0a6fb341191
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kakucsksetao2016-17szolgaltatas_1462101980.pdf (Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2016-05-01 13:26:20)
ae87b340299dbefd6aa3cd42f707fa3361259926d72c96de292415d3e89611a4
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
kakucsse0-sigazolas_1461141906.pdf (Szerkesztés alatt, 118 Kb, 2016-04-20 10:45:06)
9c1599ee5d176be0a083cdcf0e6f83b86f281ad0be033986476dab16bfc05e09
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
ksejogeroshatosagiengedelyek_1462094746.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-05-01 11:25:46)
c35d579778e7b9c210cac62a27a0a4a5c45a2f3eadd0a5371b2ae23c35028663
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
ksehitelesitetthozzajarulonyilat_1462094594.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-05-01 11:23:14)
b825ec8300f28fc0483f1adb0de5b798586eedac7346406ebbebbeb66ca5bd55
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
futballpalyaeggyuttmukodesimegal_1462091628.docx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2016-05-01 10:33:48)
5a6db7c9cdf26c1c47019afb725c06303ac98ff58b86119fa2c5b5a87ee36b77
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
kakucsksetulajdonikap_1462043624.pdf (Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2016-04-30 21:13:44)
bdd410ea85d0b73c47e28f7f3bd00cd1628563a109a62d2d65f72b68d7c36f6a
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
kakucskseonkrmnyilatkozat_1462043836.pdf (Szerkesztés alatt, 856 Kb, 2016-04-30 21:17:16)
d4cda9aa30c0dbc87988c189fd7e2c12cc76a63f9b1981897c58701776f02af9
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
ksemegvalositanikivantberuhazas_1462094393.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-05-01 11:19:53)
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
kseamegvalositanikivantprojekte_1462094432.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-05-01 11:20:32)
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