
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  III. Kerületi Torna és Vívó Egylet

A kérelmező szervezet rövidített neve  III. Kerületi TVE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  XXXX

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  NB III-as  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18100002-2-41

Bankszámlaszám  18100002-00208210-21010016

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1037  Helység  Budapest

Út / utca  Kalap  Házszám  1

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1037  Helység  Budapest

Út / utca  Kalap  Házszám  1

Telefon  +36 30 460 30 24  Fax  +36 30 460 30 24

Honlap  http://www.tve1887.hu/  E-mail cím  tve1887@tve.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Csákvári László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 460 30 24  E-mail cím  tve1887@tve.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Jakab Zoltán +36 30 251 50 00 tve1887@tve.hu

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

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

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 15 MFt 18 MFt 20 MFt

Állami támogatás 5,5 MFt 6 MFt 8 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 22 MFt 25 MFt 30 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 20 MFt 25 MFt 700 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 62,5 MFt 74 MFt 758 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 7 MFt 12 MFt 31 MFt

Működési költségek (rezsi) 30 MFt 35 MFt 40 MFt

Anyagköltség 16 MFt 18 MFt 20 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 5 MFt 7 MFt 8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 1 MFt 2 MFt

Összesen 59 MFt 73 MFt 101 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 16 MFt 25 MFt 31 MFt

Működési költségek (rezsi) 30 MFt 35 MFt 40 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 22 711 553 Ft 454 231 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

8 793 258 Ft 175 865 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

223 723 759 Ft 4 474 475 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

564 818 345 Ft 11 296 367 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 34 432 377 Ft 688 648 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

III. kerületi Torna és Vívó Egylet története 1887. január 24-ig nyúlik vissza. Azóta természetesen számos változáson ment át az egyesület. Mai szerkezete és
működése 2003-ban alakult ki, amikor III. Kerületi Testnevelési Utánpótlás Egyesület (III. Ker. TUE) néven újjáalakult a klub felnőtt labdarúgó szakosztálya és a BLSZ
I-be nyert besorolást, ahol a bajnokságot veretlenül megnyerve 2004. nyarán visszajutott az NB III-ba – amelynek azóta is tagja. A 2014/15-ös, valamint a korábbi
évadokban sikeresen lezárult támogatási programok nyújtotta plusz források olyan lehetőségeket teremtettek, amelyek kiváló katalizátorként szolgáltak a folyamatos
munkához. Célunk az utánpótlás-nevelés minél magasabb szinten történő folytatása. Szeretnénk minden korosztályban évről évre egyre több gyermek számára
biztosítani a folyamatos mozgás lehetőségét, és a labdarúgás magas színvonalú gyakorlását. Jelenlegi infrastrukturális hátterünk, illetve a rendelkezésünkre álló
személyi és tárgyi eszközök romló állapota és hiányosságai miatt azonban komoly erőfeszítésekre van szükség minden évben az ideális feltételek megteremtésére.
Az utánpótlás-nevelés mellett felnőtt férfi és női csapataink is vannak. Az Egyesület célja amatőr utánpótlás-nevelő egyesületként működni az MLSZ és a modern
futball követelményeinek megfelelő színvonalon. Fő célkitűzésünk (a korábbi támogatási időszakokban benyújtott sportfejlesztési programban leírtakhoz hasonlóan –
azt folytatva) azon szakmai program alapkoncepcióján nyugszik, amely úgy tekint a labdarúgás utánpótlás-nevelésére, mint egy nevelési, pedagógiai folyamatra,
hasonlóan bármely más iskolai tantárgy oktatásához. Jelenleg az alábbi bajnokságokban indítunk csapatokat, és a leírt helyeken állunk a tabellákon: MLSZ - NB III.
Nyugati csoport 10. hely MLSZ - U-21 II. osztály Közép A 3. hely MLSZ - U-17 II. osztály Közép A 6 hely MLSZ - U-21 II. osztály Közép-Nyugat 14. hely MLSZ - U-17
II. osztály Közép-Nyugat 11. hely MLSZ - U-15 II. osztály Közép-Nyugat 6. hely MLSZ - U-14 II. osztály Közép-Nyugat 5. hely Továbbá a legfiatalabb játékosok a
Bozsik programban vesznek részt. Rendelkezésünkre áll egy nagypályás füves és egy nagypályás műfüves pálya, valamint egy strandfoci pálya. Az edzések
megtartása érdekében télen terembérlésre is szükségünk van. Olyan utánpótlás-nevelő bázis kialakítása a célunk, amely megfelelő alternatívát és kitörési pontot,
lehetőséget jelent a térség fiataljai számára. 

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

Az egyesület Magyarország egyik legrégebbi sportegyesülete. A labdarúgás mellett több sportágban is kiemelkedő eredményeket ért el a története folyamán. A
felkészülés és versenyeztetés nagyrészt a III. kerületben a Kalap utcai sporttelepen zajlik. A sporttelep a kisebb nagyobb felújítások ellenére mára nem felel meg a 21
századi követelményeknek. A létesítmények állapota leromlott, hiányoznak a mai modern utánpótlás nevelő központokra jellemző kiszolgáló helyiségek. A
sportlétesítmény fejlesztésének a célja, hogy megteremtse azt az infrastrukturális hátteret, amely egy nemzetközi színvonalon működő és teljesítő labdarúgó
utánpótlásbázis kiépítéséhez szükséges. Emellett kiemelt szempont a III. kerületi lakosság igényeinek kielégítése is. A tervezett létesítmény kiváló központja lehet a
kerületi tömegsportnak. A fejlesztés több nagyobb projektelemből tevődik össze. A központi eleme a jelenlegi székház épületének felújítása és átalakítása. Az
utánpótlásképző és szabadidő központ a hozzá kapcsolódó 500 fő befogadására alkalmas fedett lelátóval biztosítja majd azokat a funkciókat, amelyek egy mai,
nemzetközi színvonalú utánpótlás központtól elvárhatóak. További projektelem a jelenlegi salakos borítású teniszpálya helyén egy 40X60 m-es műfüves palánkkal
szegélyezett félpálya kerül kialakításra. A strandlabdarúgó pálya helyén egy 20x40 m-es palánkkal szegélyezett kispálya kialakítását tervezi az egyesület. A régi beton
borítású kézilabda pálya helyén egy 12x24 m-es műfüves grundpálya kialakítás valósul meg, a hozzá kapcsolódó edzőlépcső kialakítása mellett, amelynek a
mozgáskoordinációs edzések szempontjából lesz kiemelkedő szerepe. A jelenlegi uszoda épület helyén műfüves borítású, trapézlemezzel fedett, körbe palánkkal
szegélyezett 20X40m méretű, kispálya kialakítása, annak érdekében, hogy a téli és őszi hónapokban is biztosítható legyen a folyamatos edzésmenet. A központ
füves borítású nagyméretű labdarúgó edzőpályájának szabvány méretűvé alakítása, világításának felújítása, kiépítése a projekt központi eleme. A fejlesztés 2015.
júliusában kezdődik el a fejlesztési terület előkészítésével, a jelenlegi épületek lebontásával. A pályák, illetve az utánpótlás központ kivitelezése párhuzamosan
végezhető. 2016. júniusára tervezhető a létesítmények használatba vétele. A fejlesztés megvalósulásával mind kerületi, mind pedig országos szinten is egyedülálló
utánpótlás központ jön létre, amely a versenysport mellett a tömegsport számára is otthont biztosít 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A jelenlegi program a következő, vagyis egy évadra jutó terveinket tartalmazza. A már korábban említett romló állapotú és hiányos tárgyi eszköz-állományt
szeretnénk újra cserélni és bővíteni. A sportfejlesztési programban feltüntetett tételek a következőképpen kerülnének beszerzésre: • A személyi jellegű ráfordítások
havonta jelentkező költségek, amelyek minden hónapban arányosan kifizetésre kerülnek. • A nevezési díjak kifizetése a 2015/16-os szezon elején, vagyis
augusztusban, szeptemberben esedékes. A sportfelszerelések egy részét a bajnokság előtt, a továbbiakat pedig 2016 januárjában, a felkészülési időszak alatt
szereznénk be. Ugyanekkor válik esedékessé az egyéb sporteszközök, és a tárgyi eszközök beszerzése is. Az utazási költségek a mérkőzésekhez, valamint
edzőtáborokhoz kapcsolódóan merülnek fel. A mérkőzések menetrendje alapján jelennek meg a költségek, míg az edzőtáborok költségei (utazás, szállás és étkezés)
a nyári időszak kiadásait növelik. 

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

III. Kerületi TVE sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) stratégia célkitűzéseit figyelembe véve, azokat vezérfonalként használva
alakította ki. A tömegbázis növelése alapvető célkitűzésként jelenik meg a programunkban – ennek mentén a III. Kerületi TVE sportfejlesztési programja keretében
egy olyan struktúra kialakítása kezdődött meg a 2011/2012-es és folytatódott a 2012/2013-as, 2013/14-es, valamint 2014/15-ös támogatási időszakban ahol a
megfelelő szakmai munka, illetve a minőségi infrastrukturális feltételek megteremtik a lehetőséget széles tömegbázis kialakításának. A III. Kerületi TVE jelen
kérelmében olyan infrastruktúra fejlesztéseket/beruházásokat kíván megvalósítani, amelyek a korábbi támogatási időszakokban megvalósított és megvalósítás alatt
álló infrastruktúra-beruházások egyenes folytatásaként értelmezhetőek, javítva ezáltal a Klub létesítmény és felszereltség-feltételeit. 

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

A sport széleskörű elterjedésének, a lakosság aktív életmódra való átállásának számos társadalmi és gazdasági előnye van: egy egészségesebb társadalom
termelékenyebb, kitartóbb és kevesebbszer orvosi kiadása keletkezik. Ahogy fentebb már leírtuk, legfőbb célkitűzésünk azon szakmai program alapkoncepcióján
nyugszik, amely úgy tekint a labdarúgás utánpótlás-nevelésére, mint egy nevelési, pedagógiai folyamatra, ami azt jelenti, hogy a legfiatalabbaktól elindulva felmenő
rendszerben látjuk társadalmi szintű a változások lehetőségét. A sport(olás) népszerűségének javulása a gazdaságban növekvő keresletet teremt, amelyből
bevételek keletkeznek, ezzel egy időben a gazdasági körforgás önmagát kezdi erősíteni. Természetesen kockázatokkal is számolnunk kell: ha nem tudjuk mind
technikai (felszerelések, infrastrukturális környezet), mint szakmai szempontból más sportegyesületekkel tartani a lépést, félő, hogy az újonnan sportolni kezdő
gyermekek (és szüleik) nem minket fognak választani.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 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)

Felnőtt vezetőedző Edző UEFA B EKHO 160 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft

Felnőtt pályaedző Edző Egyéb EKHO 160 12 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft

Női csapat vezetőedző Edző UEFA B EKHO 160 12 140 000 Ft 28 000 Ft 2 016 000 Ft

Orvos Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Masszőr, fizioterapeuta Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Ovodai-iskolai koordinátor Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

U10 edző, segítő Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 140 000 Ft 28 000 Ft 2 016 000 Ft

Létesítmény vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft

Gondnok 1 Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 181 000 Ft 50 680 Ft 2 780 160 Ft

Gondnok 2 Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 170 000 Ft 47 600 Ft 2 611 200 Ft

Technikai vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 120 000 Ft 33 600 Ft 1 843 200 Ft

Szertáros Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 170 000 Ft 47 600 Ft 2 611 200 Ft

Titkárságvezető Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft

Ügyvezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Pénzügyi vezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Projektmenedzser Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft

Műszaki vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft

2720 204 3 011 000 Ft 717 480 Ft 44 741 760 Ft

be/SFPHPM01-09286/2015/MLSZ

2015-09-23 15:38 5 / 31



2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Felnőtt
vezetőedző

A felnőtt csapat sikeres felkészítéséhez szükséges a vezetőedző. Feladata a szakmai munka irányítása, valamint a taktikai felkészítés.

Felnőtt pályaedző A felnőtt csapat sikeres felkészítéséhez szükséges a pályaedző. Feladata, hogy segítse és támogassa a vezetőedző munkáját.

Női csapat
vezetőedző

A felnőtt csapat sikeres felkészítéséhez szükséges a vezetőedző. Feladata a szakmai munka irányítása, valamint a taktikai felkészítés.

Orvos A megfelelő szakmai munka elvégzéséhez szükséges, hogy a játékosok a lehető legjobb fizikai állapotban legyenek napról-napra. E mellett a
sérülések minél gyorsabb és hatékonyabb kezelése is kulcsfeladata egy labdarúgó csapatnak.

Masszőr,
fizioterapeuta

A napi edzések megterhelik a játékosokat, akiknek regenerálódása elengedhetetlen a hosszú távú sikerességhez. Ebben jelent nagy
segítségez egy masszőr jelenléte.

Ovodai-iskolai
koordinátor

A toborzás megszervezése és lebonyolítása egész embert megkövetelő feladat. A munkakör eredményét a tömegbázis növelésében lehet
tetten érni.

U10 edző, segítő A gyermekkel való munka komplexitása miatt szükséges egy segítő alkalmazása is, aki szintén nyomon követi a szakmai munkát.

Létesítmény
vezető

Az egyesület komoly létesítmény-hálózattal rendelkezik, aminek irányítása és tevékenységük összehangolása komoly felkészültséget követel
meg.

Gondnok 1 A napi, operatív feladatok elvégzésében jelent fontos segítséget egy gondnok alkalmazása.

Gondnok 2 A napi, operatív feladatok elvégzésében jelent fontos segítséget egy gondnok alkalmazása.

Technikai vezető A különböző korosztályok munkájának összehangolása és értékelése nagyban kihat az eredményességre, ezért külön figyelmet kell erre
fordítania az egyesületnek.

Szertáros Az egyesület komoly sporteszköz, sportfelszerelés készlettel rendelkezik, aminek rendszerezése napi feladatként jelenik meg a működésben.

Titkárságvezető Az adminisztratív munka elvégzése a legfontosabb feladat, valamint kapcsolattartás az egyesület érintettjeivel.

Ügyvezető Az egyesület működésének irányítása, stratégiai irányelvek kijelölése és végrehajtása.

Pénzügyi vezető Az egyesület gazdaságos vezetése, valamint a tao források eredményes és hatékony felhasználása érdekében szükséges egy pénzügyi
vezető alkalmazása. Továbbá a pénzügyi vezető alkalmazását az is indokolttá teszi, hogy a megvalósítani kívánt beruházás pénzügyi
szempontból is rendben legyen.

Projektmenedzser Az tervezett fejlesztési projekt mérete és komplexitása megkívánja, hogy egy képzett és tapasztalat projektmenedzsment szervezet
koordinálja és felügyelje a projekt megvalósítását. A projektmenedzser mint a menedzsment szervezet vezetője vesz részt a munkában.

Műszaki vezető A fejlesztést koordináló projektmenedzsment szervezet esetében rendkívül fontos, hogy egy szakirányú végzettséggel rendelkező személy is
ellenőrizze a projekt megvalósítását. Ennek érdekében egy szakmai vezető alkalmazása szükséges.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

22 030 207 Ft 227 116 Ft 454 231 Ft 22 711 553 Ft 22 711 553 Ft 45 195 991 Ft 45 423 107 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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)

Sportegészségügyi
eszközök

Bemer ágy db 1 1 350 000
Ft

1 350 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Biomagnetic Terapi db 1 220 000
Ft

220 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Bioptron lámpa db 1 400 000
Ft

400 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Mágneságy db 1 160 000
Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelések Taktikai mágnes tábla db 10 18 000 Ft 180 000 Ft

Sportfelszerelések Rugófal db 4 130 000
Ft

520 000 Ft

Informatikai eszközök Laptop db 4 150 000
Ft

600 000 Ft

Informatikai eszközök PC db 3 150 000
Ft

450 000 Ft

Informatikai eszközök Televízió db 1 160 000
Ft

160 000 Ft

Informatikai eszközök Projektor db 1 160 000
Ft

160 000 Ft

Informatikai eszközök Multifunkciós projektor db 1 100 000
Ft

100 000 Ft

Honlap Honlapfejlesztés db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Egyéb Kispad db 2 2 000 000
Ft

4 000 000 Ft

Pályatartozék Pályavonalzó db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Ligut laser db 1 1 500 000
Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelések Mérkőzésgarnitúra db 35 6 000 Ft 210 000 Ft

Sportfelszerelések Sportszár db 35 1 800 Ft 63 000 Ft

Sportfelszerelések Melegítő db 35 10 000 Ft 350 000 Ft

Sportfelszerelések Utazómelegítő db 35 10 000 Ft 350 000 Ft

Sportfelszerelések Széldzseki db 35 10 000 Ft 350 000 Ft

Sportfelszerelések Kabát db 35 15 000 Ft 525 000 Ft

Sportfelszerelések Sapka db 35 1 500 Ft 52 500 Ft

Sportfelszerelések Sípcsontvédő db 35 3 500 Ft 122 500 Ft

Sportfelszerelések Táska db 35 5 000 Ft 175 000 Ft

12 298 000 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Bemer ágy A regenerálódás alapvető feltétele a hatékony edzésmunkának. Időközben felléphetnek olyan típusú sportsérülések, amelyek
speciális kezelést igényelnek. Ennek érdekében az egyesület próbál lépést tartani a legmodernebb gyógyászati technikákkal a
gyorsabb regenerálódás érdekében.

Biomagnetic Terapi A regenerálódás alapvető feltétele a hatékony edzésmunkának. Időközben felléphetnek olyan típusú sportsérülések, amelyek
speciális kezelést igényelnek. Ennek érdekében az egyesület próbál lépést tartani a legmodernebb gyógyászati technikákkal a
gyorsabb regenerálódás érdekében.

Bioptron lámpa A regenerálódás alapvető feltétele a hatékony edzésmunkának. Időközben felléphetnek olyan típusú sportsérülések, amelyek
speciális kezelést igényelnek. Ennek érdekében az egyesület próbál lépést tartani a legmodernebb gyógyászati technikákkal a
gyorsabb regenerálódás érdekében.

Mágneságy A regenerálódás alapvető feltétele a hatékony edzésmunkának. Időközben felléphetnek olyan típusú sportsérülések, amelyek
speciális kezelést igényelnek. Ennek érdekében az egyesület próbál lépést tartani a legmodernebb gyógyászati technikákkal a
gyorsabb regenerálódás érdekében.

Taktikai mágnes tábla A taktikai munka alappillére a mágneses tábla használata. Az egyesület előző mágneses táblái régebbi típusúak, ezért lennének
szükséges új, modernebb táblákat beszerezni.

Rugófal A rugófal, a labdarúgás egyik alapvető edzéseszköze. A klub régebbi rugófalai mostanra használhatatlanná váltak, így
elengedhetetlen lenne újabbakat beszerezni.

Laptop Az edzők munkájában segítséget jelent, ha folyamatosan rögzíteni tudják az edzésmunkához szükséges információkat. Ez
előnyös lehet akár vendégmérkőzések során is.

PC Az irodai, adminisztratív jellegű munkák elvégzéséhez elengedhetetlen egy asztali számítógép használata. Az egyesület előző
számítógépe az évek során leamortizálódott.

Televízió Felvételek, oktatóvideók megtekintésében segítséget jelenthet egy televízió használata. Ennek használatával nagy mértékben
javulhat a szakmai munka.

Projektor A felvett anyagok, nagyobb közönség előtt is levetíthetők, ez különösen előnyös egy közös edzőtáborozás alkalmából.

Multifunkciós projektor A felvett anyagok, nagyobb közönség előtt is levetíthetők, ez különösen előnyös egy közös edzőtáborozás alkalmából.

Honlapfejlesztés Az egyesület honlapja hosszú ideje nem esett át fejlesztésen, ezért elengedhetetlen, hogy rendszerezettebbé és stílusosabbá
váljon.

Kispad Mérkőzéseken fontos, hogy a játékosok és edzők kulturált körülmények között legyenek a pálya mellett. A kispad felújítása
elengedhetetlen, mivel az előző kispadok állapota nagy mértékben romlott az elmúlt időszakban.

Pályavonalzó A pálya használatának feltétele, hogy a vonalak jól látszódjanak. Az egyesület meglévő pályavonalzója elavulttá vált, ezért
cseréjére szükség van.

Ligut laser A regenerálódás alapvető feltétele a hatékony edzésmunkának. Időközben felléphetnek olyan típusú sportsérülések, amelyek
speciális kezelést igényelnek. Ennek érdekében az egyesület próbál lépést tartani a legmodernebb gyógyászati technikákkal a
gyorsabb regenerálódás érdekében.

Mérkőzésgarnitúra A mérkőzések során alapvető sportfelszerelés

Sportszár A mérkőzések során alapvető sportfelszerelés

Melegítő A hideg őszi téli hónapokban a szabadtéri felkészülés során rendkívül fontos az izmok és ízületek melegen tartása. Ennek
érdekében szükséges edzőmelegítő beszerzése.

Utazómelegítő A mérkőzésekre történő eljutás során a csapatkohézió, valamint az egységes megjelenés alapvető sportfelszerelése.

Széldzseki A hideg őszi téli hónapokban a szabadtéri felkészülés során rendkívül fontos az izmok és ízületek melegen tartása. Ennek
érdekében szükséges széldzseki beszerzése.

Kabát A hideg őszi téli hónapokban a szabadtéri felkészülés során rendkívül fontos az izmok és ízületek melegen tartása. Ennek
érdekében szükséges kabát beszerzése.

Sapka A hideg őszi téli hónapokban a szabadtéri felkészülés során rendkívül fontos a játékosok egészségi állapotának védelme. Ennek
érdekében szükséges kabát beszerzése.

Sípcsontvédő A mérkőzések során a sípcsont komoly igénybevételnek van kitéve, a komolyabb sérülések elkerülése érdekében szükséges
sípcsontvédő beszerzése.

Táska A sportfelszerelések és sporteszközök megfelelő szállítása érdekében szükséges sport táskák beszerzése.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

8 529 461 Ft 87 933 Ft 175 865 Ft 8 793 258 Ft 3 768 539 Ft 12 473 865 Ft 12 561 798 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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)

Stadion Utánpótlásképző és szabadidő központ
létesítése,

2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 640 080
000 Ft

Pályaépítés Műfüves borítású 40x60 m-es pálya 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 68 000 000
Ft

Pályaépítés Műfüves borítású 20x40 m kispálya kialakítása,
pályavilágítás kiépítése

2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 32 500 000
Ft

Pályaépítés Műfüves borítású 12x24 m-es kispálya
kialakítása, edzésszintű pályavilágítással

2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 16 800 000
Ft

Pálya infr.
bőv.

Mozgáskoordinációs edzések tartására
edzőlépcső kialakítása

2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 11 684 000
Ft

Pályaépítés Műfüves borítású 20x40 m-es trapézlemezzel
fedett kispálya kialakítása edzésszintű
pályavilágítással

2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 82 030 000
Ft

Pályafelújítás Természetes füves borítású, nagyméretű
labdarúgó edzőpálya szabvány méretűvé
alakítása (105X68m), világításának felújítása

2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 17 079 657
Ft

Stadion 500 fős fedett lelátó építése 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 114 858
800 Ft

Tervezési díj Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
költsége

2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 35 000 000
Ft

Pályaépítés 40X60 m-es műfüves pálya kialakítása,
edzésszintű pályavilágítással

2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 68 000 000
Ft

Pályaépítés Műfüves borítású 12x24 m-es kispálya
kialakítása, edzésszintű pályavilágítással

2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 16 800 000
Ft

1 102 832
457 Ft
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2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Utánpótlásképző és
szabadidő központ létesítése,

Az egyesület célja egy nemzetközi színvonalon működő és teljesítő labdarúgó utánpótlásbázis kiépítése. Ennek központi eleme
egy utánpótlásképző és szabadidő központ kialakítása, amely biztosítja azokat a funkciókat, amelyek szükségesek egy
nemzetközi színvonalon működő központ kialakításához.

Műfüves borítású 40x60 m-es
pálya

Az utánpótlás központ esetében alapvető elvárás, hogy rendelkezzen a felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges kellő
mennyiségű, jó minőségű labdarúgó pályával. Ennek egyik eleme a 40x60 m méretű pálya kialakítása.

Műfüves borítású 20x40 m
kispálya kialakítása,
pályavilágítás kiépítése

Az utánpótlás központ esetében alapvető elvárás, hogy rendelkezzen a felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges kellő
mennyiségű, jó minőségű labdarúgó pályával. Ennek egyik eleme a 20x40 m méretű pálya kialakítása.

Műfüves borítású 12x24 m-es
kispálya kialakítása,
edzésszintű pályavilágítással

Az utánpótlás központ esetében alapvető elvárás, hogy rendelkezzen a felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges kellő
mennyiségű, jó minőségű labdarúgó pályával. Ennek egyik eleme a 12x24 m méretű pálya kialakítása.

Mozgáskoordinációs edzések
tartására edzőlépcső
kialakítása

A központban a technikai, fizikai, és taktikai felkészítésen kívül kiemelt figyelmet kell szentelni egyéb, alternatív edzésmódszerek
bevezetésére. Az edzőlépcső kialakításával a gyerekek mozgáskoordinációja fejleszthető.

Műfüves borítású 20x40 m-es
trapézlemezzel fedett
kispálya kialakítása
edzésszintű pályavilágítással

Rendkívül fontos, hogy a központban biztosítva legyen a folyamatos edzésmenet. Különösen fontos ez a téli hónapokban. A
fedett műfüves pályával biztosítható, hogy a gyerek egész éven át megfelelő körülmények között készülhessenek.

Természetes füves borítású,
nagyméretű labdarúgó
edzőpálya szabvány
méretűvé alakítása
(105X68m), világításának
felújítása

A központ természetes füves borítású edzőpályája sajnos nem felel meg a legmagasabb hazai és nemzetközi
követelményeknek. Ennek érdekében szükséges annak szabványméretűvé történő alakítása, a gyepszőnyegének teljes körű
felújítása, illetve megfelelő pályavilágítás kiépítése.

500 fős fedett lelátó építése Az 500 fős fedett lelátóval biztosítható a szurkolói igények magas fokú kielégítése. Különösen fontos ez a rangos mérkőzések
során. Az utánpótlásképző központhoz közvetlenül csatlakozó fedett lelátóval nemzetközi mérkőzések, tornák megrendezésére is
alkalmas lesz a sporttelep, amely elengedhetetlen a hosszú távú célkitűzések megvalósításának szempontjából.

Engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció költsége

Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése nélkül a fejlesztés nem megkezdhető. Alapvető feltétel, így
mindenképpen szükséges a programba történő beépítése.

40X60 m-es műfüves pálya
kialakítása, edzésszintű
pályavilágítással

Az utánpótlás központ esetében alapvető elvárás, hogy rendelkezzen a felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges kellő
mennyiségű, jó minőségű labdarúgó pályával. Ennek egyik eleme a 40x60 m méretű pálya kialakítása. A pálya nem a Kalap utca
sporttelepen kerül kialakításra.

Műfüves borítású 12x24 m-es
kispálya kialakítása,
edzésszintű pályavilágítással

Az utánpótlás központ esetében alapvető elvárás, hogy rendelkezzen a felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges kellő
mennyiségű, jó minőségű labdarúgó pályával. Ennek egyik eleme a 12x24 m méretű pálya kialakítása.
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2015/16 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

Stadion Utánpótlásképző és szabadidő központ
létesítése,

Egyéb 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 2100 Saját

Pályaépítés Műfüves borítású 40x60 m-es pálya Kicsi mf.p. 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 2400 Saját

Pályaépítés Műfüves borítású 20x40 m kispálya
kialakítása, pályavilágítás kiépítése

Kicsi mf.p. 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 800 Saját

Pályaépítés Műfüves borítású 12x24 m-es kispálya
kialakítása, edzésszintű pályavilágítással

Kicsi mf.p. 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 288 Saját

Pálya infr.
bőv.

Mozgáskoordinációs edzések tartására
edzőlépcső kialakítása

Edzőterület 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 1000 Saját

Pályaépítés Műfüves borítású 20x40 m-es
trapézlemezzel fedett kispálya
kialakítása edzésszintű pályavilágítással

Csarnoképítés 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 800 Saját

Pályafelújítás Természetes füves borítású,
nagyméretű labdarúgó edzőpálya
szabvány méretűvé alakítása
(105X68m), világításának felújítása

Nagy f.p. 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 7140 Saját

Stadion 500 fős fedett lelátó építése Egyéb 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 476 Saját

Tervezési díj Engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció költsége

Egyéb 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 0 Saját

Pályaépítés 40X60 m-es műfüves pálya kialakítása,
edzésszintű pályavilágítással

Kicsi mf.p. 1037
Budapest
Remetehegyi
út
1

16266/14 2400 Saját

Pályaépítés Műfüves borítású 12x24 m-es kispálya
kialakítása, edzésszintű pályavilágítással

Kicsi mf.p. 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 288 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás
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2015/16 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 Kis műfüves pálya egész pálya 4 10

U9 Kis műfüves pálya egész pálya 4 31

U11 Kis műfüves pálya egész pálya 4 35

U13 Kis műfüves pálya
(40x60m)

egész pálya 6 17

U14 Nagyméretű műfüves
pálya

Félpálya 6 18

U15 Nagyméretű műfüves
pálya

Félpálya 6 20

U17 Nagyméretű füves pálya Egészpálya 6 16

U21 Nagyméretű füves pálya Egész pálya 8 25

U18 Nagyméretű füves pálya Egész pálya 6 11

2015/16 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

2015/16 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. 217 012 046 Ft 2 237 238 Ft 4 474 475 Ft 223 723 759 Ft 95 881 611 Ft 317 368 132 Ft 319 605 370 Ft

Utóf. 547 873 795 Ft 5 648 183 Ft 11 296 367 Ft 564 818 345 Ft 242 065 005
Ft

801 235 167 Ft 806 883 350 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U14 III. KER. TVE U14 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U15 III. KER. TVE U15 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U17 III. KER. TVE U17 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U17 III. KER. TVE U17 16 országos II ffi UP 1. országos I ffi UP

U21 III. KER. TVE U21 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. U19

U21 III. KER. TVE U21 16 országos II ffi UP 2. országos I ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

566071 PÁBLE MÁRK REZSŐ ÚJPESTI TE 2015.02.23 15%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFPHPM01-09286/2015/MLSZ

2015-09-23 15:38 16 / 31



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz 40db-os bólyakészlet csom 2 5 700 Ft 11 400 Ft

Sporteszköz Szögletzászló készlet csom 2 10 000 Ft 20 000 Ft

Sportfelszerelés 2,44X7,32 m háló db 1 30 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz Labda db 80 6 300 Ft 504 000 Ft

Sportfelszerelés Megkülönböztető mez db 40 900 Ft 36 000 Ft

Sporteszköz Labdatartó háló db 10 1 300 Ft 13 000 Ft

Sporteszköz Kapu 7,32X2,4 m db 1 393 030 Ft 393 030 Ft

Sporteszköz Kapu 5X2 m db 1 221 000 Ft 221 000 Ft

Sporteszköz Kapu3X2 m db 1 171 340 Ft 171 340 Ft

Sporteszköz Kapu 2X1 m db 2 88 580 Ft 177 160 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Diagnosztikai eszköz Mentőláda db 1 20 000 Ft 20 000 Ft

Újraélesztő készülék Defibrilátor db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Diagnosztikai eszköz Orvosi táska db 2 15 000 Ft 30 000 Ft

Diagnosztikai eszköz Vérnyomásmérő db 1 15 000 Ft 15 000 Ft

Gyógyszer Táplálékkiegészítő csom 100 6 000 Ft 600 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

Nagypálya Élőfüves pálya 19 000 Ft 4 10 760 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Nagypálya Az edzésmunka elvégzése az utánpótlás korosztályoknál a klub nagypályáján valósulna meg. A bérleti díj kifizetését az egyesület önerőből
nem tudná megoldani.
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2015/16 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 A200000358 EKHO 120 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Edző B300002348 EKHO 120 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Edző B3000000943 EKHO 120 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Edző CTANC1413-00895 EKHO 160 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft

Edző CTANC1413-00886 EKHO 160 12 140 000 Ft 28 000 Ft 2 016 000 Ft

Edző B300001508 EKHO 120 12 140 000 Ft 28 000 Ft 2 016 000 Ft

Edző B300002355 EKHO 120 12 140 000 Ft 28 000 Ft 2 016 000 Ft

Edző C EKHO 160 12 140 000 Ft 28 000 Ft 2 016 000 Ft

Edző A EKHO 160 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft

Edző C EKHO 160 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Edző B300002693 EKHO 120 12 140 000 Ft 28 000 Ft 2 016 000 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

A200000358 UEFA A U19 24 16

B300002348 UEFA B U17 24 16

B3000000943 UEFA B U15 24 16

CTANC1413-00895 Egyéb U14 32 16

CTANC1413-00886 Egyéb U13 32 11

B300001508 UEFA B U11 24 8

B300002355 UEFA B U11 24 8

C Egyéb U9 32 8

A UEFA A U9 32 8

C Egyéb U9 32 8

B300002693 UEFA B U9 24 8

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 576 930 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 165 000 Ft

Személyszállítási költségek 1 725 295 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 760 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 630 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 28 368 000 Ft

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

Összesen 37 225 225 Ft
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2015/16 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)

33 399 405 Ft 344 324 Ft 688 648 Ft 34 432 377 Ft 3 825 820 Ft 37 913 873 Ft 38 258 197 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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

Személyi jellegű 454 231 Ft 454 231 Ft 227 116 Ft 681 347 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

175 865 Ft 175 865 Ft 87 933 Ft 263 798 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 4 474 475 Ft 4 474 475 Ft 2 237 238 Ft 6 711 713 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 11 296 367 Ft 11 296 367 Ft 5 648 183 Ft 16 944 550 Ft

Utánpótlás-nevelés 688 648 Ft 688 648 Ft 344 324 Ft 1 032 972 Ft

Összesen 17 089 586 Ft  25 634 379 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A
megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a
hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és
pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának
elkészítését is, valamint a záró pénzügyi elszámolás összeállítását. Az elvégzett feladatok közé tartozik továbbá a releváns
partnerekkel (MLSZ, támogatók, stb.) történő kapcsolattartás is.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A
megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a
hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és
pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának
elkészítését is, valamint a záró pénzügyi elszámolás összeállítását. Az elvégzett feladatok közé tartozik továbbá a releváns
partnerekkel (MLSZ, támogatók, stb.) történő kapcsolattartás is.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A
megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a
hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és
pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának
elkészítését is, valamint a záró pénzügyi elszámolás összeállítását. Az elvégzett feladatok közé tartozik továbbá a releváns
partnerekkel (MLSZ, támogatók, stb.) történő kapcsolattartás is.

Tárgyi utófinanszírozott A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A
megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a
hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és
pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának
elkészítését is, valamint a záró pénzügyi elszámolás összeállítását. Az elvégzett feladatok közé tartozik továbbá a releváns
partnerekkel (MLSZ, támogatók, stb.) történő kapcsolattartás is.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A
megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a
hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és
pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának
elkészítését is, valamint a záró pénzügyi elszámolás összeállítását. Az elvégzett feladatok közé tartozik továbbá a releváns
partnerekkel (MLSZ, támogatók, stb.) történő kapcsolattartás is.
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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: Budapest, 2015. 09. 23.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Csákvári László (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Budapest, 2015. 09. 23.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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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)

(125 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Budapest, 2015. 09. 23.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 22 030 207 Ft 227 116 Ft 454 231 Ft 22 711 553 Ft 22 711 553 Ft 45 195 991 Ft 45 423 107 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 773 415 302 Ft 7 973 354 Ft 15 946 707 Ft 797 335 362 Ft 341 715 155 Ft 1 131 077 164
Ft

1 139 050 518
Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 529 461 Ft 87 933 Ft 175 865 Ft 8 793 258 Ft 3 768 539 Ft 12 473 865 Ft 12 561 798 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

217 012 046 Ft 2 237 238 Ft 4 474 475 Ft 223 723 759 Ft 95 881 611 Ft 317 368 132
Ft

319 605 370 Ft

- ebből utófinanszírozott 547 873 795 Ft 5 648 183 Ft 11 296 367 Ft 564 818 345 Ft 242 065 005 Ft 801 235 167
Ft

806 883 350 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

33 399 405 Ft 344 324 Ft 688 648 Ft 34 432 377 Ft 3 825 820 Ft 37 913 873 Ft 38 258 197 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 828 844 914 Ft 8 544 793 Ft 17 089 586 Ft 854 479 292 Ft 368 252 528 Ft 1 214 187 028
Ft

1 222 731 821
Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

15 000 Ft 100 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 125 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (33 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)

alairasicpldvegzes150401ok_1430319774.pdf Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2015-04-29 17:02:54)
5b3d0e95e40ea60a3cb32c74be31e978d08c588e5f6b45f18f365ba554bfbb8d

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
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fejlesztesi_program_201504011_1430320027.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 17:07:07)
2111694f83fff8ef764dc76f5eb0e215c35d9b93429ffa1da3c45aa77146167f

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

fejlesztesi_program_201504011_1430320035.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 17:07:15)
2111694f83fff8ef764dc76f5eb0e215c35d9b93429ffa1da3c45aa77146167f

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

kivonat0827_1441615131.pdf Hiánypótlás melléklet, 542 Kb, 2015-09-07 10:38:51)
8672806f5ab312744f2600adb477ab999e504a57eab8143ee184337a1abe5c3e

alairasicpldvegzes150401ok_1430319766.pdf Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2015-04-29 17:02:46)
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A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

nav-bank_1441615156.pdf Hiánypótlás melléklet, 117 Kb, 2015-09-07 10:39:16) 2a9e39feaa65c6898a81b16e1522018efee955d9ca16e01e24d7ff00541e7e58

mlsz.04.29._1430395697.pdf Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2015-04-30 14:08:17) 6c52f31f6f2c863576182877d0df831a204cc726b5927ef0c1a4d371ff54fb0d

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
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Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
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Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

sfp_ff_kerelem_09286_20150907_14416_1441616379.pdf Hiánypótlás melléklet, 555 Kb, 2015-09-07 10:59:39)
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fejlesztesi_program_201504011_1430320009.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 17:06:49)
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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

fejlesztesi_program_201504011_1430319997.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 17:06:37)
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Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
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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
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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