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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

SZESE

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

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

19882723-2-08

Bankszámlaszám

10300002-33222154-00003285

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9026

Helység

Győr

Út / utca

Egyetem tér

Házszám

1

Irányítószám

9026

Helység

Győr

Út / utca

Egyetem tér

Házszám

1

Telefon

+36 96 503 456

Fax

+36 96 503 456

Honlap

www.gyorkosar.hu

E-mail cím

gyomorei@sze.hu

E-mail cím

gyomorei@sze.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Gyömörei Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 686 94 01

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Hoffmann Gergely

E-mail cím

+36 30 969 33 59

info@gyorkosar.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Egyetemi Csarnok

Széchényi István Egyetem

Széchényi István Egyetem

6

Felk. és versenyeztetés

Egyetemi Edzőcsarnok

Széchényi István Egyetem

Széchényi István Egyetem

6

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-09-12
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989-09-12

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
Győri Kosárlabda Club
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Székhely
9026
Győr
Achim András u.
11

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
szakmai együttmükődés
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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

17 MFt

8,225 MFt

13 MFt

Állami támogatás

8 MFt

4 MFt

5 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

9 MFt

18,5 MFt

15 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

87 MFt

186 MFt

61,382 MFt

Egyéb támogatás

18 MFt

33,755929 MFt

35 MFt

Összesen

139 MFt

250,480929 MFt

129,382 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

31 MFt

29,79 MFt

30 MFt

Működési költségek (rezsi)

31 MFt

29,48 MFt

30 MFt

Anyagköltség

27 MFt

37,519 MFt

45 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

13 MFt

18,489 MFt

20 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

4 MFt

6,381 MFt

8 MFt

Összesen

106 MFt

121,659 MFt

133 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

33 MFt

49,548 MFt

45 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1,4335 MFt

1,5 MFt

2015-08-04 12:45
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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

2 149 894 Ft

42 998 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 611 440 Ft

112 229 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

32 957 788 Ft

659 156 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

5 781 090 Ft

115 622 Ft

Közreműködői díj

2015-08-04 12:45
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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 Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének Férfi Kosárlabda csapata az NBI/B Nyugati csoportjában szerepel, feljutása óta, immár 5. éve. Célunk, hogy a
kosárlabda, mint valódi egyetemi sportág jelenjen meg Győr sportpiacán. A felnőtt csapat működtetése mellett kötelező utánpótlás csapatainkat, egy együttműködési
megállapodás alapján, a Győri Kosárlabda Club korosztályos csapatai adják. Szemléletünk szerint az utánpótlásban található tehetségek fontos részét képezik a
felnőtt csapatnak, így minél több fiatal játékosnak kívánunk lehetőséget biztosítani felnőtt alakulatunkban. Az idei szezonban a 16 fős keretből 12 olyan játékosunk volt
akik vagy egyetemisták a Széchenyi Egyetemen, vagy középiskolásként a győri egyetemen kívánják folytatni tanulmányaikat. A csapat a hazai mérkőzéseit az
Egyetemi Sportcsarnokban játssza. Edzéseit az Egyetemi Csarnokban és a mellette lévő edzőcsarnokban végzi. A Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete, több
szakosztályos egyesületként jelenleg a győri sportpiac egyik meghatározó szereplője. A profi csapatokat működtető sportszolgáltatók mögött, az amatőr sportban
élen jár a városban. Társadalmi elismertsége jó, több együttműködése van a városban működő egyéb sportszervezetekkel. Létesítmény ellátottsága az ország egyéb
más felsőoktatási intézményeihez képest jó. Játékosaink vagy az Egyetem hallgatói, vagy középiskolások, akik az Egyetemre fognak jelentkezni. Az egyetemista évek
után lévő játékosaink közül pedig minél több szakembert szeretnénk képezni utánpótlásunk számára.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az épülő kosárlabda csarnok korábban elfogadott padló borításának módosítását kérte a Szövetség. A Szövetséggel együttműködve átdolgoztuk a terveket. A
parketta borítás többlet költséggel jár, ennek fedezésére adjuk be az alábbi kérelmet. Ütemezés: 2015. júlis 1-jén kezdődik a kivitelezés. A használatba vétel
várhatóan a nyáron megtörténik.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt 2015.07.01-2016.06.30. közötti időszakot ölel fel. A projektben a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete Férfi Kosárlabda csapatának finanszírozása
szerepel. Személyi jellegű kifizetések: időszak folyamatos Versenyeztetés: időszak folyamatos Tárgyi eszköz beszerzés: időszak folyamatos Közreműködői díj: A
szakértő céggel kötött szerződés szerint

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 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete az MKOSZ Új pályán elnevezésű stratégiai céljait magáévá tette és ezek szerint alakította ki struktúráját és szakmai
koncepcióját. Az egyesület a első TAO projektidőszaktól kezdve ezen elvek mentén halad és folyamatosan építkezik évről évre. Sportfejlesztési programunk alapja az
MKOSZ új pályán stratégiája és az MKOSZ által kiadott Versenykiírás és Versenyszabályok. Korábbi sportágfejlesztési koncepciónk következő állomása ez, hiszen
minél több fiatalt szeretnénk egyetemistáink közül csapatunkban tudni. A minőségi sport mellett a magas színvonalú tanulás, a civil életre való felkészítés alapvető
jelentőségű számunkra. Szeretnénk, ha a csapatunk tagjai közül minél többen szereznének edzői végzettséget és az aktív sport pálya mellett vagy az után
példaképként edzőként segítenék utánpótlásunk fejlődését.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Előnyök A program anyagi lehetőségei biztosítékoz nyújtanak a minőségi képzésre és a sportág népszerűsítésére. Azonnal lemérhető eredményként a minőségi
szakemberek utánpótlásba áramlása figyelhető meg. Életpályát kínál a fiatalok számára a sport szakemberré válás lehetősége. Veszélyek: A megnövekedett anyagi
lehetőségek őrzése stratégiai feladat, mert egy esetleges anyagi elvonás az egész rendszer megrendülését veszélyeztetheti. Olyan anyagi háttér kialakítása indokolt
a sportszervezetek részére, amit egy esetleges TAO finanszírozási forma magszűnése esetén is működtetni tudnak.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Gyömörei Tamás elnök

Felsőfokú

EKHO1

120

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

Hoffmann Gergely
szakosztályvezető

Felsőfokú

EKHO1

120

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

Cseh Gergely technikai
vezető

Felsőfokú

EKHO1

50

12

23 529 Ft

4 706 Ft

338 820 Ft

Molnár István edző

Felsőfokú

EKHO1

30

12

70 588 Ft

14 118 Ft

1 016 472 Ft

320

48

294 117 Ft

58 824 Ft

4 235 292 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció megnevezése

Indoklás

Gyömörei Tamás elnök

A Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének elnöke nélkülözhetetlen munkát végez az egyesület fejlődése terén.

Hoffmann Gergely szakosztályvezető

Szakmai munka megalapozását és annak irányítást végzi.

Cseh Gergely technikai vezető

A versenyszervezés és edzéslebonyolsítás kapcsán nélkülözhetetelen a szeméélye.

Molnár István edző

Egyesületünk edzője a szakmai koncepció maradéktalan teljesítésért, a fejlődés elősegítéséért felelős.

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)

2 085 398 Ft

21 499 Ft

42 998 Ft

2 149 894 Ft

2 149 894 Ft

4 278 290 Ft

4 299 789 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszközök

45°-os derékerősítő

db

1

90 000 Ft

90 000 Ft

Sporteszközök

AGM bordásfali hasizompad

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszközök

AGM bordásfali toló hasprés

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszközök

AGM Keresztcsiga

db

1

420 000
Ft

420 000 Ft

Sporteszközök

Atlas-kiegészítő eszközök-fogantyúk

db

1

75 000 Ft

75 000 Ft

Sporteszközök

Atlas-kiegészítő eszközök-szorítók

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszközök

Combgép kombi

db

1

360 000
Ft

360 000 Ft

Sporteszközök

Egyéb eszköz, rögzítő, szorító eszközök, karok

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Sporteszközök

Egykezes súlyzótartó állvány, 20helyes

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszközök

Fekvenyomó pad

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Sporteszközök

Hajlított bicepszrúd

db

1

30 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszközök

Hasizompad,állítható ferdeségű

db

2

12 000 Ft

24 000 Ft

Sporteszközök

kézisúlyzók

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Sporteszközök

Mellgép-butterfly

db

1

360 000
Ft

360 000 Ft

Sporteszközök

Multipress,erőkeret

db

1

365 000
Ft

365 000 Ft

Sporteszközök

Power rack

db

1

290 000
Ft

290 000 Ft

Sporteszközök

Powerlifting fekvenyomó pad

db

1

170 000
Ft

170 000 Ft

Sporteszközök

scott pad,ülő 45°-os

db

1

95 000 Ft

95 000 Ft

Sporteszközök

súlyzórúd hosszú

db

2

60 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszközök

súlyzórúd rövid

db

1

25 000 Ft

25 000 Ft

Sporteszközök

tárcsasúlyok (600kg)

db

1

700 000
Ft

700 000 Ft

Sporteszközök

Tárcsatartó állvány

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Sporteszközök

Tolódzkodó állvány

db

1

160 000
Ft

160 000 Ft

Sporteszközök

Univerzális pad

db

1

120 000
Ft

120 000 Ft

Sporteszközök

Vízszintes derékerősítő

db

3

90 000 Ft

270 000 Ft

Sporteszközök

bordásfalra akasztható pad

db

2

62 000 Ft

124 000 Ft

Sporteszközök

bordsásfal

db

8

40 000 Ft

320 000 Ft

Sporteszközök

súlyzórúd olimpiai

db

1

60 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszközök

Felugrózsámolyok(pliobox)

db

1

60 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszközök

gumihám kifutó

db

1

60 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszközök

gumitégla 30m2

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Sporteszközök

cross core

db

2

40 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszközök

gömbcsuklós súlyzórúd 240 es rúd + 60 kg
tárcsákkal

db

2

140 000
Ft

280 000 Ft
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Sporteszközök

TRX

db

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszközök

eliptikus trainer

db

2

450 000
Ft

900 000 Ft

Sporteszközök

BH Fitness Duke Spin bike

db

2

450 000
Ft

900 000 Ft

Sporteszközök

Concept 2 ergometer

db

2

200 000
Ft

400 000 Ft

7 848 000 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

45°-os derékerősítő

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

AGM bordásfali hasizompad

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

AGM bordásfali toló hasprés

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

AGM Keresztcsiga

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Atlas-kiegészítő eszközök-fogantyúk

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Atlas-kiegészítő eszközök-szorítók

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Combgép kombi

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Egyéb eszköz, rögzítő, szorító eszközök, karok

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Egykezes súlyzótartó állvány, 20helyes

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Fekvenyomó pad

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Hajlított bicepszrúd

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Hasizompad,állítható ferdeségű

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

kézisúlyzók

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Mellgép-butterfly

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Multipress,erőkeret

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Power rack

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Powerlifting fekvenyomó pad

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

scott pad,ülő 45°-os

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

súlyzórúd hosszú

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

súlyzórúd rövid

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

tárcsasúlyok (600kg)

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Tárcsatartó állvány

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Tolódzkodó állvány

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Univerzális pad

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Vízszintes derékerősítő

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

bordásfalra akasztható pad

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

bordsásfal

A csarnok részét képző kiegészítő elem.

súlyzórúd olimpiai

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Felugrózsámolyok(pliobox)

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

gumihám kifutó

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

gumitégla 30m2

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

cross core

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

gömbcsuklós súlyzórúd 240 es rúd + 60 kg tárcsákkal

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

TRX

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

eliptikus trainer

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

BH Fitness Duke Spin bike

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

Concept 2 ergometer

A fizikai felkészítés szempontjából fontos, az erőnléti edzést segítő eszköz.

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

5 443 097 Ft

56 114 Ft

112 229 Ft

5 611 440 Ft

2 404 903 Ft

7 960 229 Ft

8 016 343 Ft

2015-08-04 12:45
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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)

TEB

Parketta az épülő kosárlabda csarnokba

2015-07-01

2015-08-28

2015-09-01

45 190 020 Ft

TEB

Parketta építéséhez kapcsolódó műszaki
ellenőrzés

2015-07-01

2015-08-28

2015-09-01

903 800 Ft

46 093 820 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Parketta az épülő kosárlabda
csarnokba

9021
Győr
Egyetem tér
1

10622/10

Az épülő kosárlabda csarnok korábban elfogadott padló borításának
módosítását kérte a Szövetség. A Szövetséggel együttműködve
átdolgoztuk a terveket. A parketta borítás többlet költséggel jár, ennek
fedezésére adjuk be az alábbi kérelmet.

Parketta építéséhez kapcsolódó
műszaki ellenőrzés

9021
Győr
Egyetem tér
1

10622/10

Az épülő kosárlabda csarnok korábban elfogadott padló borításának
módosítását kérte a Szövetség. A Szövetséggel együttműködve
átdolgoztuk a terveket. A parketta borítás többlet költséggel jár, ennek
fedezésére adjuk be az alábbi kérelmet. Az ehhez kapcsolódó műszaki
ellenőr költséget tervezzük.

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 sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

31 969 054 Ft

329 578 Ft

659 156 Ft

32 957 788 Ft

14 124 766
Ft

46 752 976 Ft

47 082 554 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-08-04 12:45

10 / 24

be/SFPHPM01-04127/2015/MKOSZ
Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

0

0

0

2015-08-04 12:45

Bajnokságban szereplő
csapatok

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

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 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

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-08-04 12:45
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-08-04 12:45

13 / 24

be/SFPHPM01-04127/2015/MKOSZ
Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-08-04 12:45
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Versenyeztetés
2015/16 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

300 000 Ft

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

5 000 000 Ft

a pályahitelesítés díja

150 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

400 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

400 000 Ft

Összesen

6 250 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

5 607 657 Ft

57 811 Ft

115 622 Ft

5 781 090 Ft

642 343 Ft

6 365 622 Ft

6 423 433 Ft

2015-08-04 12:45
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

42 998 Ft

42 998 Ft

21 499 Ft

64 497 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

112 229 Ft

112 229 Ft

56 114 Ft

168 343 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

659 156 Ft

659 156 Ft

329 578 Ft

988 734 Ft

Versenyeztetés

115 622 Ft

115 622 Ft

57 811 Ft

173 433 Ft

Összesen

1 395 007 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

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

Versenyeztetés

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

2015-08-04 12:45
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Győr, 2015. 08. 04.

2015-08-04 12:45
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Nyilatkozat 2
Alulírott Gyömörei Tamás (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Győr, 2015. 08. 04.
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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
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-07-28 12:48:55

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-21 10:37:12

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-16 09:31:36

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:
2015-04-24 14:00:08

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-07-30 21:38:45

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-07-30 21:39:55

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 01:08:44

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 09:52:53

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-07-28 12:51:43

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-07-30 21:40:58

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 16:53:29

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 16:59:00

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 09:51:01

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:
2015-04-23 00:56:45

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 00:51:39

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 00:57:16

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Győr, 2015. 08. 04.
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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

4

4

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

1

0%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

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

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

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

2 085 398 Ft

21 499 Ft

42 998 Ft

2 149 894 Ft

2 149 894 Ft

4 278 290 Ft

4 299 789 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

37 412 151 Ft

385 692 Ft

771 385 Ft

38 569 228 Ft

16 529 669 Ft

54 713 205 Ft

55 098 897 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 443 097 Ft

56 114 Ft

112 229 Ft

5 611 440 Ft

2 404 903 Ft

7 960 229 Ft

8 016 343 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

31 969 054 Ft

329 578 Ft

659 156 Ft

32 957 788 Ft

14 124 766 Ft

46 752 976 Ft

47 082 554 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

5 607 657 Ft

57 811 Ft

115 622 Ft

5 781 090 Ft

642 343 Ft

6 365 622 Ft

6 423 433 Ft

Összesen

45 105 205 Ft

465 002 Ft

930 005 Ft

46 500 212 Ft

19 321 907 Ft

65 357 117 Ft

65 822 119 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-08-04 12:45

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (24 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
szesealairas_1429605432.pdf Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2015-04-21 10:37:12) b94f5d47598fc7db9c1d87fc33cee4e004267c502b27f0d41a1f8655d5ca0f49
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
szese_kihasznaltsag_1429743436.jpg Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2015-04-23 00:57:16)
6a50bb31694572ebe0391b7ce6ac4a686d388fc2d349e650c54d3e7e644ab4ea
A beruházás finanszírozási terve és forrása
parketta_finanszirozasi_terv_1429775461.pdf Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2015-04-23 09:51:01)
45dbe5600e29620a4055eae9caa267b9419d4949da2867c19b828ea43751c281
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
szese_kihasznaltsag_1429743099.jpg Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2015-04-23 00:51:39)
6a50bb31694572ebe0391b7ce6ac4a686d388fc2d349e650c54d3e7e644ab4ea
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve
szese_fenntartas_1429743405.jpg Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2015-04-23 00:56:45)
0798bb381268aa960ba80210eba42fbb73689f5e1ab9233bf742303203234ead
Egyéb dokumentumok
hianypotlas_15_16_1438285125.pdf Hiánypótlás melléklet, 253 Kb, 2015-07-30 21:38:45)
aec3c8f24d5f3df2e4f3c4f1c5c0b4c940c8e827675b046493bbc1eb0814008c
Nyilvántartó hatóság igazolása
szesekivonat1.oldal_1429693002.pdf Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2015-04-22 10:56:42)
820a92c610849beb28d3d2697d3a86063477de8843ba098d8a768fcaefdc4e33
cegkivonat_1438080535.pdf Hiánypótlás melléklet, 71 Kb, 2015-07-28 12:48:55) 58ce788ec86e49d7124196738ea023b887187ee20abfb6c10b038116c20f9ba2
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kozig_dij_1429876808.pdf Szerkesztés alatt, 206 Kb, 2015-04-24 14:00:08) a7c037e61f91f877b33263447fad82fb7ba8068fa1712a4a5f8383b1beefbc79
Köztartozásmentes adózó
szese_nav_1429169496.pdf Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2015-04-16 09:31:36) 3b71cfdd5e591ec7a32617110157bc602831ae63c9e554284fd802640f75c401
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
document1_1429744333.docx Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-23 01:12:13) 491c2208a337011aaf24d3be3ff72125d43cf185ba6c3cd22d0fe6b9c381b8f5
hianypotlas_15_16_1438285258.pdf Hiánypótlás melléklet, 253 Kb, 2015-07-30 21:40:58)
aec3c8f24d5f3df2e4f3c4f1c5c0b4c940c8e827675b046493bbc1eb0814008c
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...
szesekosarlabdacsarnokepeng_1429775378.pdf Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2015-04-23 09:49:38)
4543d726191a97ff670eac66c7d7315e5c58610f44416a2deffadb61a757321e
tulajdonosihozzajarulas_1438080682.pdf Hiánypótlás melléklet, 100 Kb, 2015-07-28 12:51:22)
f0b140eaa09cae82b58ad361c5c718c5bc68dc3841b208e161fe7a853fec4578
jegyzoiigazolas_1438080703.pdf Hiánypótlás melléklet, 45 Kb, 2015-07-28 12:51:43)
febd697b6bc11d5a913c72550236a91020321d9afb3d0afeb0e94729a45a4594
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...
document1_1429744124.docx Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-23 01:08:44) 491c2208a337011aaf24d3be3ff72125d43cf185ba6c3cd22d0fe6b9c381b8f5
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
sze_tulajdonilap_2015.04.14_1429775573.pdf Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-23 09:52:53)
c11d97657b8e9edd7d18474ab38166fabb9554785932ee6a38bda859d3295eaf
Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...
szese_megallapoda_1_1429743943.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-23 01:05:43)
e1323bc4b62c2708551a46ae6fbb24f8c8b8c5d1ec9b63f4f743143cb4dc74b0
szese_megallpodas_2_1429743961.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-23 01:06:01)
8066beccae148abff2408fb887a1ac7e542c7012f2112adff29b37a6dd7ce6fe
szese_megallapodas_3_1429743971.jpg Szerkesztés alatt, 728 Kb, 2015-04-23 01:06:11)
51379b2e40e4703074b9fc48c2ac7f48c3ae5b8bcaec392f27189401d62a846c
hianypotlas_15_16_1438285195.pdf Hiánypótlás melléklet, 253 Kb, 2015-07-30 21:39:55)
aec3c8f24d5f3df2e4f3c4f1c5c0b4c940c8e827675b046493bbc1eb0814008c
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv
parketta_koltsegvetes_1429800809.xls Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2015-04-23 16:53:29)
9701ef5a07e42b8c2706cbfc2b4a219495d66dc26986b975ebbba8344dc1c64c
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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be/SFPHPM01-04127/2015/MKOSZ
grabosport_parkettaprospektus_24_2_1429801123.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-23 16:58:43)
30c5a1be07ea35702f1d73270f9e5e28a957b17a382af85626f19b1f66c92d8b
sportparkettakshockpadalateten.hu_1429801140.doc Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2015-04-23 16:59:00)
c64750268aec5be5481d6bf7f7f1c58b00c5ea9b64946b5deecbb14f9a87889d
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