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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Ajka Kristály SE

A kérelmező szervezet rövidített neve

Ajka Kristály Se

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

511543

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19899798-1-19

Bankszámlaszám

17600176-00412054-00300018

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8400

Helység

Ajka

Út / utca

Alkotmány

Házszám

4

Irányítószám

8400

Helység

Ajka

Út / utca

Alkotmány

Házszám

4

Telefon

+36 20 224 06 01

Fax

+36 88 510 520

Honlap

www.ajkakristalyse.webnode.hu
E-mail cím

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

titkarsag@ajkakristaly.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Havasfalvi Lajos

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 224 06 01

E-mail cím

titkarsag@ajkakristaly.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Havasfalvi Lajos

Mobiltelefonszám
+36 20 224 06 01

E-mail cím
titkarsag@ajkakristaly.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

2015-10-02 11:08

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

2 000 000 MFt

6 000 000 MFt

6 000 000 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

115 000 MFt

210 000 MFt

250 000 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

7 400 000 MFt

28 018 880 MFt

22 000 000 MFt

Egyéb támogatás

1 900 000 MFt

4 000 000 MFt

3 000 000 MFt

Összesen

11 415 000 MFt

38 228 880 MFt

31 250 000 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2 800 000 MFt

2 600 000 MFt

5 000 000 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 100 000 MFt

2 000 000 MFt

1 500 000 MFt

Anyagköltség

2 115 000 MFt

18 000 000 MFt

10 750 000 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3 400 000 MFt

13 000 000 MFt

12 000 000 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 000 000 MFt

2 628 880 MFt

2 000 000 MFt

Összesen

11 415 000 MFt

38 228 880 MFt

31 250 000 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

8 200 000 MFt

13 200 000 MFt

13 000 000 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 300 000 MFt

2 400 000 MFt

1 500 000 MFt

2015-10-02 11:08
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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

2 352 563 Ft

40 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

824 068 Ft

15 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 369 001 Ft

80 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

13 441 836 Ft

247 955 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-10-02 11:08
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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
Az 1989-ben alapított Ajka Kristály Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya – a 2010-ben módosított - Alapszabálya szerint végzi tevékenységét: rendszeres
sportfoglalkozások keretében kínál sportolási, mozgási lehetőséget, amely foglalkozásokon való rendszeres részvétel, a kitartó sportolás, az intenzív mozgás
eredményeként a résztvevők koncentráció, önfegyelmező képessége kiteljesedik, ezáltal fizikai és szellemi képességeik fejlődnek. Egyesületünk rendszeres
sportfoglalkozásokat, edzéseket szervez, illetve lehetővé teszi más szervezetek hasonló rendezvényein a részvételt, támogatva ezzel az országos, regionális, helyi
sportélet fejlődését. Labdarúgócsapatunk közel 60 éves múltra tekint vissza, legutóbb 1997-ben szerveződött újjá a csapat. Célunk az Ajka környékén játszó ajkai
játékosok visszacsalogatása és egy baráti, egymásért küzdő csapat létrehozása volt. Jelenleg a Megyei I. osztályban képviseltetjük magunkat felnőtt, illetve U21, U17
és kettő U14 –es csapatainkkal. A Bozsik program keretében U13, U11, U9, U7-es csapatokat működtetünk. Mind a felnőtt, mind az utánpótláscsapatok felkészítése
és a mérkőzések az Ajka Kristály Kft tulajdonában lévő Ajka, Szent I.u.130. szám alatt található ingatlan területén zajlik. A TAO támogatásnak köszönhetően az épület
komoly felújításon, korszerűsítésen megy keresztül, így az újonnan kialakított épület a következő idénytől az alábbiakkal tudja fogadni a sportolni vágyókat. - 4 öltöző
- 2 fürdő - 2 wc -1 nézői Wc - 1 Játékvezetői öltöző - 1 játékvezetői fürdő - szertár - füves nagypálya - betonos kispálya. Az épület kialakításának következtében mind
a hazai, mind pedig a vendégcsapat, külön bejáraton tudja megközelíteni az öltözőjét. A játékvezetők szintén külön bejáraton tudják az öltözőjüket
megközelíteni.További fejlődés, hogy a főúttól a pálya bejáratáig elkészült egy 100 méteres aszfaltos út, így a parkolót és a pályát is kulturáltan lehet megközelíteni,
akár esős időben is. A csapatok a heti 2-4 edzés, továbbá a hazai mérkőzések során folyamatosan birtokolják a területet, ahova egyre több sportkedvelő - szurkoló,
hozzátartozó - látogat el, növelve a labdarúgást támogatók táborát. Továbbra is jó a kapcsolat a környékbeli önkormányzatokkal, így rendszeresen hordunk
gyerekeket Halimba, Nyirád és Padragkút településekről. Jól működő kapcsolatot tudtunk kialakítani az FC AJKA csapatával is. Az elmúlt évben 4 utánpótlás korú
játékost adtunk fel a kiemelt bajnokságba, amelyet az idei évben is folytatni szeretnénk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az 2014/15-ös évadban pályázat segítségével sikerül felújítani az öltöző épületet. Villany, víz-gáz rendszer felújítása valamint az öltözők és a szertár került
korszerűsítésre. Az épületet leszigeteltük, amely eredményeképpen a rezsi csökkenésével számolunk. Felújításra került a pályavilágítás és az öntözőrendszer is,
valamint a hangosítás. Az idei szezon beruházásaként szeretnénk megvalósítani a teljes terület körbekerítését. Ez körülbelül 400 méter kerítést jelent. A jelenlegi kb
40-50 éves drótkerítést lebontanánk és helyébe modern acélszerkezetes kerítést építenénk. Terveink szerint a kerítés 2016 márciusa és júniusa között készítenénk
el.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
projekt időtartama: 2015/16-os évad. Kerítés: 2016. március -június

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 szakszövetség stratégiájához 3 dologgal tudunk csatlakozni. 1. Folyamatos tehetség neveléssel a játékosok feláramlásának segítése a kiemelt bajnokságban
szereplő csapatokhoz. Ez elsősorban az FC Ajka csapatát érinti, jelenleg oda irányítjuk a tehetségesebb játékosokat. Az elmúlt évben négyet. 2. Minél több játékos
bevonása a környező településekről, hogy az ottani gyerekek is lehetőséget kapjanak a versenyzésre, fejlődésre. Jelenleg Halimba, Nyirád, Padragkút településekről
hordjuk minden héten háromszor, a következő idénytől 4 alkalommal a gyerekeket. (Ennek a módszernek köszönhetően találtunk rá 3 éve Vastag Rolandra aki
jelenleg 45 góllal vezeti a serdülő bajnokság góllövő listáját.) 3. Épületfejlesztés. Szerény és speciális körülményeink ellenére is támogatjuk, hogy mind a sportolók,
mind pedig a nézők kulturált körülmények között sportolhassanak, szurkolhassanak. Az épület felújításával megvalósult ez a sportolóknak, a kinti fejlesztésekkel
világítás, hangosítás, eredményjelző a nézőknek is. Az idei terveink szerint ha sikerül megvalósítani, akkor az elkészült bitumenes úthoz csatlakozva a modern
parkolók segítségével a pálya is megközelíthető lesz sáros, esős időben is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi hatások: A TAO támogatás nélkül az egyesületünk nem tudna létezni ilyen formában, az elmúlt 3 évben 120 gyermeket sikerült bevonni a sport világába.
Ezen sportolók a heti 3-4 edzéssel és a mérkőzésekkel egy egészségesebb társadalom alapjait tehetik le. A környező településekről bejáró gyerekekkel az a bázis
tud bővülni, amelyre hosszú távon a magyar labdarúgás fejlődését lehet alapozni. A tehetségek jelenleg is megvannak, a jelenlegi rendszer segítségével az alapokat
le lehet tenni, és a fejlődést fenn lehet tartani. Gazdasági hatások: A jelenlegi rendszer alapvetően azért hoz pozitív változást mert a kapott pénzt helyben költjük el. A
helyi fuvaros szállítja a csapatokat, a helyi vendéglős adja a hideg csomagot, vizet, az edzők is helyben költik el a kapott juttatásukat. Ez a pénz visszaforog a
gazdaságba. A helyi vállalkozók részesednek a beruházásokból, felújításokból. Előnyök: Sportlétesítmények korszerűsödése, magasabb sportolói létszám,
megbecsült szakemberek.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Szakosztályvezető

Egyéb

Nem
releváns

Pályamunkás

Egyéb

Vezetőedző

Edző

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Normál

144

12

125 000 Ft

35 000 Ft

1 920 000 Ft

Nem
releváns

Normál

72

12

60 000 Ft

16 800 Ft

921 600 Ft

UEFA B

EKHO

72

12

125 000 Ft

25 000 Ft

1 800 000 Ft

288

36

310 000 Ft

76 800 Ft

4 641 600 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Szakosztályvezető

A jelenlegi felújítások és az egyesület működése megkíván egy főállású személyt aki a napi ügyeket intézi, valamint a 8 csapat
működésével, versenyeztetésével kapcsolatos rendszert fenntartja.

Pályamunkás

A pálya és a pálya környéke az edzésre mérkőzésre való felkészítés miatt szükséges. Az épület tisztítása, karbantartása, fűnyírás,
hengerezés. összességében kedvezőbb, mintha piaci alapon vásárolnánk meg a szolgáltatásokat.

Vezetőedző

Eddig nem használtuk ki pályázati lehetőségként, hogy a felnőtt csapat részére is lehetséges a támogatás kérése. Most az edzőnk díjának
finanszírozására pályázunk. Célunk, hogy a felnőtt csapatunk a megyei osztály első három csapata között szerepeljen és teret adjon fiatal
tehetségek bemutatkozásának.

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)

2 289 037 Ft

23 526 Ft

40 000 Ft

2 352 563 Ft

2 352 563 Ft

4 681 600 Ft

4 705 126 Ft

2015-10-02 11:08
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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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Pályatartozék

labdafogó háló

nm

200

1 200 Ft

240 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

profi mentőláda, elsősegély doboz

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelések

mezgarnitúra

db

22

12 000
Ft

264 000 Ft

Sportfelszerelések

cipő

pár

22

25 000
Ft

550 000 Ft

1 154 000 Ft

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

Indoklás

labdafogó háló

A két kapu mögötti vasháló leváltását szeretnénk ezzel kiváltani. A jelenlegi "védőháló" nem felel meg az igényeknek,
mindenképpen felújításra szorul. Csak a háló cseréjére van szükség, hogy ne rozsdás vasból álljon.

profi mentőláda, elsősegély
doboz

A jelenlegi ládánk felújításra, cserére szorul.

mezgarnitúra

A felnőtt keret részére 1 garnitúra új szerelést szeretnénk vásárolni

cipő

A felnőtt keret tagjainak részére 1 pár cipőt szeretnénk vásárolni

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)

800 828 Ft

8 241 Ft

15 000 Ft

824 068 Ft

353 172 Ft

1 169 000 Ft

1 177 241 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)

Biztonsági
beruh.

Kerítés felújítás

2016-03-01

2016-06-15

2016-07-01

5 513 000
Ft

Biztonsági
beruh.

Kamera és riasztó
rendszer

2016-02-01

2016-03-01

2016-03-02

650 000 Ft

Öltözőfelújítás

Öltöző falburkolat
fogasokkal

2016-02-01

2016-03-01

2016-03-02

1 373 312
Ft
7 536 312
Ft

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

Indoklás

Kerítés felújítás

A pálya jelenleg betonoszlopokkal és drótkerítéssel van körbekerítve. jelenleg 8 helyen van lebontva és így szabad bejárást
enged mindenkinek. Mindenképpen felújításra szorul. A várt eredmény, hogy egy egységes szép, 2 m magas kerítéssel igazi
sportpályát alakítsunk ki, valamint a bejutás nehezítésével a ingóságokat megvédjük.

Kamera és riasztó rendszer

Az idei évben végzett felújítások és vásárolt felszerelések (traktor, kasza, Laptop, nyomtató, mez, melegítő cipő labda, kapu)
szükségessé teszi, hogy a lehető legnagyobb védelmet kapjon az épület. A tervezett 4 kamerás rendszerrel mind a pálya teljes
területe (mérkőzéseken bár ritka, de az esetlegesen előforduló) nézői rendbontások felvételére is alkalmassá tehető. Az
elsődleges cél azonban az ingatlan és ingóságok védelme.

Öltöző falburkolat fogasokkal

Az idei év felújításai során, a teljes öltözőépület villany víz rendszerét felújítottuk, a falakat festettük. Az öltözők belső falának
burkolására és korszerű öltöző fogasok felhelyezésére nem volt lehetőségünk. Ezzel a ponttal a 4 labdarúgó öltözőt és a
játékvezetői öltözőt, új, korszerű öltözőfogasokkal, burkolattal és táskatartóval tudjuk felszerelni.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Biztonsági
beruh.

Kerítés
felújítás

Egyéb

8400
Ajka
Szent Istvá
n
130

Biztonsági
beruh.

Kamera és
riasztó
rendszer

Egyéb

Öltözőfelújítás

Öltöző
falburkolat
fogasokkal

Öltöző

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

591

440

Saját

8400
Ajka
Szent Istvá
n
130

591

6000

Saját

8400
Ajka
Szent Istvá
n
130

591

122

Saját

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

2015-10-02 11:08

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

7 / 26

be/SFPHPM01-08565/2015/MLSZ
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

Sportpálya

Nagy f.p.

8400
Ajka
Szent István
130

591

106x66

Saját

100

0 Ft

10

Öltöző épület

Öltöző

8400
Ajka
Szent István
130

591

270m2

Saját

100

0 Ft

10

Megj.

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

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.

5 235 311 Ft

53 690 Ft

80 000 Ft

5 369 001 Ft

2 301 001
Ft

7 616 312 Ft

7 670 002 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-10-02 11:08
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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

10

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U14

AJKA KRISTÁLY SE U14

11

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U14

AJKA KRISTÁLY SE U14

10

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

nem indul jövőre

U17

AJKA KRISTÁLY SE U17

15

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U16 lesz

U21

AJKA KRISTÁLY SE U21

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U19 lesz

U7

Bozsik egyesületi U7

6

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

6

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-02 11:08

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

2015-10-02 11:08

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

2015-10-02 11:08

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

2015-10-02 11:08

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

2015-10-02 11:08

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

Labda

db

100

6 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszköz

bólyakészlet

szett

5

10 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

leszúrható bója

db

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

színes bója

db

20

1 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

bója rúd

db

20

600 Ft

12 000 Ft

Sporteszköz

futó hám

db

5

7 500 Ft

37 500 Ft

Sporteszköz

futóernyő

db

5

7 500 Ft

37 500 Ft

Sporteszköz

zig-zag létra

db

3

12 000 Ft

36 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Vitamin

poweriad ital

karton

100

3 600 Ft

360 000 Ft

Gyógyszer

fagyasztó

db

30

3 000 Ft

90 000 Ft

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

Kategória

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

VIMSZ Fekete-Vörösmarty
Sportcsarnok

Sportcsarnok

6 000 Ft

24

3

432 000 Ft

Városi Szabadidő központ Ajka

Műfüves
pálya

18 000 Ft

32

3

1 728 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

VIMSZ Fekete-Vörösmarty
Sportcsarnok

Heti egy alkalommal tudjuk a téli időszakban használni u14-u16-u19-es csapataink téli felkészüléséhez. Általában
december-február időszakban.

Városi Szabadidő központ Ajka

Az FC Ajka műfüves pályája heti 2 alkalommal 2 órára bérelhető általunk. Itt tudjuk a téli felkészülés lefolytatni u14-U16-U19es csapatainkkal.

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

1300-00181

Egyéb

80

12

90 000 Ft

0 Ft

1 080 000 Ft

Edző

folyamatban

EKHO

80

12

75 000 Ft

15 000 Ft

1 080 000 Ft

Edző

4270

EKHO

80

12

75 000 Ft

15 000 Ft

1 080 000 Ft

Edző

2329

EKHO

80

12

75 000 Ft

15 000 Ft

1 080 000 Ft

Egyéb

technikai segítő

Egyéb

80

12

75 000 Ft

0 Ft

900 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
technikai segítő

2015-10-02 11:08

Indoklás
A 8 utánpótlás csapat mellett működő szakember, aki a pályamunkással együttműködve előkészíti az edzéseket, az épületet a
csapatok megérkezéséig. Kezeli a szertárt, kiadja az eszközöket.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

1300-00181

Egyéb

U21

10

16

4270

Egyéb

U16

8

16

folyamatban

Egyéb

U14

8

16

2329

Egyéb

U13

7

14

folyamatban

Egyéb

U11

6

10

folyamatban

Egyéb

U9

4

8

folyamatban

Egyéb

U7

4

8

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

823 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

450 000 Ft

Személyszállítási költségek

4 300 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 160 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 600 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 220 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

14 553 000 Ft

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)

13 059 463 Ft

134 418 Ft

247 955 Ft

13 441 836 Ft

1 493 537 Ft

14 800 955 Ft

14 935 373 Ft

2015-10-02 11:08
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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

2015-10-02 11:08
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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

2015-10-02 11:08
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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

40 000 Ft

47 123 Ft

23 526 Ft

63 526 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 000 Ft

16 503 Ft

8 241 Ft

23 241 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

80 000 Ft

107 772 Ft

53 690 Ft

133 690 Ft

Utánpótlás-nevelés

247 955 Ft

269 223 Ft

134 418 Ft

382 373 Ft

Összesen

382 955 Ft

602 830 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A bérek számfejtése, naprakész könyvelési bevallások elkészítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Utalások indítása, könyvelés, dokumentáció előkészítése, ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Utalások indítása, könyvelés, dokumentáció előkészítése, ellenőrzése.A szerződések, megállapodások előkészítése,
lekönyvelése, bevallások határidős készítésének ellenőrzése a szakosztályvezetővel.

Utánpótlás-nevelés

A szerződések, megállapodások előkészítése, lekönyvelése, bevallások határidős készítésének ellenőrzése a
szakosztályvezetővel.

2015-10-02 11:08
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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: Ajka, 2015. 10. 02.

2015-10-02 11:08
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Nyilatkozat 2
Alulírott Havasfalvi Lajos (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 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: Ajka, 2015. 10. 02.
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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: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 23:00:24

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:
2015-04-27 23:00:50

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:
2015-04-27 23:01:11

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:
2015-04-30 15:07:23

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-19 13:49:20

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: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-19 13:48:44

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-08-19 14:10:42

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:
2015-08-19 14:11:06

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-19 13:51:13

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-19 13:52:24

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2015-08-19 13:44:23

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: 3
Utolsó feltöltés:
2015-08-19 14:07:43

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Ajka, 2015. 10. 02.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

8

8

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

4

100%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

270

270

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

16

20

25%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

15

16

7%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

u14

fő

13

14

8%

u13

fő

7

9

29%

u7-u11

fő

30

33

10%

Egyéb indikátorok
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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

2 289 037 Ft

23 526 Ft

40 000 Ft

2 352 563 Ft

2 352 563 Ft

4 681 600 Ft

4 705 126 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

6 036 139 Ft

61 931 Ft

95 000 Ft

6 193 069 Ft

2 654 173 Ft

8 785 312 Ft

8 847 243 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

800 828 Ft

8 241 Ft

15 000 Ft

824 068 Ft

353 172 Ft

1 169 000 Ft

1 177 241 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 235 311 Ft

53 690 Ft

80 000 Ft

5 369 001 Ft

2 301 001 Ft

7 616 312 Ft

7 670 002 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

13 059 463 Ft

134 418 Ft

247 955 Ft

13 441 836 Ft

1 493 537 Ft

14 800 955 Ft

14 935 373 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

21 384 639 Ft

219 875 Ft

382 955 Ft

21 987 468 Ft

6 500 273 Ft

28 267 867 Ft

28 487 742 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_1430168450.pdf Szerkesztés alatt, 724 Kb, 2015-04-27 23:00:50)
dd6270d9290c1682ed25e601e950cced7e7b230de7b559724e166070b146f9e5
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
projektfinanszirozasiesmegvalosi_1439985073.docx Hiánypótlás melléklet, 16 Kb, 2015-08-19 13:51:13)
ec24d471423029e5ef34714714c85e7c97fe8b761ccd65f540b699a5e6e3008e
finanszirozas_1430399366.pdf Szerkesztés alatt, 466 Kb, 2015-04-30 15:09:26) c00a37d2683ef21e6025bd32bd2972dc5a60bed87a16d43e35a3ecf47dbac092
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
letesitmenykihasznaltsaginyilatko_1439985144.docx Hiánypótlás melléklet, 15 Kb, 2015-08-19 13:52:24)
b7fe7232f4232054a70051e52360f3e20c4c0bbb7123065d30d9f80ef12bb66f
letesitmenykihasznalasa_1430399397.pdf Szerkesztés alatt, 704 Kb, 2015-04-30 15:09:57)
c35c36fdda5259d1cf8fe8fcce4d261e7104ac1fac435c949b26ad5a189ce3f9
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonatanyilvantartasrol_1430168424.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-27 23:00:24)
7a896891aeaf0aead86c2ea7c05576c504273b04a1494fc4fbacbecb8db04b49
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij_1430399243.pdf Szerkesztés alatt, 269 Kb, 2015-04-30 15:07:23) 639452dd2f1075bde07667b8a650c8048677ef895fc7310363f3f7124fe76f15
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
0-asigazolas_1430168471.pdf Szerkesztés alatt, 560 Kb, 2015-04-27 23:01:11) cca108108ed225b85d3fbe1d7aceb64d887f09a22bc72025b8a73cb1f944cc02
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozatengedelykotelesteveken_1430399342.pdf Szerkesztés alatt, 373 Kb, 2015-04-30 15:09:02)
449f8d82de9cafd726d2923e40a3bd5412c5a29584c46f281b908dde205c5426
engedelykotelestevekenysegnyilatk_1439986266.docx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-08-19 14:11:06)
07710144aabda5f6a1e7c376823af2854db71b6a0bb5f8b5ba3af3dc512cdb68
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
nyilatkozatepitesihatosag_1439986222.pdf Hiánypótlás melléklet, 589 Kb, 2015-08-19 14:10:22)
1858bad9f1c40a5cc8fcc32ad779414a7c13564efe75d507e7ea4f2d2fbd7759
engedelykotelestevekenysegnyilatk_1439986242.docx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-08-19 14:10:42)
07710144aabda5f6a1e7c376823af2854db71b6a0bb5f8b5ba3af3dc512cdb68
nyilatkozatepitesihatosag_1430381987.pdf Szerkesztés alatt, 589 Kb, 2015-04-30 10:19:47)
1858bad9f1c40a5cc8fcc32ad779414a7c13564efe75d507e7ea4f2d2fbd7759
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
megallapodasletesitmenyhasznalata_1430399304.pdf Szerkesztés alatt, 623 Kb, 2015-04-30 15:08:24)
af032527ee05dd80401542ecf3091992618c8599998dddf7a064fe67190c006d
megallapodasletesitmenyhasznalata_1439984960.pdf Hiánypótlás melléklet, 160 Kb, 2015-08-19 13:49:20)
2d1fd4673e75a14c3f4d19628462783aff918d584ca52c1b2c2635e647a75dd0
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1430381956.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 10:19:16) 4e39d19afca512acc6648f34351f8a0efbcc95f96ce9b6f839b96907d7210004
ehitelestulajdonilap_1439984924.pdf Hiánypótlás melléklet, 195 Kb, 2015-08-19 13:48:44)
23d5ff957dca2e47b07aa41a025991687c2e1114f68ad02f98d5721b07cd0dc6
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlatajkakristalysekamera_1430392538.doc Szerkesztés alatt, 179 Kb, 2015-04-30 13:15:38)
95c74fbad7bb4abae2c0e6e933241bcc84877eed562588ddc8ecd754c5efb532
oltozoburkolatkoltsegvetes_1439984609.xlsx Hiánypótlás melléklet, 16 Kb, 2015-08-19 13:43:29)
86ea875fb9602883a776a1a36af4e548423eae71b2a3f00b79f4870fb2246d60
osszesitettkoltsegvetes_1439984624.xlsx Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2015-08-19 13:43:44)
088da4849b938567f3e01300fae34c4cd490d571f2ca83ebf491548fe4756dbc
riasztoesterfigyelorendszerkolt_1439984638.xlsx Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2015-08-19 13:43:58)
24b96bd00c1a5718b2ce2f3a6a27d4191193c40b6510dde16889f39a53ddb6d7
keriteskoltsegvetes_1439984663.xlsx Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2015-08-19 13:44:23)
b6715947fef54d7dd110cad3bcfd6c295623dfb002acaef8fd3a5d090728ce5d
keriteskoltsegvetes_1430399433.pdf Szerkesztés alatt, 476 Kb, 2015-04-30 15:10:33)
068b289953fb89bf01e215adc70e17209d2125e8939bab6cef875d9b0e84eff2
oltozoburkolatkoltsegvetes_1430399464.pdf Szerkesztés alatt, 851 Kb, 2015-04-30 15:11:04)
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