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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Football Club Zirc Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

FC Zirc

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2314

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18010358-1-19

Bankszámlaszám

73900030-11081272-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8420

Város

ZIRC

Közterület neve

Cuha

Közterület jellege

utca

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8420

Város

ZIRC

Közterület neve

Cuha

Közterület jellege

utca

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 474 70 90

Fax

Honlap

www.zirc.hu

E-mail cím

pongraczzsuzska@freemail.hu

E-mail cím

pongraczzsuzska@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Nagy Krisztián

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Club Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 474 70 90

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Kottyán Károly

Mobiltelefonszám
+36 30 437 48 90

E-mail cím
kottyan.karoly@gmail.com

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

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

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0,2 MFt

0,2 MFt

5,1 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,6 MFt

0,7 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

8,4 MFt

3,2 MFt

36,3 MFt

Egyéb támogatás

0,2 MFt

0,4 MFt

3 MFt

Összesen

9,4 MFt

4,5 MFt

46,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0,2 MFt

14,1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,2 MFt

0,2 MFt

6 MFt

Anyagköltség

0,2 MFt

0,2 MFt

17 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,3 MFt

0,2 MFt

3,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0,1 MFt

5,2 MFt

Összesen

0,7 MFt

0,9 MFt

46,1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

8,4 MFt

3,5 MFt

18 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,1 MFt

0,1 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

12 814 944 Ft

256 299 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

9 479 810 Ft

189 596 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Az Egyesület jelenleg a megye I.o-ban szereplő Dudar SE-nek biztosítja az UP.csapatokat az U7-től-U19-ig.Az FC -nek 92 játékosa van ,ebből 10 rendelkezik kettős
játékengedéllyel.Az évek folyamán a létszám folyamatosan emelkedik,aminek nagyon örülünk és minden megteszünk érte,hogy ez így is maradjon.Ami számunkra
nagyon fontos nyártól 5-6 játékost tudunk felvinni a SAJÁT felnőtt csapatunkba.Jelenleg a kinti edzéseket egy nagy méretű füves pályán tudjuk megoldani,hasznos
pályabeosztás mellett.Van olyan nap mikor az U7-U9 a kapu mögötti területen gyakorol.A pálya talaja felújításra szorul hisz közel 40 éve nem végeztek rajta "egyéb"
munkálatokat .Van egy mini műfüves pálya a sporttelep területén ezt az óvodások használják.Öltözőnk a küzdőtérrel egy idős és szintén felújításra szorul,hisz
esztétikusabb környezetben sokkal könnyebb a gyerekeket megtartani.Az edzők létszámát is növelni szeretnénk,jelenleg 5edző foglalkozik a
korosztályokkal.Közösségünket egy "folyamatosan" fejlődő egyesület jelzővel illetném,ahová a fiatalok szívesen járnak.A Bozsik tornák,fesztiválok állandó vendégei
vagyunk.Csapataink meghatározóak a megyei I.o-ban.Téli edzéseink számát nagyon nehezen tudjuk megoldani hely hiánya miatt,hisz a város tornatermeinek
időbeosztása nagyon zsúfolt.Nyártól U14-es csapatot is indítunk a megyei bajnokságban.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A növekedő létszám miatt nagyon nehezen tudjuk megoldani a korosztályokban a heti három edzést.Március elejétől a környékbeli iskolákból az egyesület
szervezése mellett buszokkal hozzuk edzésre a gyerekeket.Jelenleg Borzavár-Porváról 31fő,Bakonyszentkirályról 21fő jár hétfőn és szerdán egy egy edzésre.A
Bakonyszentlászló jelezte,hogy ők is részt vennének az edzéseinken 22 játékossal.Célunk a környék ÖSSZES iskoláit bevonni a programunkba.Augusztusra
szeretnénk a létszámot 160-180 főre emelni.A város iskoláival és óvodájával is jó kapcsolatot ápolunk,egy tanító néni és bácsi az SE elnökével közösen elvégezték
áprilisban a Grassroots szervezői tanfolyamot ezzel is erősítve a közös célokat.Ahhoz,hogy a buszok érkezése és a korosztályok egy időben való edzése megoldott
legyen pályára van szűkségünk.Pályázni szeretnénk egy 20mX40m -es műfüves pályára,így a kellemes őszi és téli időszakban az idősebb palánták edzése megoldott
lenne.Szeretnénk a következő szezontól több csapatot indítani a Bozsik programban.Nevezni szeretnénk jogutódként a megyeI.o-ra hisz a Dudar SE nyártól Dudaron
folytatja tovább,de ha csak a II.o-ra lesz lehetőségünk akkor sem esünk kétségbe.Az edzői TEAM négy kollégával bővül,köztük egy kapus edzővel aki minden
korosztály kapusaival foglalkozik.Szeretnénk egy nagy CSALÁD alapjait lerakni,és lehetőséget biztosítani a Zirc és környéke lakosainak,akár játékosként vagy
szurkolóként.Ha 2017 Áprilisára megépülhetne a küzdőtér,nagy álmunk válna valóra.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2016/2017. évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban két jogcímre terveztünk költségeket. 1,Utánpótlás-Nevelés Fejlesztése Jogcím Sporteszköz,
sportfelszerelés: Sportolóink részére a sportfelszereléseket, sporteszközöket folyamatosan biztosítjuk. Kifizetés tervezett időpontja: 2016. I. negyedév
Személyszállítás A bajnokságban, valamint a tornákon való részvétel szükséges velejárója az idegenbeli mérkőzésekre való eljutás. Csapataink mérkőzésre és
edzésre történő utaztatását személyszállítási szolgáltatás (autóbusz) igénybe vételével oldjuk meg. Kifizetés tervezett időpontja: 2016. 07.01.-2017.06.30 időszak
között folyamatos Sportlétesítmény, sportpálya bérlete Az utánpótlás csapatok edzését a téli hónapokban a Zirci Általános Iskola és Szakközépiskola tornatermében
tudjuk biztosítani. Füves pálya, tornaterem és az öltözők használatáért bérleti díjat fizetünk az oktatási intézménynek ill. az Önkormányzatnak Kifizetés tervezett
időpontja:2016.07.01.01-2017.06.30. időszak között folyamatos Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés költségei: A
bajnoki mérkőzések, edzések és a különböző tornák során UP-csapataink ellátmányáról gondoskodunk, az edzőtáborokban való részvétel során felmerülő szállás,
étkezés költségeit finanszírozzuk.. Kifizetés tervezett időpontja: 2016. III. – 2017. II. negyedév között folyamatos A programban résztvevő sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai Kifizetés tervezett időpontja: 2016. III.-2017. II. negyedév között folyamatos 2.TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁS JOGCÍM Működési
feltételrendszerünk javítását kívánjuk elérni ezen jogcím keretein belül tervezett beruházással/beszerzésekkel: 1 db kisméretű 20mx40m műfüves pálya létesítése
világítással, kapukkal, körbekerítve labdafogó hálóval Öltözőépület felújítása Kispadok cseréje Hangosítás kiépítése Labdafogó háló cseréje Beruházás és kifizetés
tervezett időpontja: 2016 IV-2017. I. negyedév

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk programja maximálisan összhangban áll a Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programjával. Célunk egy több csapatos, sok játékosból álló
utánpótlásbázis kiépítése. Az infrastrukturális és szakmai feltételek megteremtésével, fejlesztésével is szeretnénk a gyermekeket a sport, a labdarúgás irányába
terelni. A rendszeres testmozgás fontos szerepet játszik az egészséges életmódban. Az eszközök beszerzésével és a beruházások megvalósításával szép és
felszerelt környezetben űzhetik szeretett sportágunkat, és fejleszthetik tudásukat, képességeiket.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az egyesület fejlesztése az egész városra és vonzáskörzetére is hatással van. Ha csapataink megfelelő eszközöket birtokolnak hatékonyabb munkára képesek.A
hatékonyabb munkának köszönhetően jobb eredményeket érhetünk el, melyek motiválják játékosainkat. Ez által kedvet adnak másoknak is a sportolásra és
kikapcsolódásra. A megfelelő szakemberek alkalmazásával ,megtartásával, valamint új, motivált és képzett edzők bevonásával, anyagi megbecsülésük fokozásával
és továbbképzésével javítjuk a minőségi képzést.A jól szervezett edzői/nevelői munka, a megfelelő utánpótlás képzés alapja.Nagyon fontosnak tartjuk,hogy
tevékenységünkkel népszerűsítsük városunkban a labdarúgást. Sportszakemberek alkalmazása egyrészt munkahely teremtő erővel bír,másrészt az egyesület
működését teszi hatékonyabbá. A projekt kockázata minimális,helyi vállalkozók közül már többen is kifejezték támogatási szándékukat.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

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

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - 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)

Pályaépítés

műfüves kispálya építés

2017-02-01

2017-04-30

2017-04-30

13 000 000
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása

2017-01-15

2017-04-30

2017-04-30

4 922 614
Ft
17 922 614
Ft

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

Indoklás

műfüves kispálya építés

Az egyre növekvő játékoslétszám indokolja a műfüves kispálya építését.

öltöző felújítása

Öltözőink jelenlegi állapota felújításra szorul. A mérkőzések, edzések során egyaránt szükséges a vizesblokkok, az öltözési és a
fürdési lehetőség biztosítása.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pályaépítés

műfüves
kispálya
építés

Kicsi mf.p.

8200
Zirc
Alkotmány
u
12

1903hrsz

Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző
felújítása

Öltöző

8200
Zirc
Alkotmány
u.
12

1903hrsz

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

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

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

U7

Műfüves kispálya

fél pálya

4

8

U9

Műfüves kispálya

egész pálya

5

17

U11

Műfüves kispálya

egész pálya

5

13

U13

Műfüves kispálya

egész pálya

7

13

U14

Műfüves kispálya

egész pálya

7

16

U16

Műfüves kispálya

egész pálya

7

20

U19

Műfüves kispálya

egész pálya

9

20
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2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Centerpálya

Nagy f.p.

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

8200
Zirc
Alkotmány u.
12

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

1903hrsz

6000

Egyéb

60

Bérleti
díj
Ft/óra
1 100 Ft

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

9

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

12 430 495 Ft

128 149 Ft

256 299 Ft

12 814 944 Ft

5 492 119
Ft

18 178 913 Ft

18 307 062 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

FC ZIRC U19

20

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

FC ZIRC U16

20

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

18

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

13

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

15

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U14

FC ZIRC U14

16

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U11

Bozsik egyesületi

10

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi

10

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

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

2016-11-09 17:04

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-11-09 17:04

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U9

FC ZIRC

8

futsal UP torna U11 v. alatta

Inaktív

U11

FC ZIRC

8

futsal UP torna U11 v. alatta

Inaktív

U13

FC ZIRC

10

futsal UP torna

Inaktív

U15

FC ZIRC

10

futsal UP torna

Inaktív

U17

FC ZIRC

10

futsal UP torna

Inaktív

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

2016-11-09 17:04

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-11-09 17:04

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-11-09 17:04

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

sportszár

pár

60

1 001 Ft

60 060 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

60

5 004 Ft

300 240 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

60

2 002 Ft

120 120 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

60

4 504 Ft

270 240 Ft

Sporteszköz

koordinációs karika

csom

1

4 504 Ft

4 504 Ft

Sporteszköz

Flexibilis szlalomrúd

db

20

1 351 Ft

27 020 Ft

Sporteszköz

koordinációs ív

db

10

1 752 Ft

17 520 Ft

Sporteszköz

állítható gát szett

szett

5

3 753 Ft

18 765 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

3

3 003 Ft

9 009 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Reguly A. Szakképző

Sportcsarnok

1 802 Ft

20

5

180 200 Ft

Reguly ált. isk.A épület

Sportcsarnok

1 752 Ft

20

5

175 200 Ft

Reguly ált.isk. B épület

Egyéb

1 251 Ft

20

5

125 100 Ft

III.Béla Gimnázium

Egyéb

1 251 Ft

20

5

125 100 Ft

Sportpálya

Élőfüves pálya

550 Ft

60

8

264 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Reguly A. Szakképző

Utánpótlás csapataink részére edzéslehetőség biztosítása

Reguly ált. isk.A épület

Utánpótlás csapataink részére edzéslehetőség biztosítása

Reguly ált.isk. B épület

Utánpótlás csapataink részére edzéslehetőség biztosítása

III.Béla Gimnázium

Utánpótlás csapataink részére edzéslehetőség biztosítása

Sportpálya

Utánpótlás csapataink részére edzéslehetőség és bajnoki mérkőzés biztosítása

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

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

406

EKHO

160

12

200 179 Ft

40 036 Ft

2 882 578 Ft

Edző

2245

EKHO

80

12

75 067 Ft

15 013 Ft

1 080 965 Ft

Edző

8171

EKHO

120

12

75 067 Ft

15 013 Ft

1 080 965 Ft

Edző

5471

EKHO

120

12

75 067 Ft

15 013 Ft

1 080 965 Ft

Egyéb

Koordinátor

Egyéb

90

12

37 534 Ft

3 503 Ft

492 444 Ft

2016-11-09 17:04
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Egyéb

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)
Szertáros

Adózás
módja

EKHO

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

80

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

12

30 027 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
6 005 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
432 389 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Koordinátor

A csapatok nevezéseinek, utazásainak koordinálása tartozik a feladatai közé.

Szertáros

A mérkőzésgarnitúrák, valamint a sporttelep rendben, felügyelet alatt tartása a feladata.

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

406

UEFA A

U11

8

13

406

UEFA A

U14

8

16

8171

MLSZ D

U19

8

20

8171

MLSZ D

U9

8

9

2245

UEFA B

U7

6

8

2245

UEFA B

U13

8

15

5471

MLSZ D

U16

8

20

5471

MLSZ D

U9

8

9

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

827 478 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 251 121 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

869 600 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

250 224 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

7 050 305 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

10 248 728 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

9 195 416 Ft

94 798 Ft

189 596 Ft

9 479 810 Ft

1 053 312 Ft

10 438 324 Ft

10 533 122 Ft

2016-11-09 17:04
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-09 17:04
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-09 17:04
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

256 299 Ft

256 299 Ft

128 149 Ft

384 448 Ft

Utánpótlás-nevelés

189 596 Ft

189 596 Ft

94 798 Ft

284 394 Ft

Összesen

445 895 Ft

668 843 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítésével, az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja, a
sportfejlesztési program elkészítését, a támogatási igazolási kérelem benyújtását, az előrehaladási és pénzügyi jelentések elkészítését,
valamint az esetleges változás-bejelentési és programmódosítási dokumentáció összeállítását is. Ezen feladatok ellátásáért, a programban
2%-os közreműködői díjat terveztünk.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program elkészítésével, az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja, a
sportfejlesztési program elkészítését, a támogatási igazolási kérelem benyújtását, az előrehaladási és pénzügyi jelentések elkészítését,
valamint az esetleges változás-bejelentési és programmódosítási dokumentáció összeállítását is. Ezen feladatok ellátásáért, a programban
2%-os közreműködői díjat terveztünk.

2016-11-09 17:04
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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: ZIRC, 2016. 11. 09.

2016-11-09 17:04
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Nyilatkozat 2
Alulírott Nagy Krisztián (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: ZIRC, 2016. 11. 09.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 12:35:54
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-01 21:46:03
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-11 21:10:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 12:34:42
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-08-31 16:19:18
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-14 20:35:24
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-14 20:34:58
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-08-31 16:19:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-14 20:34:37
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-09-13 15:32:19
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-14 20:34:24
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-09-14 20:33:27
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-13 15:32:33

Kelt: ZIRC, 2016. 11. 09.
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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

6

50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

4

5

25%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

140

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

20

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

U15

fő

20

22

22

10%

10%
0%

Egyéb indikátorok
U14

fő

0

16

0%

U7-U13

fő

51

55

8%

Utánpótlás korú futsal
csapatok

db

0

5

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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

12 430 495 Ft

128 149 Ft

256 299 Ft

12 814 944 Ft

5 492 119 Ft

18 178 913 Ft

18 307 062 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

12 430 495 Ft

128 149 Ft

256 299 Ft

12 814 944 Ft

5 492 119 Ft

18 178 913 Ft

18 307 062 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 195 416 Ft

94 798 Ft

189 596 Ft

9 479 810 Ft

1 053 312 Ft

10 438 324 Ft

10 533 122 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

21 625 911 Ft

222 947 Ft

445 895 Ft

22 294 754 Ft

6 545 431 Ft

28 617 237 Ft

28 840 184 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (27 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)
dok2_1459539963.doc (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-01 21:46:03) ae1ce9ac65808d33da6434249fd3dd464ee7dc19135046ad6213b97d03df6e30
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
aberuhazasfinanszirozasitervees_1461657294.doc (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2016-04-26 09:54:54)
94470651f8ee767a1ed44fd9e1e04af9a71232da312274460742e0e7a5cf7139
megvalositasiutemezes2016_1473773539.doc (Hiánypótlás melléklet, 22 Kb, 2016-09-13 15:32:19)
4afcd4553101abc428032329f0fa63d3200e70a4df771b880f9b886bfd76dddb
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1461928882.pdf (Szerkesztés alatt, 127 Kb, 2016-04-29 13:21:22)
000038617121f663ddffc24b933eb6a664757f0c5505c00371b4314904351a54
dok1_1473878064.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-09-14 20:34:24) e157910f57f4038d223a563f75adb10ee9614aa4b65fc0292e272e75476076f6
Egyéb dokumentumok
arajanlatedzomelegito.jp_1472653089.jpg (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2016-08-31 16:18:09)
e7682ee87c7bed00e1ec60acdc13e89af5af0ebf321978062f78acf287a981ef
arajanlatmeznadrag.jp_1472653138.jpg (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2016-08-31 16:18:58)
b8f4a68acd7c37757ceba088688ab2419d89baf1e193d276f4baa3063664132a
nyilatkozat_1472653158.jpg (Hiánypótlás melléklet, 444 Kb, 2016-08-31 16:19:18) 3e069b953ac4abe6a9e837948084f65b3045b83eac9d725724790ad694b9c446
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat_1461926154.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 12:35:54) 66bcafb9102562fa0c04af8d0535ce314569f5e6d5b73dcdd7563c20bb22768f
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolgaltatasidij_1461926082.pdf (Szerkesztés alatt, 392 Kb, 2016-04-29 12:34:42)
fe09f85d1fab5e51a27068a924cb64989fa60e72984e74a390e3f6bc07e07b78
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
navig_football_club_zirc_sportegye_1460401800.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2016-04-11 21:10:00)
b05577d6531f1b6a9cd2a5368786487f64ff9e624f071851ea44e3e826fdcb6d
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
dok1_1461926106.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-04-29 12:35:06) 8bdc0e943d86aca3c863a93eb3d089ad7dd25bad7b4cfd351e4fee2d111d23cb
dok1_1473878077.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-09-14 20:34:37) e157910f57f4038d223a563f75adb10ee9614aa4b65fc0292e272e75476076f6
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
epitesugyinyilatkozatmufupalya_1461262418.pdf (Szerkesztés alatt, 333 Kb, 2016-04-21 20:13:38)
a5445e66d0da184f40c75ea84a044d87d1d2676b3b48d82816639e6db3364c2e
nyilatkozatepitesugy_1461262554.pdf (Szerkesztés alatt, 341 Kb, 2016-04-21 20:15:54)
dc332098815fb7436c02c156667e346120d8ec88af5422f44db1bcead2cb1476
nyilatkozat_1472653182.jpg (Hiánypótlás melléklet, 444 Kb, 2016-08-31 16:19:42) 3e069b953ac4abe6a9e837948084f65b3045b83eac9d725724790ad694b9c446
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
dok1_1473878124.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-09-14 20:35:24) e157910f57f4038d223a563f75adb10ee9614aa4b65fc0292e272e75476076f6
palyahasznalat_1461153743.pdf (Szerkesztés alatt, 229 Kb, 2016-04-20 14:02:23) 5445a8a896a9bb3ddbd128375dbe4344850c5d4fa5be136b8cfeebc556b91609
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1461008519.pdf (Szerkesztés alatt, 857 Kb, 2016-04-18 21:41:59) feec305d977f97412fa9c7f9249c088592d9309d13c4d0aa948a384fd7cd37de
dok1_1473878098.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-09-14 20:34:58) e157910f57f4038d223a563f75adb10ee9614aa4b65fc0292e272e75476076f6
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlat-2016.039m.fc.zirc.22x42m._1461575526.pdf (Szerkesztés alatt, 204 Kb, 2016-04-25 11:12:06)
afe077270fe6dcee1553d2d38b3eb6265bc82778ae91f23f18c4e5026d68089c
dok1_1473878007.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-09-14 20:33:27) e157910f57f4038d223a563f75adb10ee9614aa4b65fc0292e272e75476076f6
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