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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft.
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

113

Jogosult

3384
Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa:

- nincs -

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

- nincs -

Telefon:

- nincs -

Adószám:

2 3 0 5 8 8 1 5-2-1 6

Bankszámlaszám:

1 1 6 0 0 0 0 6-0 0 0 0 0 0 0 0-4 5 3 8 2 5 3 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(út, utca)

NB II UP

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:

5 0 0 0

(helység)
(házszám)

Napsugár u.
0656410646

Szolnok
34.

Honlap:

mavutanpotlas.hu

(helység)

Szolnok

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca)

5 0 0 0

(házszám)

Napsugár u.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Földi Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

06309434342

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám:

34.

sfoldi67@gmail.com

Földi Sándor
E-mail cím:

06309434342

sfoldi67@gmail.com

A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, a lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .

2011

Bevétel

2012

2013

Önkormányzati támogatás

0 MFt

25 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

84.99 MFt

145.134 MFt

145 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

98.67 MFt

203.186 MFt

670 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

8.287 MFt

20 MFt

Összegzés:

183.66 MFt

összesen:

381.61 MFt

835 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2011

Kiadás

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

34.169 MFt

37.014 MFt

40 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

4.174 MFt

5 MFt

Anyagköltség

1.981 MFt

18.261 MFt

15 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

29.77 MFt

59.75 MFt

50 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0.4 MFt

0.948 MFt

1 MFt

Összegzés:

66.32 MFt

összesen:

120.15 MFt

111 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

66.32 MFt

120.1 MFt

111 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

4.174 MFt

5 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás
4

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2013/14 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása

A

Szolnoki MÁV UP Kft (Klub) a Tao támogatás kezdete óta hatalmas fejlődésen ment keresztül. Az UP helyzetét, a csapatainak számát a mindenkori hivatásos csapat
nemzeti bajnokságban való szereplése alakította. 2010/11 szezonban az NBI. miatt kialakult 14 utánpótlás csapat száma nem csökkent le annak ellenére, hogy a
hivatásos csapat már második éve NBII-ben szerepel. Így U19-től U12-ig NB-s bajnokságban szerepel 8 korosztály, az U11-t elindítottuk megyei serdülő bajnokságban,
a kisebb korcsoportok (U11-U6) torna rendszerben versenyeznek. Ez a struktúra azt jelenti, hogy közel 300 fő versenyengedéllyel rendelkező labdarúgója van a
Klubnak. A város Intézményszolgálatával karöltve sikerült megszerveznünk, hogy a város valamennyi (15) óvodájában "jelen vagyunk". A hét minden napján - óvodákkal
való egyeztetés után - 3 helyszínen tartunk foglalkozásokat. Ezen program keretében 310 óvodáskorú gyermekkel ismertetjük meg a labdarúgás alapjait, szerettetjük
meg a sportágat.
A Klub legnagyobb problémáját a Tao-időszak előtt egyértelműen az infrastrukturális helyzet jelentette. Szerencsére az elmúlt két időszakban jelentős változások
következtek be. Megvásároltuk az Olajcsarnokot, illetve egy nagy méretű füves pályát alakítottunk ki világítással. A csarnoknak nevet adtunk: Tiszavirág Aréna,
továbbá 2012/13-as sportszezonban jelentősen felújítottuk.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése
Jelen sportszezonban terveink szerint megvalósul a Tiszavirág Aréna felújításának második üteme. Ennek kertében kerül sor a tető cseréjére, a klimatizálás
kialakítására, villamos felújításra, hangosítás felújítására és a tűzjelző rendszer kialakítására. Ezzel egyidőben megfelelő számú parkoló kialakítására és a terület
rendezésére is sor kerül.
A tervben szerepel az Utánpótlás központi épületének megépítése. Az épületben helyet kap az ügyintézés, edzői öltözők, szertár, orvosi szoba, oktatási terem,
tárgyaló, illetve a sportolói öltözők. Jelenleg ezek elhelyezése nem megoldott, nincs megfelelő számú öltöző, a kiszolgáló egységek szinte teljesen hiányoznak.
Terveink szerint megvásárolunk egy épületet, mely megfelel - kellő átalakítás után- egy bentlakásos akadémia kialakítására. Az ingatlan szintén a Tiszaligetben
helyezkedik el, közel a pályákhoz. A környékbeli gyerekek képzése valósulhatna meg - megyei szinten - jelentősen magasabb színvonalon. Jelenleg utánpótlásnevelőközpontként működünk, de a megfelelő infrastruktúra kialakításával lehető vált az akadémiai képzés. Ehhez szükségeltetik a bentlakás biztosítása.
A lelátó elbontás II. ütemére ebben a szezonban kerül sor. A Tiszaligeti Stadion elavult, életveszélyes északi lelátójának elbontása szükséges, mert a helyére 2 db
pálya építését tervezzük a következő szezonban ugyanúgy, mint a korábban lebontott déli lelátó helyére megépült 2 pálya.
Tervezzük egy raktárépület építését. A pálya fenntartásához szükséges felszerelések - fűnyírók, pályatartozékok -, illetve a Tiszavirág Aréna berendezéseinek tárolása
- székek, asztalok, sporteszközök.
A korábbi támogatási időszakban épült 2 füves pálya világításának kialakítása.
Grund méretű műfüves focipálya az nagy sikerrel működő óvodai programhoz.
A pálya kialakítása miatt a lelátóból el kellett egy részt bontani, annak megtámasztására egy támfalat kell emelni.
Az elkészült pályák öntözéséhez szükséges víztároló és annak gépészete kerül kialakításra.
A Tiszavirág Aréna és a most építendő új épület fűtéséhez termálvizes fűtési rendszer kialakítását tervezzük. A Tiszaligeti termálfürdő hulladékhőjének felhasználása
alkalmat teremet egy környezetbarát és takarékos fűtési rendszer működtetésére.
A Tiszaligeti Stadion területén lévő fúrt kút tisztítása és újraüzemelése a ciszterna töltéséhez.
A MÁV SE nagyméretű füves pálya automata öntözőrendszerének kialakítása.
60x40-es füves pálya építése-játéktér növelése.

Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve
2013/14-es sportszezon.
- Tiszavirág Aréna II. ütem felújítás - 2014.06.30.
- Főépület építése - 2014.06.30.
- Fociakadémia épületének megvásárlása - 2013.12.31
- Akadémia épület felújítása - 2014.06.30
- Lelátó bontása II. ütem - 2013.12.31
- Raktárépület építése - 2013.12.31
- Pályavilágítás - 2013.12.31
- Grund méretű műfüves pálya - 2013.12.31
- Támfal - 2013.12.31
- Víztároló, öntöző rendszer - 2014.06.30
- Termálvizes fűtési rendszer - 2014.06.30
- Kút tisztítása, újraüzemelése - 2014.06.30
- Autóbusz vásárlása - 2014.06.30
- Platós tehergépjármű vásárlása - 2014.06.30
- Fűnyíró vásárlása - 2013.12.31.
- MÁV SE füves pálya öntöző rendszer - 2014.06.30
- ipari mosó-és szárítógép vásárlása - 2013.12.31
- Ipari takarítógép - 2013.12.31
- Régi épület bontása - 2013.12.31
- Kamera vásárlása - 2013.12.31
- Mikrobusz vásárlása - 2014.06.30
- Műfű karbantartó - 2014.06.30
- Tiszavirág Aréna padlójának védelme - 2013.12.31
- 60x40-es füves pálya építése -2014.06.30
- Tiszavirág Aréna beltéri kamararendszere - 2013.12.31

A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)
Az Szolnoki Máv Utánpótlás FC Kft hosszú távú stratégiai programjában a következő elemeket tűzte ki célként: -szolnoki és környékbeli gyermekek bevonása a
labdarúgás,a labdarúgás megszerettetése,
-megfelelő minőségű edzés és mérkőzés körülmények biztosítása minden korosztály számára,
-klubunk edzőinek és sportszakembereinek folyamatos képzése,oktatása,
-folyamatos kapcsolat tartása az óvodákkal,iskolákkal,szülőkkel,
-utánpótlás létszámának növelése,
-megfelelő orvosi háttér biztosítása,
-adatbázisok létrehozása,kezelése és értékelése
-átlátható gazdasági rendszer bevezetése,működtetése,
Amikor az MLSZ 10 éves stratégiai programja ismerté vált,akkor vált a számunkra is világossá,hogy rengeteg közös elem van a két program között.Ezért is tudunk
feltétel nélkül kapcsolódni az MLSZ programjához és tűztük ki célként a mind két programban szereplő stratégiai pontokat:
1.tömegbázis növelése
2.infrastruktúra biztosítása,fenntartása
3.edző és sportvezető képzés színvonalának erősítése
4.sportegészségügy bevonása az eredményesség érdekében
5.utánpótlás erősítése
6.gazdasági modernizáció,átláthatóság
7.számítógépes adatbázisok létrehozása

8.megfelelő kommunikáció a szülőkkel,iskolákkal,intézményekkel
Az előző sportfejlesztési programban beadott fő célkitűzések érdemben nem változtak,hiszen a program megvalósításához elengedhetetlenül szükséges infrastruktúrai
beruházásokat folytatnunk kell. Csak évek alatt tudunk arra a szintre eljutni amivel a program minden elemét megvalósíthatjuk és az MLSZ-el közös céljainkat
elérhetjük! Ma is ugyan azokat az elemeket tartjuk a legfontosabbnak amelyeket egy évvel ez előtt megfogalmaztunk. A két év sportfejlesztési programja szorosan
kapcsolódik egymáshoz, mert mind a beruházások és felújítások teszik lehetővé a körülmények megfelelő szintű javítását és a minőségi utánpótlás képzés
folyamatosságának biztosítását.
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok megjelölése
sportfejlesztési program megvalósulásával különleges lehetőséghez jut a környezetünk! Az ingatlan fejlesztéseknek köszönhetően a megnövekedett pályaszám miatt
sokkal több gyermeket tudunk a rendszerünkbe bevonni,amelynek a társadalmunkra,közvetlen környezetünkre is kifejtik pozitív hatásukat.
a, egészséges a sportot szerető gyermekeket nevelni a társadalom számára,
b, egészséges a sportot értő és erre áldozni kész felnőtteket,szurkolókat nevelni régiónk számára,
c, sportembereket képezni a hivatásos versenysport számára ,a szolnoki hivatásos labdarúgás számára,
d, sportvezetőket a versenysport és sportaktivistákat a tömegsport számára,
e, sportszakembereket nevelni a saját sportolóinkból a kialakított rendszereink stabil működtetéséhez
Ezzel biztosíthatjuk azt hogy a társadalom számára megbízható,terhelhető,egészséges embereket képezünk,nevelünk így térülhet meg az állami szerepvállalás! Az
saját tulajdonú infrastrukturális beruházások,felújítások vonzóvá tehetik a létesítményeket a tömegsport és szabadidősportok számára,amelyek bevételei
eredményeként a klub bevételei tovább növekedhetnek.Ezzel a stabil,kiszámítható gazdálkodás egyik feltétele valósulhat meg.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.

A
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Személyi jellegű ráf ordít ások
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási 6 Támogatott pozíció(k)
időszak
megnevezése

Új? Kategória Képesítés

Adózás Napi munka Kif. hó
módja óra

Bruttó juttatás Munkáltatói
(Ft/hó)
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közöt t i időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!)
Támogatási
időszak

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

9

Eszköz jellege

öltöző ép.

öltöző f.ú.

sportcsarnok

p. inf. bőv.

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás Hosszabb
indoka, célja
indoklás

Központi épület építése

A központi
épületben öltözők,
irodák, szertár,
orvosi szoba kerül
kialakításra.

Épület felújítása

A megvásárolt
akadémia épület
felújítása
szükséges.

Tiszavirág Aréna felújítás II.

A Tiszavirág Aréna
felújításának
második üteme
ütem
valósul meg.

Lelátó elbontás II. ütem

Az északi lelátó
bontása a majdani
pályák kialakítása
miatt.

2013/14

egyéb

Raktárépületek építése

A csarnok mellett
épülne a raktár 2
épülete a
pályatartozékok
és a csarnok
berendezéseinek,
fűnyírónak.

2013/14

p. inf. bőv.

Pályavilágítás kialakítása

A kialakított pálya
világítása valósul
meg.

2013/14

2013/14

2013/14

p. inf. bőv.

egyéb

Pályák öntözését ellátó

A víztároló
kialakítása a
pályák öntözése
ciszterna
rendszer
miatt
szükséges.
A grundpálya
kialakítása miatt a
lelátó egy részét
el kell bontani, azt
támfallal kell
megerősíteni.

Támfal építése

egyéb

A csarnok és
felépülő új épület
fűtése termálvizes
fűtési rendszerrel
kialakítása
lesz fűt
megoldva.

Termálvizes hőszivattyú

10

T.i.

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

Nem

70 % 109 179 090 Ft

Nem

70 % 130 501 189 Ft

Nem

70 % 88 259 083 Ft

Nem

70 % 51 850 000 Ft

Nem

70 % 23 763 583 Ft

Nem

70 % 24 000 000 Ft

Nem

70 % 15 283 527 Ft

Nem

70 % 6 500 000 Ft

Nem

70 % 50 687 216 Ft

Nem

70 % 7 703 420 Ft

2013/14

p. inf. bőv.

MÁV SE öntözőrendszer

Meglévő
füvespálya
automata öntöző
rendszerének
kiépítése

2013/14

p. karb. gép

Fűnyíró

A pályák
karbantartásához
szükséges fűnyíró.

Nem

70 % 1 350 000 Ft

2013/14

öltöző felsz.

Ipari mosó-és szárítógép

Mezek,
felszerelések
mosására.

Nem

70 % 2 423 700 Ft

2013/14

öltöző felsz.

Ipari takarítógép

Tiszavirág Aréna
küzdőterének
takarítása.

Nem

70 % 1 500 000 Ft

Nem

70 % 6 671 944 Ft

Nem

70 % 5 850 000 Ft

Nem

70 % 3 060 000 Ft

Nem

70 % 1 690 010 Ft

2013/14

öltöző ép.

főépület építéséhez régi épület

A régi műhely és
öltöző bontása az
UP főépületének
bontása
helyén

2013/14

p. karb. gép

műfű karbantartó

A műfüves pályák
karbantartásához.

Pálya védelmére padlóburkolás

Tiszavirág Aréna
előző szezonban
felújított parketta
védelme más
típusú
rendezvényeken

beltéri kamerarendszer

A csarnok
megﬁgyeléséhez
kamerarendszer
kialakítása

2013/14

2013/14

p. inf. bőv.

egyéb

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

U.f. É.k.
en.

2014-06-30

2014-06-30

2014-06-30

2014-06-30

2014-06-30
2014-06-30

2014-06-30

2014-06-30

2014-06-30

2014-06-30
2013-12-31
2013-12-31
2013-12-31

2013-06-30
2014-06-30

2013-12-31

2014-06-30

Összegzés:

530 272 762 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös
időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

162 494 207 Ft

379 153 149 Ft

541 647 355 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

162 494 207 Ft

összesen:

379 153 149 Ft

541 647 355 Ft

Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Helyrajzi
szám

Mérete Használat
jogcíme

1

Bérleti díj
I.v. Ft/óra

2

I.v. M.j.
h.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2594/2013
11

Ut ánpót lás-nevelés f ejleszt és költ ségei

Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok száma
Ha valamely koroszt ályban nincs ját ékosa, t ölt se f el 0-val a mezőt !

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály

Csapatok szám

Ebből NB I kötelező UP

Ebből NB II. kötelező UP

U19

2

0

0

U18

0

0

0

U17

2

0

0

U16

0

0

0

U15

2

0

0

U14

0

0

0

U13-12

2

0

0

U11

2

0

0

U9

2

0

0

U7

2

0

0

Tehet ségbónusz t áblázat (Ide kérjük f elsorolni azt a max.4 ját ékost , akit f elsőbb oszt ályba igazolt ak át .)
Versenyző neve

Versenyengedélyének száma

11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint

Átvevő sportszervezet neve

Átvevő sportszervezet adószáma

Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2594/2013
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

12

Mennyiségi
egység

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

Combi Fizikoterápiás készülék

db

1

1 437 913 Ft

1 437 913 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Lökéshullám terápia

db

1

1 649 413 Ft

1 649 413 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

db
Game ready komp. cryoterápiás készülék

1

651 138 Ft

651 138 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Terápiás kezelőágy

db

1

191 023 Ft

191 023 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Galileo Fit Standard

db

1

1 072 789 Ft

1 072 789 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Bemer Classic Set mágneságy

db

1

341 295 Ft

341 295 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

mez nadrág sportszár

db

240

5 409 Ft

1 298 160 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

melegítő

db

240

6 928 Ft

1 662 720 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

anorák

db

240

4 246 Ft

1 019 040 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

téli kabát

db

240

6 705 Ft

1 609 200 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

utazó táska

db

240

3 576 Ft

858 240 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

7x2 hordozható kapu

db

4

137 451 Ft

549 804 Ft

Pályatartozék

2013/14

5x2 hordozható kapu

db

2

75 430 Ft

150 860 Ft

Pályatartozék

2013/14

UP labda 5-4 méret

db

280

2 682 Ft

750 960 Ft

Sporteszköz

2013/14

háló 7x2-es kapura

db

4

15 958 Ft

63 832 Ft

Pályatartozék

2013/14

háló 5x2-es kapura

db

2

5 230 Ft

10 460 Ft

Pályatartozék

2013/14

Cryomed Standard Kriokabin

db

1

4 157 057 Ft

4 157 057 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Polar Team 2 Pro pulzus monitor

db

1

591 301 Ft

591 301 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Check medical sport diagnosztika db

1

2 333 316 Ft

2 333 316 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Robust Nitro Speed Bike

db

2

31 245 Ft

62 490 Ft

Sporteszköz

Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése
Évad

Új?

Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

Adózás módja

Kiﬁzetéssel
érintett
hónapok
száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2013/14

Nem

Edző

Antal Gábor 1753

4

EKHO

12

58 109 Ft 11 622 Ft 836 772 Ft

2013/14

Igen

Edző

Tari János 1164

2

EKHO

12

26 820 Ft 5 364 Ft

2013/14

Nem

Edző

Bontovics Ferenc 05228

EKHO

12

111 749 Ft 22 350 Ft 1 609 188 Ft

2013/14

Nem

Edző

Földi Sándor 7433

4

EKHO

12

44 700 Ft

2013/14

Nem

Edző

Horváth Csaba 1751 8

EKHO

12

62 579 Ft 12 516 Ft 901 140 Ft

2013/14

Nem

Edző

Jegesi László 1145

4

EKHO

12

59 003 Ft 11 801 Ft 849 648 Ft

2013/14

Nem

Edző

Lódi László 180

4

EKHO

12

58 109 Ft 11 622 Ft 836 772 Ft

2013/14

Nem

Edző

Márki Gábor 1152

3

EKHO

12

40 230 Ft 8 046 Ft

2013/14

Nem

Edző

Munkácsi József 0531 4

EKHO

12

67 049 Ft

2013/14

Nem

Edző

Rehó János 7814

4

EKHO

12

53 639 Ft 10 728 Ft 772 404 Ft

2013/14

Nem

Edző

Rézsó Péter 3107

4

EKHO

12

62 579 Ft 12 516 Ft 901 140 Ft

2013/14

Nem

Edző

Romanek János 321

8

EKHO

12

178 798 Ft 35 760 Ft 2 574 696 Ft

2013/14

Nem

Edző

Szatmári János 0535 8

EKHO

12

62 579 Ft 12 516 Ft 901 140 Ft

2013/14

Nem

Edző

Terenyei Zsolt 7450

8

EKHO

12

71 966 Ft 14 393 Ft 1 036 308 Ft

2013/14

Nem

Edző

Tóth György 324

4

EKHO

12

62 579 Ft 12 516 Ft 901 140 Ft

8 940 Ft

386 208 Ft

643 680 Ft

579 312 Ft

13 410 Ft 965 508 Ft

2013/14

Nem

Edző

Tóth Tibor 0538

8

EKHO

12

102 809 Ft 20 562 Ft 1 480 452 Ft

2013/14

Nem

Edző

Ulvicki Attila 501322 8

EKHO

12

44 700 Ft

2013/14

Nem

Edző

Varga László 1144

4

EKHO

12

53 639 Ft 10 728 Ft 772 404 Ft

2013/14

Igen

Edző

Csörghe Tamás 1136 2

EKHO

12

22 350 Ft 4 470 Ft

321 840 Ft

2013/14

Nem

Egyéb

sportorvos

4

EKHO

12

44 700 Ft

8 940 Ft

643 680 Ft

2013/14

Nem

Egyéb

gyúró

8

EKHO

12

8 940 Ft

1 788 Ft

128 736 Ft

2013/14

Nem

Egyéb

szertáros

8

EKHO

12

78 224 Ft 15 645 Ft 1 126 428 Ft

2013/14

Nem

Egyéb

ügyvezető

8

EKHO

12

156 448 Ft 31 290 Ft 2 252 856 Ft

2013/14

Nem

Egyéb

sportcsarnok pályamunkás
8

EKHO

12

71 519 Ft 14 304 Ft 1 029 876 Ft

2013/14

Nem

Egyéb

sportcsarnok pályamunkás
8

EKHO

12

71 519 Ft 14 304 Ft 1 029 876 Ft

2013/14

Nem

Egyéb

pályamunkás

8

EKHO

12

60 344 Ft 12 069 Ft 868 956 Ft

2013/14

Nem

Egyéb

pályamunkás

8

EKHO

12

67 049 Ft

2013/14

Nem

Egyéb

kertész

8

EKHO

12

89 399 Ft 17 880 Ft 1 287 348 Ft

2013/14

Nem

Egyéb

pályamunkás

8

EKHO

12

67 049 Ft

8 940 Ft

643 680 Ft

13 410 Ft 965 508 Ft

13 410 Ft 965 508 Ft

Edzőként f oglalkozt at ot t sport szakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

Antal Gábor 1753

UEFA "B"

U9

8

20

Tari János 1164

UEFA "B"

U7

8

22

Bontovics Ferenc 0522

UEFA "B"

U9

8

20

Bontovics Ferenc 0522

UEFA "B"

U13-12

10

20

Földi Sándor 7433

Egyéb

U9

8

20

Horváth Csaba 1751

UEFA "B"

U13-12

10

20

Jegesi László 1145

UEFA "B"

U17

12

20

Lódi László 180

UEFA "A"

U19

12

20

Márki Gábor 1152

UEFA "B"

U11

10

20

Munkácsi József 0531

UEFA "B"

U7

8

22

Romanek János 321

UEFA "A"

U19

12

20

Szatmári János 0535

UEFA "B"

U17

12

20

Terenyei Zsolt 7450

Egyéb

U7

8

22

Tóth György 324

UEFA "A"

U15

12

20

Tóth Tibor 0538

UEFA "B"

U15

12

20

Ulvicki Attila 501322

Egyéb

U13-12

10

20

Varga László 1144

UEFA "B"

U7

8

22

Csörghe Tamás 1136

UEFA "B"

U9

8

20

Rehó János 7814

UEFA "B"

U11

10

20

Rézsó Péter 3107

UEFA "B"

U15

12

20

Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése
Évad

Ingatlan
megnevezése

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Éves költség Kategória

2013/14

Véső úti sporttelep

128

1 788 Ft

12

2 746 368 Ft élőfüves pálya

2013/14

Széchenyi műfű

88

1 430 Ft

12

1 510 080 Ft műfüves pálya

2013/14

Zöldház tornaterem

1 341 Ft

12

241 380 Ft tornaterem

2013/14

Tiszaligeti Stadion füves vagy műfüves nagypálya
152

3 129 Ft

12

5 707 296 Ft műfüves pálya

2013/14

egyéb

1 788 Ft

12

1 029 888 Ft egyéb

15

48

Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

8 035 766 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

12 425 245 Ft

Személyszállítási költségek

2 905 470 Ft

Nevezési költségek

223 498 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 340 986 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

11 235 012 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

4 469 954 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

28 212 204 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

670 493 Ft

2015/16

Összegzés:

69 518 628 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

7 141 293 Ft

64 271 638 Ft

71 412 931 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 141 293 Ft

64 271 638 Ft

71 412 931 Ft

Összegzés:
összesen:

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció lét rehozása eset én annak szükségességét , régi pozícióban bekövet kezet t vált ozás eset én annak
okát .
Évad

Pozíció megnevezése

Indoklás

2013/14

Tari János 1164

Balogh Pál edző helyére kerül alkalmazásra.

2013/14

Csörghe Tamás 1136

Molnár István edző helyére kerül alkalmazásra.

12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
13. Az MLS Z által s z e rve z e tt bajno ks ág vagy ve rs e ny ne ve z é s i díja ne m s z ámo lható e l.

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2594/2013
14

A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapc s o latban c s ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2594/2013
Közreműködői költ ségek
Évad

2013/14
2013/14

Közreműködő által végzett feladat leírása

Jogi, adózási, műszaki tanácsadás
Jogi, adózási, műszaki tanácsadás

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Tárgyi jellegű

7 583 062 Ft

7 583 062 Ft

Utánpótlás nevelés

1 251 587 Ft

1 286 058 Ft

Összegzés:

8 834 649 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2013/14

4 434 248 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

0 Ft

0 Ft

11 374 593 Ft

0 Ft

1 894 303 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13 268 896 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2594/2013
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

Fő

23

24

4.3 %

Licence-szel rendelkező edzők
száma

Fő

19

19

0.0 %

Edzőtáborok száma

db

12

12

0.0 %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

Csarnok és Akadémia

1

2

100.0 %

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

Főépület Raktár Akadémia

2000

3840

92.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U19

Fő

20

20

0.0 %

U18

Fő

20

22

10.0 %

U17

Fő

20

20

0.0 %

U16

Fő

20

22

10.0 %

U15

Fő

20

20

0.0 %

U14

fő

20

22

10.0 %

U13

fő

20

20

0.0 %

U6-U12

fő

140

150

7.1 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2594/2013

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: Szolnok

(helység), 2013 (év) 12

(hó) 02

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP06-2594/2013

Alulírot t Földi Sándor, 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
írásbe li 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.

Kelt: Szolnok

(helység), 2013 (év) 12

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

(hó) 02

(nap)
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Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(60 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant
piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
A beruházás ﬁnanszírozási terve és forrása
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek ﬁnanszírozási terve, forrásai
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Szolnok

(helység), 2013 (év) 12

(hó) 02

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

60 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

379 153 149 Ft

11 374 593 Ft

162 494 207 Ft

541 647 356 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

64 271 638 Ft

1 894 303 Ft

7 141 293 Ft

71 412 931 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

443 424 787 Ft

13 268 896 Ft

169 635 500 Ft

613 060 287 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése a 2 évadra összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

379 153 149 Ft

11 374 593 Ft

162 494 207 Ft

541 647 356 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

64 271 638 Ft

1 894 303 Ft

7 141 293 Ft

71 412 931 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

443 424 787 Ft

13 268 896 Ft

169 635 500 Ft

613 060 287 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Összegzés:

