
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Utánpótlás Futball Club Gyömrő

A kérelmező szervezet rövidített neve  UFC Gyömrő

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  3066

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18710821-1-13

Bankszámlaszám  65100084-11315157-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2230  Helység  Gyömrő

Út / utca  Szent István  Házszám  87

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2230  Helység  Gyömrő

Út / utca  Szent István  Házszám  87

Telefon  +36 20 355 42 63  Fax  0

Honlap  www.ufcgyomro.hu  E-mail cím  ufcgyomro@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tóth János Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 355 42 63  E-mail cím  ufcgyomro@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tóth János Zoltán +36 20 355 42 63 ufcgyomro@freemail.hu

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

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

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

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0,8 MFt 4,3 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2,2 MFt 3,535 MFt 3,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 6,3 MFt 4,3 MFt 642 346 322 MFt

Egyéb támogatás 0,652 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 9,152 MFt 9,635 MFt 642 346 331 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,7 MFt 0,7 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,7 MFt 0,8 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,7 MFt 0,2 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,5 MFt 0,1 MFt 0 MFt

Összesen 2,6 MFt 1,8 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 6,3 MFt 0,4 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1,4 MFt 0 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)

493 313 Ft 9 800 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

191 878 835 Ft 3 837 558 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

11 929 853 Ft 238 596 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 684 157 Ft 130 000 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

Gyömrő egy dinamikusan fejlődő város, Budapesttől 10 km-re található. Lakossága az elmúlt 10 évben 70%-al gyarapodott. Jellemzően fiatal családosok költöznek a
főváros közelébe fekvő városunkba. Jelenleg 17 000 fős a város lélekszáma. A gyermekes családok részére 4 óvoda, 3 általános iskola és 2 középiskola található.
Fekvés és közlekedés szempontjából ideális hely egy sportkomplexum létrehozásához. A vonzáskörzetben élők számára könnyen elérhető. Gyömrő közelében nem
található nagyméretű műfüves pálya, ami 12 hónapon keresztül használható. A gyömrői oktatási és sportintézmény valamint a város már jelenleg is rendelkezik
sportcsarnokkal és füves pályával. Ennek kapacitása már nem tudja ellátni a kialakult igényeket. Ide összpontosul az iskolai testnevelés a kézilabda csapat edzései,
mérkőzések, valamint a helyi tömegsport rendezvények. Egyesületünk szakmai szempontokat figyelembe véve futsal csapatot is próbált indítani az utánpótlásban. A
csarnok leterheltsége miatt nem tudtunk edzéseket mérkőzéseket rendezni, ezért 1 év után megszűnt. A futsal csapatot szeretnénk az egyesületünkben ismét
utánpótlás kortól felnőtt NBII-ig működtetni. A meglévő füves pálya elhelyezkedése és a minősége nem megfelelő a minőségi oktatás szempontjából. A pályát éves
szinten jó, ha 7-8 hónapig tudjuk használni. A többi időben a termet kellene, de nagyon nehéz időpontot találni. A játékosok korából adódóan a késői edzések nem
megoldhatók. A füves pályára fordított karbantartási és felújítási költségek aránytalanul magasak az elért eredmény függvényében. A város vezetése több cikluson
keresztül élvezi a lakosok bizalmát. Ennek ténye biztonságot nyújt egy több éves időszakra tervezett közös beruházás megvalósításához. A Polgármester és az
egyesület vezetősége olyan megállapodásra jutott és kötelezte el magát mellette, amivel a gyömrői verseny,- és tömegsport 40-50 éves időszakra biztosítja a
létesítményi hátteret. A város közgyűlése támogatja az elhatározást és biztosítja a területet a létesítmény számára. Továbbá megszavazott .............. Ft támogatást a
pályázat önerejéhez. Az egyesület már előzetesen megkötött ......... támogatói szerződést, mely szerint sikeres pályázat esetén ................. Ft Társasági
adótámogatást nyújt az egyesületünknek. További bíztató tárgyalások folynak TAO és egyéb támogatások ügyében. 

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

A sportkomplexum megépítése két ütemben történik. Az első ütemben (2015. július 1. - 2017 június 30.) a most beadásra kerülő pályázatban szereplő 1 élő füves
nagy pálya világítással, 1 műfüves világítással ellátott nagy pálya valamint egy 20X40-s pályát magába foglaló csarnok kerül kialakításra. A két nagy pálya köré
rekortán futópálya kerül megépítésre. A csarnokban kerül kialakításra a nagy pályák és a csarnok kiszolgáló helyiségei. 8 öltöző vizes blokkal, szertár, mosószoba, 2
bírói öltöző vizesblokkal és a jegyzőkönyvek digitális elkészítésére alkalmas helyiséggel, látogatói WC-k, közös helyiségek, iroda, gépház, stb. Második ütemben kerül
kialakításra, strandlabdarúgó pálya, 20x40-s és grund műfüves pálya, lábtenisz és teniszpálya, játszótér a várakozó szülők és a kisgyermekeik részére. Szakmai
szempontból indokolt az óvodás és alsó tagozatos iskolások teremlabdarúgás alapjaival való megismertetése. A két csarnokban a mindennapos délelőtti testnevelés
órák mellett lehetőség lesz egy valódi „FUTSAL Centrum” létrehozására. a Csarnokban diák sport rendezvényeket tudunk rendezni. A nagy pályákon Bozsik és egyéb
nagyszabású utánpótlás tornák szervezése lehetséges. A több FUTSAL edzés megtartásával még több gyereket tudunk bevonni a gyömrői és a környező települések
sportéletbe. A gimnáziumban (és az általános iskolákban) a megemelt testnevelési óraszám lehetővé teszi a FUTSAL tanrendbe történő beépítését is. Az idősebb
korba érő játékosokat már a nagy pályás képzésbe is be kell vonni. U-19-s korukra elválik, hogy a nagypályán, vagy a futsalban érhet el nagyobb sikereket. A város
szállásadóival egyeztetve napközis vagy edzőtáboroztatást is tudunk szervezni az új sportkomplexumban. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt 2015. július 1-től - 2017. június 30-ig tart. A megítélt és befolyt támogatások mértékétől függően történik a projekt megvalósítása. Amennyiben minden a
beadott és időben megkapott támogatásokat vesszük alapul, akkor a műfüves pályát és a csarnokot párhuzamosan építve kezdünk hozzá. A műfüves pálya
elkészültével átköltözik az egyesület a régi pályáról. Az élőfüves pályát ez után kezdjük építeni. A pályák és a csarnok elkészültével kerül kialakításra a parkolók és a
játszótér. Legvégül a parkosítással fejezzük be. 

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 célja a labdarúgás népszerűsítése, minőségi utánpótlás nevelés, gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése a sporttal, célunk, hogy ne az utcán
csavarogjanak, hanem szervezett körülmények közt hasznosan töltsék szabadidejüket. Előkészítői csoportjainkban célunk a labdarúgás megszerettetése a
gyerekekkel, az edzőink szakmai fejlődésének biztosítása. a latinos futballt mintául véve, a futsal és a labdarúgás közös oktatását tartjuk szem előtt. Az óvodás és
alsó tagozatos csapatainknál a játék megszerettetése a fő cél. U11 és U16 közt a technikai képességek fejlesztése és a fizikai alapok kialakításán van a fő hangsúly.
Itt azért már el kell kezdeni a taktikai képzést is. U17-től már a taktikai képzés kerül előtérbe. A játékosainknak lehetőségük van a futsal és a nagy pályás labdarúgást
párhuzamosan tanulni. Felnőtt játékosként így könnyebb lesz neki folytatni a sportpályafutását. Több lehetősége van a tehetsége és az akaratától függően. Saját
weblapunk van (www.ufcgyomro.hu), ahol szintén a labdarúgás népszerűsítése a cél, a dicső magyar múltból állítva példaképeket gyermekeink elé. Fontos
feladatunk az elkövetkezendő időszakra az utánpótlás bázisunk további szélesítése, az iskolai és óvodai program továbbvitele, mind több a labdarúgáshoz
kapcsolódó program megvalósítása.Szeretnénk több belföldi és külföldi tornán részt venni játékosainkkal, hogy az ezeken megszerzett élményeket és tapasztalatokat
tudják hasznosítani későbbi karrierjük során. Célunk a tömegbázis szélesítése, a tehetséges gyerekek felkutatása. Az iskolákkal felvesszük a kapcsolatot, egy
esetleges sporttagozat indításával kapcsolatban, ahol tantervi szinten oktatnánk a labdarúgás alapjait. Az előző évadra benyújtott sportfejlesztési programunkból
sajnos a gazdasági nehézségek miatt kevés támogatást sikerült megszereznünk, ezért szeretnénk tovább fenntartani a tavalyi programunkat, hogy azt a sokrétű
tervet meg tudjuk valósítani. 

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

A kész sportkomplexum maximálisan kiszolgálja a város és vonzáskörnyezetének sportigényét. Óvodás kortól az öregfiúkig minden korosztály meg tudja találni, a
neki megfelelő sportolási lehetőséget. Az egyesület számára meg van az infrastrukturális lehetőség a magasabb osztályban való szereplésre. Az egyesületünk célja,
hogy a játékosok 19 éves korban tudjanak dönteni és legyen lehetőségük nálunk folytatni a sportpályafutásukat. Ezért tartjuk fontosnak, hogy legyen labdarúgó és
futsal csapatunk is. Az utánpótlásból kiöregedett játékosokat nem akarjuk elengedni. Alternatívát akarunk nyújtani az Egyesületünkben való további sportoláshoz. A
fiatal játékosok megtartásának egyik fontos szempontja a szülőkre tett jó benyomás. Ennek egyik alkotó eleme a gyermekeik edzéskörülményeinek színvonala! A jó
körülmények láttán messzebbről is ide tudjuk vonzani a gyermekeket. A gyermekeken keresztül tudjuk a szülőket is aktivizálni a mozgás és az egészségesebb
életmód kialakítására, követésére. A létesítmény megépítése a város részére új munkahelyeket teremt. A sportkomplexum tervezésénél figyelmet fordítunk az
akadálymentesítésnek. Az üzemeltetés szempontjából kiemelt fontosságú szempont környezetbarát valamint a megújuló energiafelhasználás. Megállapodásunk van
több környező településsel, akik nálunk sportolnak, ha elkészültek a pályák. Kérjük, közös szakmai sikereinket elemezve álljanak mögénk céljaink eléréséhez. Gyömrő
SE Tóth János elnök

be/SFP-08177/2015/MLSZ

2015-12-17 13:06 4 / 26



Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszközök 5-s labda db 15 10 000
Ft

150 000 Ft

Sporteszközök futsal labda db 15 12 000
Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelések melegítő db 20 10 000
Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelések utazó mez+nadrág szett 20 8 000 Ft 160 000 Ft

690 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

5-s labda A nagy pályás csapat mérkőzéseire és edzéseire.

futsal labda A futsal csapat mérkőzés és edzéseire.

melegítő A nagy pályás és a futsal csapat egységes megjelenése érdekében szeretnénk megvásárolni.

utazó mez+nadrág A nagy pályás és a futsal csapat egységes megjelenése érdekében szeretnénk megvásárolni.

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)

478 580 Ft 4 933 Ft 9 800 Ft 493 313 Ft 211 420 Ft 699 800 Ft 704 733 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)

Pályaépítés Élő füves pálya építés 2015-09-01 2017-06-30 2017-07-01 77 577 683
Ft

Pályaépítés Műfüves pálya építés 2015-09-01 2017-06-30 2017-07-01 106 938
799 Ft

Környezetrendezés Környezetrendezés 2016-07-01 2017-06-30 2017-07-01 12 270 450
Ft

Tervezési díj Engedélyezési terv 2015-07-01 2016-01-31 2016-02-29 12 864 050
Ft

Tervezési díj Kivitelezési terv 2015-07-01 2016-01-31 2016-02-29 16 684 752
Ft

Pályaépítés Előkészítő foldmunka 2015-07-01 2016-04-30 2016-04-30 43 315 082
Ft

Pályaépítés Sekély fúrású kút 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 15 390 211
Ft

285 041
027 Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Élő füves pálya építés A jelenlegi sportpályánk elhelyezkedése nem megfelelő. Minősége az elmúlt évek alatt jelentősen leromlott. Most nyílt lehetőség
arra, hogy a város vezetésének támogatásával megpályázzunk egy új sporttelep megépítését. A felújítás és modernizálás helyett
választottuk ezt a lehetőséget, amivel legalább 50 évre megoldódik a térség sportlétesítményinek kérdése.

Műfüves pálya építés A térségben nincs nagyméretű műfüves pálya, amit egész évben ki lehet használni. Ezzel a pályával komplett lesz a sporttelep
szolgáltatása Most nyílt lehetőség arra, hogy a város vezetésének támogatásával megpályázzunk egy új sportkomplexum
létrehozását, amivel legalább 50 évre megoldódik a térség sportlétesítményinek kérdése.

Környezetrendezés A megépült 2 nagy pálya és a csarnok környezetét családbarát megoldásokkal kívánjuk kiépíteni. Tervezünk rekortán futópályát
minimum 500 M hosszúságban, egy kis játszóteret, a gyermekes családok részére. Amíg a nagyobb gyerek edz, addig a kisebb
a neki megépített játszótéren tartózkodhat. Minimum 90 férőhelyes parkolót, ahol 2 busz is elfér, bicikli tároló, parkosítás, kerítés
telepítése.

Engedélyezési terv A sportlétesítmény I. ütemének tervezési díja, geodézia mérések, engedélyezési és kivitelezési tervek.

Kivitelezési terv A sportlétesítmény I. ütemének tervezési díja, geodézia mérések, engedélyezési és kivitelezési tervek.

Előkészítő foldmunka A két pálya és a környezetének előkészítő földmunkája. Szint kiegyenlítés.

Sekély fúrású kút A füves pálya locsolás, környezetbarát megoldások beépítésével. 50m3 víztározó tartályt, mely a csarnok építése során
bővíthető, így a tüzivíz tárolás is megoldható a későbbiekben. Mindkét futballpálya felületén drének- és drénpaplan által
összegyűjtött csapadék vizet egy homokfogó műtárgyon keresztül tározóba vezetjük. A tározó töltése az előzőekben említett fúrt
kút által történne ,majd centrifugált szivattyú segítségével létesülne a sportpálya öntözése.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi

száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pályaépítés Élő füves
pálya építés

Nagy f.p. 2230
Gyömrő
Mendei
3

0148/16 8000 Egyéb
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2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület
alapján maximum

elszámolható nyers
beruházási érték

Pályaépítés Műfüves pálya
építés

Nagy mf.p 2230
Gyömrő
Mendei
3

0148/16 8000 Egyéb

Környezetrendezés Környezetrendezés Egyéb 2230
Gyömrő
Mendei
3

0148/16 12000 Egyéb

Tervezési díj Engedélyezési terv Egyéb 2230
Gyömrő
Mendei
3

0148/16 30000 Egyéb

Tervezési díj Kivitelezési terv Egyéb 2230
Gyömrő
Mendei
3

0148/16 30000 Egyéb

Pályaépítés Előkészítő
foldmunka

Egyéb 2230
Gyömrő
Mendei
3

0148/16 30000 Egyéb

Pályaépítés Sekély fúrású kút Egyéb 2230
Gyömrő
Mendei
3

0148/16 30000 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

U21 nagypálya egész pálya 6,5 óra 18

U16 nagypálya fél pálya 6 óra 16

U13 nagypálya fél pálya 6 óra 16

U11 nagypálya fél pálya 6 óra 16

U9 nagypálya v. terem fél pálya 5 óra 24

U7 nagypálya v. terem negyed pálya 3 óra 12

U13 nagypálya fél pálya 6 óra 12

U11 nagypálya fél pálya 6 óra 12

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok

megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

Sportpálya Nagy f.p. 2230
Gyömrő
Táncsics M.
62-64

21 65x110 Egyéb 120 0 Ft 10

Sportcsarnok Edzőcs. 2230
Gyömrő
Szabadság tér
2/b

0 20X40 Bérelt 60 0 Ft 3

Sportcsarnok Edzőcs. 2235
Mende
Sport
1

0 15X30 Bérelt 20 4 000 Ft 2

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
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Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 186 122 489 Ft 1 918 788 Ft 3 837 558 Ft 191 878 835 Ft 82 233 786
Ft

272 193 833 Ft 274 112 621 Ft

Utóf. 11 571 958 Ft 119 299 Ft 238 596 Ft 11 929 853 Ft 5 112 794 Ft 16 923 348 Ft 17 042 647 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U13 Bozsik egyesületi U13 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 UFC Gyömrő U21 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U21 UFC Gyömrő U21 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U16 UFC Gyömrő U16 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U19 UFC Gyömrő U19 16 egyéb ffi UP U21 megszűnik

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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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 hordozható nagykapu db 2 250 000 Ft 500 000 Ft

Sporteszköz kapu háló db 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz 5-s labda db 25 8 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 100 800 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz 4-s labda db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz 4-s futsal labda db 15 10 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés edző szerelés szett 70 8 000 Ft 560 000 Ft

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

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

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

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

sportcsarnok Sportcsarnok 5 000 Ft 16 3 240 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

sportcsarnok A futsal csapat edzéseinek és mérkőzéseink biztosítása, amíg a saját csarnok nem készül el.

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 KPTANB -1402-3664 Egyéb 90 12 50 000 Ft 0 Ft 600 000 Ft

Edző HU-2754 Egyéb 90 12 50 000 Ft 0 Ft 600 000 Ft

Edző HU-2729 Egyéb 90 12 50 000 Ft 0 Ft 600 000 Ft

Edző 4819 Egyéb 60 12 50 000 Ft 0 Ft 600 000 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

HU-2754 UEFA B U16 6 16

HU-2729 UEFA B U13 6 14

4819 Egyéb U11 6 12

KPTANB -1402-3664 UEFA B U9 5 18
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

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

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFP-08177/2015/MLSZ

2015-12-17 13:06 17 / 26



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
(nem ingatlan)

9 800 Ft 9 867 Ft 4 933 Ft 14 733 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 3 837 558 Ft 3 837 577 Ft 1 918 788 Ft 5 756 346 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 238 596 Ft 238 597 Ft 119 299 Ft 357 895 Ft

Utánpótlás-nevelés 130 000 Ft 133 751 Ft 66 842 Ft 196 842 Ft

Összesen 4 215 954 Ft  6 325 816 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

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

Tárgyi
utófinanszírozott

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

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához
kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási
szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és e lépések
megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás
teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése
körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő
megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések
előkészítésében történő közreműködés.
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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: Gyömrő, 2015. 12. 17.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tóth János Zoltán (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: Gyömrő, 2015. 12. 17.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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

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

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

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Gyömrő, 2015. 12. 17.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 3 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 198 173 027 Ft 2 043 020 Ft 4 085 954 Ft 204 302 001 Ft 87 558 000 Ft 289 816 981
Ft

291 860 001 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

478 580 Ft 4 933 Ft 9 800 Ft 493 313 Ft 211 420 Ft 699 800 Ft 704 733 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

186 122 489 Ft 1 918 788 Ft 3 837 558 Ft 191 878 835 Ft 82 233 786 Ft 272 193 833
Ft

274 112 621 Ft

- ebből utófinanszírozott 11 571 958 Ft 119 299 Ft 238 596 Ft 11 929 853 Ft 5 112 794 Ft 16 923 348 Ft 17 042 647 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 487 316 Ft 66 842 Ft 130 000 Ft 6 684 157 Ft 742 684 Ft 7 360 000 Ft 7 426 842 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 204 660 343 Ft 2 109 862 Ft 4 215 954 Ft 210 986 158 Ft 88 300 684 Ft 297 176 981
Ft

299 286 843 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (24 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_1430122898.jpg Szerkesztés alatt, 595 Kb, 2015-04-27 10:21:38)
ce458bc737220484bac24d75429b0fa2859d53e55989be0a191deed349c1d602

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

taofinanszirozasiterv_1430123386.jpg Szerkesztés alatt, 719 Kb, 2015-04-27 10:29:46)
6ab740b883258a71254ea9d5f03d0f20f41605f47ef4ab45c56559f588f672e5

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

taohasznositasiterv_1430123494.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-27 10:31:34) d56a6446cb8fc1c45460f161243d8d9909fe5fc5866c97680a95be8951ed7efd

Egyéb dokumentumok

retao_1430214131.zip Szerkesztés alatt, 9 Mb, 2015-04-28 11:42:11) 499a5a740caf15cffec27c3609be3f4678eb2a4cde3a1c24be4fff6b1529045c

sporttelep_terulet_1430146325.pdf Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-27 16:52:05) 55bec2fbd94e68b4b0970ecdf32edae180b84ed8812ed56d51e21fac0d22b11c

sporttelep_csarnok_foldszint_1430146330.pdf Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2015-04-27 16:52:10)
3388052490ba528c9a281d89b3ddac3adb3423ea2ea6ecf551e1bc35e1f9f391

sporttelep_csarnok_emelet_1430146335.pdf Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2015-04-27 16:52:15)
f0e53ffdb71a7da62543ef9c2ac41c86c3052aef9cb2636bb7b2ea8c7d4a51d1

szobelimegallapodas_1430126161.doc Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-27 11:16:01)
c18393ae967b00155743f7d79af0e5a9036ae0a28897284c1d4bd6c97de3cf10

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

birosagikivonat20151.oldal_1430122866.jpg Szerkesztés alatt, 954 Kb, 2015-04-27 10:21:06)
30651cbba904bae2e3c572303c6274dcdb9063eaca1be304668dea7ec4e565c5

birosagikivonat20152.oldal_1430122873.jpg Szerkesztés alatt, 397 Kb, 2015-04-27 10:21:13)
19a471ce12da0ad989205d94f59818b6da1c8f3bb1c6d822afd67b13c598d286

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

ig.szolgdij_1430147015.jpg Szerkesztés alatt, 523 Kb, 2015-04-27 17:03:35) e806c483d22fcf7189816cef51182cd44eb8b48f7dc1d30afc0c72c07b22fc83

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

ufcnullas2015aprilis_1430122921.jpg Szerkesztés alatt, 726 Kb, 2015-04-27 10:22:01)
f72b563c1c595e4534a7610fdd6794316d4fefa5db6732cca81ff35f6e03e3d1

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozat_engedelykoteles_epitkez_1430214868.pdf Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2015-04-28 11:54:28)
75bfe13b6dab4fa27c1d5fa9da3c737082522ec3ea0854d4ec6b23f5ed3de7bc

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
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Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
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Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
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Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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