
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  FCV Sportszervező Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve  FCV Kft.

Gazdálkodási formakód  113  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  3866

A kérelmező jogállása  Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  NB I-es felnőtt

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

Utánpótlás típusa  Nincs

Adószám  24659471-2-19

Bankszámlaszám  73200206-16032280-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8440  Város  Herend

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  köz

Házszám  9  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8200  Város  Veszprém

Közterület neve  Wartha Vince  Közterület jellege  utca

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 202 00 07  Fax  

Honlap  www.futsalveszpem.hu  E-mail cím  info@futsalveszprem.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Rajki Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 70 202 00 07  E-mail cím  rajki.tamas@futsalveszprem.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Rajki Tamás +36 70 202 00 07 rajki.tamas@futsalveszprem.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 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 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 21,6 MFt 10,7 MFt 10,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 7,9 MFt 10,9 MFt 10 MFt

Egyéb támogatás 3,4 MFt 2,8 MFt 2,5 MFt

Összesen 32,9 MFt 24,4 MFt 23,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,26 MFt 9,9 MFt 9,9 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,2 MFt 2,8 MFt 2,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 7,5 MFt 4,3 MFt 4,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,6 MFt 0,6 MFt 0,6 MFt

Összesen 8,56 MFt 17,6 MFt 17,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,5 MFt 0,5 MFt 0,5 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 7 035 533 Ft 140 711 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 461 798 Ft 49 236 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

31 780 161 Ft 635 603 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Gazdasági társaságunk, az FCV Sportszervező Kft. a gazdasági környezet végett alakult és vette át az egyesület feladatait részben. A szervezet 100%-os tulajdonosa
az egyesület, így lényegében csak szervezeti formában változott a helyzetünk. Egyesületünk remek eredményeket könyvelhet el, rövid megalakulása óta. Az NB2-es
futsal bajnokság újoncaként, csapatunk veszprémi játékosokra építve megnyerte a nyugati csoportot és indulási jogot szerzett az nemzeti bajnokság első
osztályában. Az egy év alatt aprólékosan felépített és átgondolt szakmai munkával nem várt eredményeket tudtunk elérni, amely a jövőt tekintve bizakodásra adhat
okot. Az NB 1-ben eltöltött 2 év ellentétes eredményeket hozott. Az első szezon a „tanulóévünk volt” és csak a visszalépéseknek köszönhetően maradhattunk a
legmagasabb osztályban. A 2013/14-es és 2014/15-ös szezonban megerősített szakmai háttérrel remekül szerepelt csapatunk, hiszen mind a kupában, mind a
bajnokságban Magyarország legjobb 4 csapata közé verekedtük be magunkat. A kvartett tagjai mind sokkal régebb óta dolgoznak ebben a sportágban. A felnőtt
csapatunk mellett rendkívül nagy hangsúlyt fektettünk az utánpótlás-képzési programunkra. Koncepciónk keretein belül több iskolával együttműködés formájában
szélesítjük a bázisunkat és innen építkezve készítjük fel a gyerekeket a sportág alapjaira, illetve a futsal bajokságra. Kiemelten működünk együtt a Szilágyi Keresztény
Iskolával, ahol a futsal sportág kiemelt sportágként szerepel a testnevelés óra kereteiben. Utánpótlásképző egyesületünk a Szilágyi Diáksport Egyesület, csapataink a
Bozsik programban, illetve az országos futsal bajnokságban szerepelnek. 4 saját nevelésű fiatalunk már a felnőtt kerettel készül. Bízunk benne minél hamarabb
többen is bemutatkozhatnak a felnőttek között. Edzőinket folyamatosan képezzük, az idei évben 2 szakemberünk is sikeresen szerezte meg futsal edzői diplomáját. A
2015/16-os bajnokságban az alapcélkitűzést a felsőházba kerülést elérte csapatunk és a magyar kupában döntőt játszhatunk, ami sporttörténeti esemény a klubunk
életében. Az utánpótlásunk tovább fejlődött és az idei bajnokságban 7 korosztályban képeztük a fiatalokat a labdarúgás és a futsal alapjaira egyaránt. Közel 250
gyerekkel foglalkozunk nap, mint nap. Igazolt utánpótlás játékosain száma meredeken emelkedett az idei évben, a sportágunk népszerűsége töretlen,
játékengedéllyel rendelkezők száma 130. Edzőink közül ismét két fő vett részt a futsal edzőképzésen. 

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

Továbbra sincs saját tulajdonú létesítményünk, béreljük a termeket. A városban telítettek a rendelkezésre álló lehetőségek, ezért komoly koordinációt, szervezést
igényel az edzés- és mérkőzés helyszínek biztosítása. A jövőben megnövekedett edzésigény miatt több változaton, több megoldáson is gondolkodik egyesületünk.
Tavalyi évben a Veszprémi Önkormányzattal közösen megvalósítottunk egy 60x40 méteres műfüves pályaépítést a TAO program keretében. Szervezetünk emellett
kiszolgáló épület építésére is nyert el pályázatot, melynek kivitelezése az idei évben valósul meg. Ezek együttesen remekül kiszolgálják az utánpótlásképzésünket,
illetve a társadalmi szerepvállalás jegyében a szabadidősportot űzök részére (szurkolók is egyben) kispályás bajnokságot is szervezünk a hét minden napján. Így a
pálya kihasználtsága közel 100 %-os. A megnövekedett használat miatt a területen további infrastruktúra fejlesztést szeretnénk végrehajtani a tulajdonossal, az
önkormányzattal. 20-30 parkolóval szükséges a parkolási kapacitás növelése. Ezek megvalósulása után válik komplex létesítményé sporttelepünk, mely minden
igényét kiszolgálja a sportot szerető használóknak A projekt megvalósulásának ütemterve a TAO források lehívása után 2017. januárjától - az időjárási viszonyokat
figyelembe véve - valósulna meg. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt a 2016/17-es bajnoki évadra vonatkozik, mely a felkészülési időszakkal együtt egész évben tart. Így a projekt időtartama 12 hónap. A tevékenység
ütemterve: 2016. július 1.- 2016. szeptember 1. – Felkészülési időszak, eszközbeszerzések 2016. szeptember 1. - 2017. április 30. – Bajnoki idény 2017. január 1. –
2017. június 30. – Infrastruktúra fejlesztés - Parkoló kivitelezése 2016. július 1. - 2017. június 30. – Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos) 2016.
július 1. - 2017. június 30. – Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos) 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Sportfejlesztési programunk az MLSZ stratégiájához alkalmazkodva születettet meg. Elsősorban az utánpótlásképzésben és a tömegbázis növelésben vállalunk
szerepet, együttműködve több iskolával és diáksport egyesülettel, ezáltal biztosítva a fejlődés lehetőségét a gyerekeknek. Az utánpótlás nevelésen belül a tömegbázis
növelése, kialakítása szintén kiemelt célunk, mely egyezik az MLSZ stratégiájával. Az utánpótlásképzéshez szükséges szakembergárdát, a megfelelő szakmai
vezetés mellett szakedzőkkel és testnevelőkkel szeretnénk megoldani, ily módon kialakíthatunk egy ideális rendszert, mely lépcsőzetesen épül fel és megfelelően
szolgálja a fiatalok fejlődését. A tehetséggondozásban is igyekszünk szerepet vállalni és megfelelő kapcsolatrendszert kiépítve klubon túli lehetőségeket (más
nagyobb egyesületekben) kínálunk fiataljainknak. Az ideális képzés elengedhetetlen része a szakmai háttér mellett a megfelelő orvosi, egészségügyi háttér. Ennek
lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megfelelni. A sportágunk alapjait leraktuk, stabil szakmai és anyagi lábakon folyik a napi munka. Infrastruktúránk is fejlődött, bár
nem kimondottan futsal szempontjából, hanem a labdarúgás szempontjából. Ez hűen tükrözi elvünket, mely szerint az utánpótlásban bizonyos szintig integráltan kell
végezni a fiatal labdarúgók képzését. Hosszú távon szeretnénk lefektetni egy ideális alapokon működő, az iskolai rendszerrel kooperáló utánpótlás-nevelő programot,
melynek két fontos eleme a sport és a tanulás. Előző sportfejlesztési koncepciónkra épül a mostani, a megkezdett munkát folytatjuk a pályázati lehetőség
segítségével. Az előző koncepció az alapok lerakására szolgált, a mostaninak a bázisalakítás a fő célja. Terveink között szerepel és kidolgozás alatt van egy
sportosztály indítása, mely lehetőséget biztosítana a napi edzésszámok növeléséhez. 

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

Az egyesület sportfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a régióban élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosítása a
labdarúgás, futsal által. Célunk az edzőkkel és a testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyerek beintegrálása a rendszerbe, az egyesületbe. A program másik
jelentős része minél több, az egyesület által kinevelt labdarúgó, futsal játékos nívós klubok utánpótlás csapataiba, illetve akadémiákra történő irányítása. Igazodva az
MLSZ fejlesztési irányelveihez kapcsolódva, igyekszünk kis egyesületként a tömegesítésben is részt venni. Elképzeléseink megvalósításához nyújt számunkra nagy
segítséget a társasági adó adta lehetőség.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 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)

Ügyvezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Szakmai Vezető Edző Futsal
edző

EKHO 160 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Edző Edző Futsal
edző

EKHO 120 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Technikai Vezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 120 12 112 500 Ft 22 500 Ft 1 620 000 Ft

Masszőr Egyéb Nem
releváns

EKHO 120 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Csapatorvos Egyéb Nem
releváns

EKHO 120 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

800 72 962 500 Ft 192 500 Ft 13 860 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Szakmai Vezető 46

Edző 90

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Ügyvezető Ügyvezető. A cég napi ügyeit intézi, döntéseit hozza meg és készíti elő az operatív vezetőségnek előkészíti a nagyobb volumenü döntéseket.
Felel a sportszervezet működéséért.

Szakmai
Vezető

A szakmai munkáért felelős személy, aki felkészíti a felnőtt csapatot a bajnokságra. Emellett együttműködik az utánpótlásképző egyesületünkkel
és szakmai tanácsadással segíti a hatékony munkát.

Edző A szakmai stáb tagja. Erőnléti edzőként segíti a mindennapi munkát és a felkészülést. A rehabilitációban és a prevencióban is együttműködik a
masszőrrel és a vezetőedzővel. A vezetőedzővel kommunikálva megfigyelőként is tevékenykedik, illetve ajánlásaival segíti a csapattaktika
összeállítását.

Technikai
Vezető

Technikai vezetői feladatokat lát el. Elsősorban a felnőtt csapathoz tartozó adminisztratív munkák a feladata. A hazai és idegenbeli mérkőzések
szervezésében is fontos munkája van. Az ügyvezetőnek felel.

Masszőr A felnőtt csapat masszőre. A csapat fizikai felkészítésében segédkezik a szakmai stábnak. A rehabilitációért és a prevenciós feladatokért felelős.
Illetve a csapat edzőtáborában az étkezés összeállítása is a feladata. Mérkőzések alkalmával ellátja a masszőri feladatait.

Csapatorvos A csapat orvosi hátterét biztosítja. A mérkőzések egészségügyi biztosítása mellett, állapotfelmérésekkel és szükséges tanácsadással,
egészségügyi ellátásban segíti a csapat munkáját.

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)

6 824 467 Ft 70 355 Ft 140 711 Ft 7 035 533 Ft 7 035 533 Ft 14 000 711 Ft 14 071 066 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
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz futsal labda db 30 11 000 Ft 330 000 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 45 000 Ft 45 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző pad db 16 85 000 Ft 1 360 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 2 200 000
Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Informatikai
beruházás

televízió db 1 260 000
Ft

260 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 80 1 500 Ft 120 000 Ft

Pályatartozék labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül) nm 440 1 200 Ft 528 000 Ft

3 443 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

futsal labda Edzéseinken és mérkőzéseinken ezekkel a sporszerekkel végezzük a feladatokat. A nagy igénybevétel végett egy szezonban
átlagban ennyi labdát használunk el.

kompresszor A meglévő régi kompresszorunkat cserélnénk le egy új hatékony eszközre a labdák ideális alkalmazásához.

öltöző pad Öltözőink régi bútorzatát cserélnénk le új padozatra. 4 öltözőbe szeretnénk 4-4 padot berakni. Így a vendégcsapatok számára is
kultúrált öltözési lehetőséget tudunk biztosítani.

mérkőzésgarnitúra A szezon során 2 garnitúra mezt használunk, egyet a hazai és egyet idegenbeli mérkőzéseinken.

cipő teremhez A labda mellett a leginkább fogyó eszköze a futsálnak. A nagy igénybevétel végett szezononként minimum két pár cipőt
elhasználnak a játékosok.

televízió A mérkőzéseinket kamerával rögzítjük és többször elemezzük. Eddig egy kölcsön televizión keresztül néztük a mérkőzéseket. Ezt
kiváltva szeretnénk igényelni egy TV vásárlását.Ezzel a szakmai munka hatékonysága növekedne tovább.

sportszár A terem specialítása végett nagyon hamar kiégnek sportszáraink, ebből kifolyólag ezt nagyobb tételben rendeljük és pótoljuk.
Egy serzonban hozzávetőlegesen 80 párat használunk el.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

Sportcsarnokunkban a parketta felújítás után idén második ütemben alabdafogó hálókat szretnénk lecserélni rossz állapotuk
miatt. Ezzel a felújítással ismét korszerűsödik csarnokunk és ismét helyszíne lehetünk akár válogatott mérkőzéseknek is. A két
oldalon hozzávetőlegesen 440 m2 felületet kell cserélnünk.

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)

2 387 944 Ft 24 618 Ft 49 236 Ft 2 461 798 Ft 1 055 056 Ft 3 492 236 Ft 3 516 854 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)

Pálya-infrastr. bőv. eredményjelző
(beépített)

2017-01-09 2017-04-30 2016-04-30 30 314 900
Ft

Környezetrendezés parkoló kiépítése 2017-02-01 2017-06-30 2016-06-30 13 115 925
Ft

Pálya-infrastr. bőv. mobillelátó 2017-01-09 2017-04-30 2017-04-30 1 016 000
Ft

44 446 825
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

eredményjelző (beépített) A tavalyi sportfejlesztési programunkban már szerepelt az eredményjelző beszerzése, mely csapatunk NB1-es nivóját erősítené
tovább szurkolóink és támogatóink körében. Ezzel az eszközzel komoly a futsal szabályoknak mindenben meg tudnánk felelni,
illetve megjelenési formában nemzetközi szinten is megállnánk a helyünket.

parkoló kiépítése A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával megvalósítottunk egy 60x40 méteres műfüves pálya építését és hozzá
tartozó öltözőépületet. Ennek a következő ütemében a vártnál nagyobb érdeklődés és népszerűség végett szeretnénk a parkoló
kapacitást növelni. Mindezt telken belül meg tudjuk oldani. Terveink szerint 20-30 parkolóhely kialakítását tervezzük, mely
megoldaná a parkolási feladatokat.

mobillelátó 2x20 fős lelátót szeretnénk a kispályás bajnokságok szurkolóinak részére, ami igény esetén összetolva 40 fő ültetésére is
alkalmas nagypályás mérkőzés alkalmával a 40x60 méteres műfüves pályánkhoz.

2016/17 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

Pálya-infrastr. bőv. eredményjelző
(beépített)

Egyéb 8200
Veszprém
Márcisu
15. utca
5

3057/78 Bérelt

Környezetrendezés parkoló
kiépítése

Egyéb 8200
Veszprém
Erdész
utca
1

2368/10 Egyéb

Pálya-infrastr. bőv. mobillelátó Egyéb 8200
Veszprém
Erdész
utca
1

2368/10 Egyéb

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

2016/17 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.

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

Nem

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

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám 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 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

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

523078 SÁNDOR DÁNIEL LÁSZLÓ FCV SPORTSZERVEZŐ KFT. saját nevelés 25%
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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 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 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)

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)

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)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 0 Ft

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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
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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
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 140 711 Ft 140 711 Ft 70 355 Ft 211 066 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

49 236 Ft 49 236 Ft 24 618 Ft 73 854 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 635 603 Ft 635 603 Ft 317 802 Ft 953 405 Ft

Összesen 825 550 Ft  1 238 325 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A bér jellegű kifizetések előkészítésében, folyósításában ad tanácsot, segít. A végzettségek alapján előkészíti a pályázatot. Az
elszámoláshoz szükséges adminisztrációt előkészíti és intézi. Segíti és támogatja szervezetünket a pályázat ezen jellegű
feladatiban felmerülő problémák megoldásában.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A felújításhoz kapcsolódó adminisztratív ügyekben nyújt segítséget. A pályázati előírásoknak megfelelően előkészíti a projektet
és koordinálja. Az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat előkészíti és intézi. Segíti és támogatja szervezetünket a pályázat
ezen jellegű feladatiban felmerülő problémák megoldásában. Parketta felújítást tervezünk melynek az előzetes ajánlat
előkészítésében is szerepet vállal. Az ajánlatok alapján közösen dönt, tanácsot ad a pályázónak a legjobb ár értékű ajánlathoz.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Az infrastruktúra fejlesztéshez és beszerzéshez kapcsolódó adminisztratív ügyekben nyújt segítséget. A pályázati előírásoknak
megfelelően előkészíti a projektet és koordinálja. Az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat előkészíti és intézi. Segíti és
támogatja szervezetünket a pályázat ezen jellegű feladatiban felmerülő problémák megoldásában. Parketta felújítást tervezünk
melynek az előzetes ajánlat előkészítésében is szerepet vállal. Az ajánlatok alapján közösen dönt, tanácsot ad a pályázónak a
legjobb ár értékű ajánlathoz.
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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: Herend, 2016. 04. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Rajki Tamás (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából 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: Herend, 2016. 04. 28.
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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)

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

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

Egyéb dokumentumok

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
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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 6 6 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 2 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 1 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 6 824 467 Ft 70 355 Ft 140 711 Ft 7 035 533 Ft 7 035 533 Ft 14 000 711 Ft 14 071 066 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 33 214 700 Ft 342 420 Ft 684 839 Ft 34 241 959 Ft 14 675 125 Ft 48 574 664 Ft 48 917 084 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 387 944 Ft 24 618 Ft 49 236 Ft 2 461 798 Ft 1 055 056 Ft 3 492 236 Ft 3 516 854 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

30 826 756 Ft 317 802 Ft 635 603 Ft 31 780 161 Ft 13 620 069 Ft 45 082 428 Ft 45 400 230 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

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

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 40 039 167 Ft 412 775 Ft 825 550 Ft 41 277 492 Ft 21 710 658 Ft 62 575 375 Ft 62 988 150 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (13 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)

alairasminta_fcvkft_1461237644.pdf (Szerkesztés alatt, 296 Kb, 2016-04-21 13:20:44)
0cee578169ae0d39b8212bbfd1a68f3541ce4a60da33b7256fcc53bed9c5dd14

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

fcv_finanszirozasi_terv2016_1461579087.pdf (Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2016-04-25 12:11:27)
3f643f5d1794d6bf4cf80d48d5c07bb74b255b3a4f4d9c6ec2977f2ceb084bc2

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

sportkomplexum_hasznositasi_terve20_1461578018.pdf (Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2016-04-25 11:53:38)
a529a90b826e5b39142f888cb809fb2f7b6315cd88d5a623bc06e08de619dd67

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

fcvkft_de_minimis_nyilatkozat_1461579936.pdf (Szerkesztés alatt, 744 Kb, 2016-04-25 12:25:36)
1620c6c93399a95acccc11811dd88c32bcb1436f43d75934538250f2ee44671a

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

fcvkft_kivonat_20160419_1461237619.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-21 13:20:19)
a97b143543036fda4b21642abbfd3a9541c447efce43811f71860792c96952bc

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

banki_igazolas_tao_ig_dij20160425_1461580127.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-04-25 12:28:47)
f58d444614f01805c90e676f899095567b2a83177f55df2db95d87ee3cbf5dec

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

koztartozasmentes_igazolas_201604_1461237657.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2016-04-21 13:20:57)
b1faa96d41bd1cf0181a62ba0fa81a1353b9e4a2d27a5414fd1e37bf10de7a9d

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemrelevans_1461328545.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-04-22 14:35:45) a543e201eed8d3d7bcc5b96a8f3bffd8726750d6b82a162e086f8224ee71eca1

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

epitesi_engedely_kozp_8993_2015_1461327293.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2016-04-22 14:14:53)
44cec5f6877d553d7a39534694a3bd8afb33a3c6047cffee89a24d602b9ba0a6

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

knk_fcv_2016_1461848708.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 15:05:08) 5e6c215485ea5a404ffa1b6a3b807c43dfa438969f265e16caff4f92351c3477

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

2368-10_1461577974.pdf (Szerkesztés alatt, 334 Kb, 2016-04-25 11:52:54) e674044f97bd624c6cb7af6ddbc3f7bbd9c2c282ea593f3b741cb3ad2d7660bf

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

futsalparkolokiepitese_1461328286.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-22 14:31:26)
2bdece6d55d0fc630e14e5de203569895537c695a1e4668478171f14e2d19965

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

futsalparkolokiepitese_1461328569.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-22 14:36:09)
2bdece6d55d0fc630e14e5de203569895537c695a1e4668478171f14e2d19965

be/SFP-13438/2016/MLSZ

2016-04-28 15:22 24 / 24

file:///tmp/files/external/de_minimis_nyilatkozat.docx

		2016-04-28T15:23:19+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.


		2016-04-28T15:23:34+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




