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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

BKV Előre SC

A kérelmező szervezet rövidített neve

BKV Előre SC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2489

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19804307-2-42

Bankszámlaszám

11707024-22114723-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1087

Város

Budapest

Közterület neve

Sport

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1087

Város

Budapest

Közterület neve

Sport

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 1 313 20 69

Fax

+36 1 313 20 69

Honlap

www.bkvelore.hu

E-mail cím

SutkaJ@bkv.hu

E-mail cím

hudak@bkv.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Hudák Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 338 32 65

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
József Csaba

Mobiltelefonszám
+36 30 515 86 50

E-mail cím
jozsef.csaba@t-online.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
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Székhely

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

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

17,9 MFt

15,1 MFt

16 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

43 MFt

33,8 MFt

18 MFt

Egyéb támogatás

75,1 MFt

90,6 MFt

90 MFt

Összesen

136 MFt

139,5 MFt

124 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

37,8 MFt

36,1 MFt

37 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

40,4 MFt

35 MFt

Anyagköltség

35,2 MFt

3,9 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

42,3 MFt

16,9 MFt

18 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,4 MFt

39,5 MFt

28 MFt

Összesen

117,7 MFt

136,8 MFt

123 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

160 MFt

92 MFt

95 MFt

Működési költségek (rezsi)

22 MFt

19,3 MFt

20 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)

10 387 260 Ft

205 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

60 606 663 Ft

1 210 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

18 253 437 Ft

350 000 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-04-29 13:07
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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
BKV Előre SC az egyik legrégebbi múlttal rendelkező vállalati/üzemi sportegyesület, 1912-ben jött létre, akkor még az alapító BKVT (Budapesti Közúti Vaspálya
Társaság) nevét viselte. 1969-től működik a jelenlegi névvel. 2013-tól az Egyesület jogi keretein belül a labdarúgó szakágban csak az utánpótlás nevelési
tevékenység folyik, a felnőtt csapat önálló gazdasági társaságban működik (BKV 2013 Futball Kft.). Természetesen a szakmai kapcsolat a területek között továbbra is
szoros és intenzív maradt. Az Egyesület a mindennapi tevékenységhez és versenyeztetéshez is a BKV ZRt. tulajdonában lévő, annak egy 100 %-os leányvállalata
által üzemeltetett BKV Sporttelepet használja, bérleti jogviszony keretében. Az Egyesület működéséhez folyamatosan jelentős támogatást nyújt a BKV Zrt., ami biztos
hátteret jelent a szervezet számára, mind az itt sportolók, mind a dolgozók tekintetében is. Az Egyesületben rendelkezésre áll mind a szakmai háttér, mind az
infrastruktúra és a szükséges sporteszköz-, felszerelés állomány ami a működéshez elengedhetetlen. A működési feltételei az elmúlt években a TAO program
hatására jelentősen javultak. Utánpótlás futball csapataink versenyengedéllyel rendelkező létszáma: -U 19 16 játékos, -U 17 16 játékos, -U-15 16 játékos, -U-14 16
játékos -U 13 és alatta 37 játékos Korosztályonként mindenütt megfelelő szakmai képesítéssel és tapasztalattal rendelkező edző irányítja a munkát.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A BKV Előre Sc. labdarúgó utánpótlás csapatai a BKV Zrt tulajdonába lévő Budapest VIII. kerület Sport utca 2. szám alatt található labdarúgó pályákat használja.
2002-ben a sporttelepen BKV Zrt beruházásában elkészült egy nagy és három kis műfüves pálya. A több mint 10 éves használat alatta pályák állapota annyira
megrongálódott, hogy mára sérülés veszélyessé vált. A BKV Előre Sc. utánpótlása kizárólag a műfüves pályákat használja mind edzésekre, mind a mérkőzésekre. A
pályák felújításával óvni tudnánk fiataljaink egészségét, valamint a pályák minősége miatt eligazoló játékosok megtartása is könnyebbé válna. A pályákon a műfüves
borítást kell cserélni az árajánlat szerint. A megvalósítás, a sikeres pályázati elbírálás után előre láthatólag 2017 első és második negyedévében történne.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Pályázatunk a 2016/17-es évadra vonatkozik. A programban szereplő UP személyi jellegű költségek 2016. júliustól 12 hónapon keresztül havonta merülnek föl.
Ugyancsak egyenletes a működéshez kapcsolódó költségek fölmerülése is (pl. étkeztetés, pályabérlet stb). A beruházás ütemezését csatoltuk, 2017 I. félévében
valósulna meg.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az utánpótlás nevelésben általános probléma, hogy egyre kevesebb gyermek focizik rendszeresen, elsősorban a sportoktól való általánosan jellemző elfordulás
(inkább a TV és a számítógép jelentik a kikapcsolódást, nem az aktív időtöltések) miatt. Magyarországon kevés az igazolt labdarúgó, a gyermekek között kevés a
regisztrált játékos, így kicsi az utánpótlás nevelés alapja, a tehetségek egy része be sem kerül a rendszerbe, vagy későbbi szakaszokban esik ki – az utánpótlásnevelés több ponton jó szakmai színvonalon valósul meg, de a rendszer hiányosságai,következetlenségei miatt a játékosok gyakran nem jutnak el az élvonalba A
még mindig a legnépszerűbb sportnak számító labdarúgásnak kiemelt szerepe kell, legyen abban, hogy ez a tendencia megváltozzon. Ennek tükrében a klub
legfontosabb kitűzött feladatai: - Szakmailag megalapozott labdarúgóképzés - Versenyzési lehetőség biztosítása - Nevelés - Egészséges sportolási körülmények
biztosítása - Utánpótlás korosztályt követő kifutási lehetőség biztosítása: életpályamodell kialakítása - A tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok felé játékosok
„kitermelése - Aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, iskolai sport irányába - Stabil,kiszámítható, átlátható gazdasági háttér biztosítása 1.) Az egyesület
fejlesztési programjának elsődleges konkrét céljai: a, Utánpótlás játékosaink létszámának növelése: Kapcsolat rendszerünk javítása, növelése a kerületünk iskoláival,
óvodáival Az utánpótlás edzőknek, az utánpótlás vezetővel meg kell találnia a kapcsolatot az iskolákkal és óvodákkal és „be kell toborozni” a gyerekeket ahhoz, hogy
létszámunk megfelelő ütemben emelkedjen. Együttműködési megállapodás kötése a sportegyesület és az iskolák, óvodák között. b, Infrastrukturális lehetőségeinknek
megóvása, javítása. Meglévő pályák megóvása, rendeltetésszerű használatának biztosítása Fejlesztési tervünk egyik legfontosabb feladata, hogy egyesületünk
felnőtt labdarúgó csapatának játékos keretében legalább 4-6 saját nevelésű játékos kapjon lehetőséget. Jelen pályázatban szereplő programunk szerves folytatása a
korábbi években megvalósult fejlesztési rogramjainknak, azt észben kiegészíti, részben folytatja az annak segítségével megteremtett lehetőségeket (pl személyi
költségek)

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk szűkebb és tágabb értelemben vett társadalmi és gazdasági hatásai: -Növekszik a sportoló gyerekek létszáma (a kevésbé tehetősek is
be tudnak kapcsolódni) -Növekszik a gyerekek elégedettsége -Növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége -Javul a gyerekek egészségi állapota -Javul a
gyerekek pszichés állapota -Csökkenhet a szociális ellátórendszerben maradó, vagy oda visszakerülő felnőttek száma -Csökken a sport sérülések esélye (megfelelő
felszerelés segítségével) -Növekszik a Klubban dolgozó szakemberek elégedettsége -Növekszik a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, presztízse -Biztosított
a Klub átlátható, kiszámítható finanszírozása -A fejlesztés adóbevételeket is jelent az állam számára (ÁFA, EKHO) -Növekszik az élsportolóvá váló, vagy szabadidős
sporttevékenységet végző fiatalok, középkorúak száma -A tehetségek számára út nyílik élvonalbeli csapatok felé A program lehetséges kockázatai és azok kezelése:
Finanszírozási 1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni Kezelés: már a beadás előtt is és folyamatosan fel kell kutatni a szóba jöhető támogató
vállalkozásokat, részletesen be kell nekik mutatni a támogatási lehetőség előnyeit, a jogi szabályozás pontos feltételeit. 2. A saját erő biztosítása Kezelés: A
támogatók által kell biztosítani, aktív munkával. 3. Likviditás biztosítás Kezelés: A költségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogatók által biztosított TAO
forrás vélhetően csak 2017. elején áll majd rendelkezésre, illetve a beruházás finanszírozása utófinanszírozású. Személyi 4. A megfelelő szakemberek biztosítása
Kezelés: Az egyesületben dolgozó szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése, kiszámítható perspektíva biztosítása. Beszerzés: a lehető legkedvezőbb ár elérése
érdekében versenyeztetés.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-04-29 13:07
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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

Pályakarbantartó
gép

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése
műfüves pálya karbantartó traktor

Mennyiségi
egység
db

Mennyisé
g
1

Egységár

14 530 070
Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
14 530 070 Ft

14 530 070 Ft

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

Indoklás

műfüves pálya karbantartó
traktor

A BKV Előre a Sport/Százados utcában található műfüves pályái felújítását tervezi, ezt követően a proffesszionális
karbantartáshoz, a pálya élettartamának növeléséhez nélkülözhetetlen egy speciális kaprbatartó traktor, adapterekkel együttes
beszerzése.

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)

10 078 387 Ft

103 873 Ft

205 000 Ft

10 387 260 Ft

4 451 683 Ft

14 735 070 Ft

14 838 943 Ft

2016-04-29 13:07
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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)

Pályafelújítás

műfüves pálya
borításának cseréje

2017-02-15

2017-06-30

2017-06-30

54 620 160
Ft

Pályafelújítás

műfüves pálya
borításának cseréje

2017-02-15

2017-06-30

2017-06-30

30 144 720
Ft
84 764 880
Ft

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

Indoklás

műfüves pálya borításának
cseréje

A BKV Előre Sc. labdarúgó utánpótlás csapatai a BKV Zrt tulajdonába lévő Budapest VIII. kerület Sport utca 2. szám alatt
található labdarúgó pályákat használja. 2002-ben a sporttelepen BKV Zrt beruházásában elkészült egy nagy és három kis
műfüves pálya. A több mint 10 éves használat alatta pályák állapota annyira megrongálódott, hogy mára sérülés veszélyessé
vált. A BKV Előre Sc. utánpótlása kizárólag a műfüves pályákat használja mind edzésekre, mind a mérkőzésekre. A pályák
felújításával óvni tudnánk fiataljaink egészségét, valamint a pályák minősége miatt eligazoló játékosok megtartása is könnyebbé
válna. A pályákon a műfüves borítást kell cserélni az árajánlat szerint. A megvalósítás, a sikeres pályázati elbírálás után előre
láthatólag 2017 első és második negyed évében történne.

műfüves pálya borításának
cseréje

A BKV Előre Sc. labdarúgó utánpótlás csapatai a BKV Zrt tulajdonába lévő Budapest VIII. kerület Sport utca 2. szám alatt
található labdarúgó pályákat használja. 2002-ben a sporttelepen BKV Zrt beruházásában elkészült egy nagy és három kis
műfüves pálya. A több mint 10 éves használat alatta pályák állapota annyira megrongálódott, hogy mára sérülés veszélyessé
vált. A BKV Előre Sc. utánpótlása kizárólag a műfüves pályákat használja mind edzésekre, mind a mérkőzésekre. A pályák
felújításával óvni tudnánk fiataljaink egészségét, valamint a pályák minősége miatt eligazoló játékosok megtartása is könnyebbé
válna. A pályákon a műfüves borítást kell cserélni az árajánlat szerint. A megvalósítás, a sikeres pályázati elbírálás után előre
láthatólag 2017 első és második negyed évében történne.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pályafelújítás

műfüves pálya
borításának
cseréje

Nagy mf.p

1087
Budapest
Százados
u
87

38855

5376

Bérelt

Pályafelújítás

műfüves pálya
borításának
cseréje

Kicsi mf.p.

1087
Budapest
Százados
u
87

38855

2967

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

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

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

2016-04-29 13:07
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

58 790 596 Ft

606 067 Ft

1 210 000 Ft

60 606 663 Ft

25 974 284
Ft

85 974 880 Ft

86 580 947 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-04-29 13:07
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

BKV ELŐRE SC U19

16

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

Aktív

U17

BKV ELŐRE SC U17

16

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

Aktív

U15

BKV ELŐRE SC U15

16

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 2.

Aktív

U14

BKV ELŐRE SC U14

16

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 2.

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

7

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

10

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

12

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám
363694

2016-04-29 13:07

Versenyző neve
HORVÁTH GYULA

Átvevő sportszervezet
ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT.

Átigazolás időpontja
2015.09.03

Tehetségbónusz
15%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-04-29 13:07

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

2016-04-29 13:07

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-04-29 13:07

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-04-29 13:07

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
BKV Előre sporttelep

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Élőfüves pálya

12 000 Ft

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

135

Bérleti díj összesen (Ft)

2

3 240 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

BKV Előre
sporttelep

A pályát 12 hónapon keresztül hazsnálja és bérli az egyesület, de a program elszámolási korlátai miatt 1 havi bérelti díj szerepeltethető a
2016/17-es SFP-ban. A bérelti díj egységnyi összege megegyezik az előző szezonéval.

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)

Egyéb

szertáros

Normál

176

12

156 500 Ft

43 820 Ft

2 403 840 Ft

Egyéb

adminisztrátor

Normál

176

12

135 340 Ft

37 895 Ft

2 078 822 Ft

Edző

2658

EKHO

176

12

176 000 Ft

35 200 Ft

2 534 400 Ft

Edző

3323

EKHO

125

12

141 000 Ft

28 200 Ft

2 030 400 Ft

Edző

357

Normál

176

12

235 000 Ft

65 800 Ft

3 609 600 Ft

Edző

3253

EKHO

90

12

105 000 Ft

21 000 Ft

1 512 000 Ft

Edző

TANC1415-00937

EKHO

90

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

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

Indoklás

szertáros

Az utánpótlás labdarúgók felszereléseinek, sporteszközeinek teljes körű nyilvántartását, kiadását, bevételezését,karbantartását,
mosatását végzi. Gondoskodik az edzések, mérkőzések felszerelés-, és sporteszköz igényének maradéktalan biztosításáról.
Teljes munkaidejét az utánpótlás labdarúgók kiszolgálása tölti ki.

adminisztrátor

Teljes körűen ellátja az utánpótlás csapatokkal, a versenyzéssel, dolgozókkal kapcsolatos adminisztrációs munkát,gondoskodik a
szükséges nyilvántartások folyamatos vezetéséről, kapcsolatot tart a szövetséggel, vezeti a TAO programmal kapcsolatos
nyilvántartásokat, az erre fordított munkaidejével arányos bére kerül elszámolásra

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

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

2658

UEFA B

U17

8

17

3323

UEFA B

U14

8

18

357

UEFA A

U19

8

18

3253

MLSZ D

U9

6

11

TANC1415-00937

MLSZ Grassroots
C

U13

6

11

2016-04-29 13:07
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2016-04-29 13:07

Összesen (Ft)
0 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (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

3 240 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

900 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

15 609 062 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

19 749 062 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)

17 720 903 Ft

182 534 Ft

350 000 Ft

18 253 437 Ft

2 028 160 Ft

20 099 062 Ft

20 281 597 Ft

2016-04-29 13:07
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-04-29 13:07
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-04-29 13:07
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

205 000 Ft

207 784 Ft

103 873 Ft

308 873 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1 210 000 Ft

1 212 164 Ft

606 067 Ft

1 816 067 Ft

Utánpótlás-nevelés

350 000 Ft

365 348 Ft

182 534 Ft

532 534 Ft

Összesen

1 765 000 Ft

2 657 474 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2016/17-es időszak SFP elkészítése, időszaki jelentések benyújtása, záró pénzügyi elszámolás elkészítése.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

2016/17-es időszak SFP elkészítése, időszaki jelentések benyújtása, záró pénzügyi elszámolás elkészítése.

Utánpótlás-nevelés

2016/17-es időszak SFP elkészítése, időszaki jelentések benyújtása, záró pénzügyi elszámolás elkészítése.

2016-04-29 13:07
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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: Budapest, 2016. 04. 29.

2016-04-29 13:07
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Nyilatkozat 2
Alulírott Hudák Gábor (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: Budapest, 2016. 04. 29.
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be/SFP-11641/2016/MLSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 08:38:04
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 12:44:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 08:38:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 12:38:38
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 12:38:58
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 12:44:14
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:04:56
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 12:39:38
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 08:40:43
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 08:41:31

Kelt: Budapest, 2016. 04. 29.

2016-04-29 13:07
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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

6

6

0%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

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

U18

fő

U17

fő

U16

fő

U15

fő

16

16

0%
0%

16

16

0%
0%

16

16

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

68 868 983 Ft

709 940 Ft

1 415 000 Ft

70 993 923 Ft

30 425 967 Ft

100 709 950
Ft

101 419 890 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

10 078 387 Ft

103 873 Ft

205 000 Ft

10 387 260 Ft

4 451 683 Ft

14 735 070 Ft

14 838 943 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

58 790 596 Ft

606 067 Ft

1 210 000 Ft

60 606 663 Ft

25 974 284 Ft

85 974 880 Ft

86 580 947 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

17 720 903 Ft

182 534 Ft

350 000 Ft

18 253 437 Ft

2 028 160 Ft

20 099 062 Ft

20 281 597 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

86 589 886 Ft

892 474 Ft

1 765 000 Ft

89 247 360 Ft

32 454 127 Ft

120 809 012
Ft

121 701 487 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (12 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)
alairasicimpld_1461926682.pdf (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2016-04-29 12:44:42) 337d67e38b1ce39b5e14fc0951bb19e42aaf760e9b4bc7ddce6bf595c2abd8d2
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszterv-elofin_1461927896.xlsx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-29 13:04:56) 2f4a7d3a9af002cb5104b17148bafd898bbb9eabb8a896ffe78bb92631270e33
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
palyakihasznaltsag_1461926378.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 12:39:38)
ebda0a8ee79aa051322dfe5cf204698047127c4761366d6bc3b9d78f0ea30402
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1461911884.pdf (Szerkesztés alatt, 158 Kb, 2016-04-29 08:38:04) c1827e930142b3e8a422b16fa49ac188fb7ca433f5ead88d9179e1c35499306e
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
dijutalas_1461911935.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2016-04-29 08:38:55) 54dc7e382cf5e70ec8883f8c3dc748ec70ad88ace519dc33133c57ed433231d0
dijutalas-2_1461926318.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2016-04-29 12:38:38) 7367c29b468c39072285c0507c1cf06d20f19af92730d3954f86fa834f6fcbb0
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_bkv_elore_sport_club_kozhasznu_sz_1461911922.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-29 08:38:42)
5bfd77fde587ea14f599854e8a1702a91904d15746b09822f202044f5a7cf3ef
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
atervezettfelujitasnemepitesie_1461926654.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-29 12:44:14)
e4265bff4f2b443747278be5bf4a7e6798034cdbbcae082984322bc1e74fceac
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
palyaberlet_1461926338.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2016-04-29 12:38:58) cf05a69bc6e23659676890485c8bd8a035c4cd67349b43c50c4023a3e30948c0
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
bkveloremufucsere20160427_1461912018.pdf (Szerkesztés alatt, 458 Kb, 2016-04-29 08:40:18)
ad42b0f0695574d5122fca928181c587df8c308c40e2cb91d1a65f3e60f7d8d1
bkveloremufucsereajanlat201604_1461912043.pdf (Szerkesztés alatt, 541 Kb, 2016-04-29 08:40:43)
9c8b15ec60130a6d255ffdd9ebc68e84bdc75cd0607b2c6eb5eb93651bd9a81d
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
bkv_ajanlat_2016_04_28-palyakabgep_1461912091.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 08:41:31)
0fa79a9a2c07c66bbb1b15f9827ba641981dc4411ed4815731e5db07cce101b5
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