
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Ecser Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Ecser Sport Egyesület

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  -

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  18724910-1-13

Bankszámlaszám  65100022-11342395-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2233  Város  Ecser

Közterület neve  Ady Endre  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  2233  Város  Ecser

Közterület neve  Ady Endre  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 981 76 14  Fax  +36 29 335 490

Honlap  www.ecser.hu  E-mail cím  sz.joseph64@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Szilágyi József

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 981 76 14  E-mail cím  sz.joseph64@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szilágyi Szilvia +36 20 270 44 24 szilagyi.szilvi.ecser@gmail.com

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

Hivatalos név 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 1,1 MFt 3 MFt 3 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 3 MFt 3 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 1,1 MFt 6 MFt 6 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

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

Működési költségek (rezsi) 1,4 MFt 3 MFt 3 MFt

Anyagköltség 0,6 MFt 2 MFt 2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,5 MFt 1 MFt 1 MFt

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

Összesen 2,5 MFt 6 MFt 6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 1 MFt 3 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,4 MFt 3 MFt 3 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)

2 834 964 Ft 56 699 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 1 520 787 Ft 30 416 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az Ecser Sport Egyesület Ecser nagyközség meghatározó szervezete a sport, ezen belül is a labdarúgás területén. A férfi felnőtt csapat jelenleg a Pest megyei labdarúgó bajnokság II. osztály,
Keleti csoportjának 10. helyén szerepel. A Bozsik Programban 4 korosztály képviselteti magát. A felkészülés és versenyeztetés alapvetően a nagyközség sporttelepén történik. A hosszú távú
célkitűzés, hogy a csapat feljusson a megyei I. osztályba. Ehhez rendkívül fontos a mind mennyiségben, mid pedig minőségben megfelelő utánpótlásbázis. A Bozsik Program elindításával meg
is történt az első lépés. Az ott levont tapasztalatok mára nyilvánvalóvá tették, hogy a további fejlődés nem lehetséges a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása nélkül. Sajnálatos módon
eddig az egyesület nem használta ki a TAO források nyújtotta lehetőségeket. Ennek megfelelően a 2016/2017-os évadra benyújtandó sportfejlesztési programunkban az infrastrukturális háttér
fejlesztésére koncentrálunk. A sportfejlesztési program keretében beszerzésre kerülnek az alapvető sporteszközök és felszerelések. Az egyesület a jelenleg felkészülésre és versenyeztetésre
használt ingatlant bérli az önkormányzattól. A bérleti díjak kiegyenlítése évről évre a működési költségek, jelentős részét teszik ki. Ezen költségeknek a Tao programba történő beépítésével
lehetőség nyílna az egyesületi költségvetés további hányadát az utánpótlás nevelésre fordítani. Továbbá a mérkőzések utáni étkezési költségeket kívánjuk beépíteni a programba, annak
érdekében, hogy egyre több gyermek szívesen jöjjön mérkőzésekre. Az utánpótlás nevelés mellett figyelmet kell fordítani a felnőtt játékosok fejlesztésére is. Az ő részükre az alapvető
sportfelszereléseket kívánjuk beszerezni. Az egyesület lehetőségei korlátozottak a rendelkezésre álló erőforrások területén. A fent bemutatott programot megvalósítva az Ecser Sport
Egyesületnek lehetősége nyílik arra, hogy a hosszú távú célkitűzések megvalósításához szükséges alapvető infrastrukturális hátteret biztosítsa a sportolók és a település lakossága számára
egyaránt. 

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

Ebben az évben egy sportkomplexumot tervezünk kialakítani, melynek csak egy részét tervezzük TAO programunkból finanszírozni. Számos kiegészítése lesz más forrásból. A beruházás
részeként (a mellékelt rajzon látható) két élőfüves nagypálya építés is szükséges, mely a fő célja a teljes beruházásnak. Ezek közül az egyik centerpálya, a másik edzőpálya funkciót tölt be.
Nagyon fontosnak tartjuk a műfüves kispálya létesítését annak érdekében, hogy a téli időszakban is álljon rendelkezésre pálya, valamint a megemelkedett utánpótlás részére is alkalmas pálya
álljon rendelkezésre. A minél nagyobb óraszámban való használatot a pályák világítása támogatja. A pályákhoz 5 db 100 fős lelátót tervezünk elhelyezni annak érdekében, hogy a pályák
használatát, az egybe függő edzésterületet ne csökkentsük a pályák köré helyezzük el. A sportcentrum központ egy új öltöző építése, mely a komplexum kiszolgálására hivatott. A térségben
nem áll rendelkezésre más hasonló infrastruktúra, így terveink szerint illeszkedve a sportági stratégiához a pályafelület és a megfelelő minőségű kiszolgáló egységek támogatják a térségben a
tömegestésítés és a sportágat vonzóbbá teszi a környékben. Támogatói háttér és az önrész rendelkezésre áll. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A tervezett fejlesztések a következő ütemezés szerint lesz végrehajtva: - A sportfelszerelések vásárlását két részletben tervezzük megtenni: A bajnokság indulásakor, illetve a januári
felkészülési időszakban. Egyéb sporteszközök beszerzésére januárban kerül sor. - Az étkezési költségek a bajnoki menetrend szerint merülnek fel. - A bérleti díjak havi ütemezés mellett
kerülnek kiegyenlítésre. - A tárgyi eszköz jogcímre tervezett informatikai eszközök beszerzése 2017. januárjára várhatóak. 

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 Ecser Sport Egyesület jelen sportfejlesztési programja igazodik a Magyar Labdarúgó Szövetség sportstratégiájához. Egyesületünk támogat, és szem előtt tart minden olyan szakmai
programot, amit a sportág koncepciója célként tűz ki az egyesületek számára. Elmondható, hogy alaptevékenységünk olyan elemekből áll, ami a labdarúgás általános színvonalának
növekedését szolgálja. Régiós aktivitásunk hozzájárul a sportág széleskörű népszerűsítéséhez, utánpótlás nevelésünk pedig igyekszik gondoskodni a labdarúgás eredményességének
fenntartásáról és javításáról. Jelen sportfejlesztési programunkkal szeretnénk elkötelezni magunkat ezeknek a szakmai célkitűzéseknek a még eredményesebb kivitelezésére. Programunk
alapvetően a meglévő csapatok fejlesztését és a további növekedés megalapozását tűzi ki célul. Ehhez elsősorban az edzés körülmények javítására van szükség, hiszen az eredményesség
fokozása jobb eszközöket, több lehetőséget és magasabb szakértelmet igényel, a kívánt taglétszám növekedés pedig több kiadással jár. Célunk, hogy a felnőtt csapat megerősödjön, és
felsőbb osztályokban is versenyképessé váljon. Emellett szeretnénk, ha korosztályos sportolóink ütőképes versenyzőkké válnának és egy még eredményesebb felnőtt csapattá alakulnának át.
A versenysporton kívül a szabadidősport is lényeges fejlesztési területünk. Célunk, hogy mint a településünk elsődleges sportegyesülete, színvonalas szolgáltatást nyújtsunk a lakosok
számára. A csapatainknak mindenféleképpen fontos támogató hátteret biztosítana egy népes, szabadidősport bázis. Mindezekhez azonban jelentős anyagi támogatásra van szükségünk. 

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

Társadalmi hatások: A projekt megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat eredményez. Egyre több gyermek kezd el sportolni. A térségben meghonosodik az egészséges és sportos életmód.
A sportoló fiatalok pedig még nagyobb valószínűséggel adják tovább ezt az életformát a következő generációknak. A sportág népszerűsítése által egyre több néző látogat ki a mérkőzésekre.
Idővel esetleg szurkolói klubok is szerveződnek, amelyekben hasonló felfogású és világnézetű emberek oszthatják meg egymással gondolataikat és cserélhetnek véleményt. Ezzel pedig a
sporton túl a társasági élet is fellendül. A kézilabda pedig a térség sikersportjává válhat. Napjainkban Európa szerte elterjedt a szabadidő passzív eltöltése. Ez kockázatot jelent. Hiszen félő,
hogy az emberek szívesebben ülnek le a televízió elé, vagy választanak más kevésbé aktív tevékenységet, mint mozgásosat. Ez a hatás azonban egészségtudatosító és toborzó programok
megszervezésével mérsékelhető. Gazdasági hatások: A rendszeres testmozgás bizonyítottan egészségmegőrző hatású. Amennyiben az emberek egészséges életmódot folytatnak, kevésbé
lesznek hajlamosak az egyes betegségekre. Ezáltal a társadalombiztosítót és a munkáltatóikat is jelentős kiadásoktól óvják meg, hiszen kevesebb alkalommal kell betegszabadságra menniük.
A sikeres program pozitív hatással van a sportszergyártókra. Hiszen ezáltal megnő a kereslet az általuk gyártott, illetve forgalmazott termékek iránt. A támogatók, szponzorok távolmaradása
jelenti a fő kockázatot, gazdasági szempontból. Amennyiben az egyesület nem kap elegendő anyagi támogatást, úgy félő, hogy a projekt nem, vagy csak részeiben tud megvalósulni. Ez
azonban megfelelő tervezéssel és pontos számolással kiküszöbölhető.

be/SFPHPM01-13658/2016/MLSZ

2016-12-13 17:57 4 / 25



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)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés melegítő alsó/felső db 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés kabát db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 20 2 500 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 20 25 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 20 7 000 Ft 140 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 20 8 000 Ft 160 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 20 3 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés sapka db 20 1 500 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés papucs pár 20 4 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés kesztyű pár 20 1 500 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 20 3 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 20 1 500 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 20 750 Ft 15 000 Ft

Sportfelszerelés kapus felszerelés db 2 10 000 Ft 20 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 2 8 000 Ft 16 000 Ft

Sportfelszerelés szerelés tartó táska db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 8 13 000 Ft 104 000 Ft

Sportfelszerelés megkülönböztető trikó db 20 1 500 Ft 30 000 Ft

Pályakarbantartó gép fűnyírótraktor tartozék nélkül db 1 1 299 900 Ft 1 299 900 Ft

3 964 900 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

melegítő alsó/felső Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

kabát Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

edző póló Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

cipő élőfüves pályához Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

edző nadrág rövid Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

edző póló Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

sporttáska Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

széldzseki Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

sportszár Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

sapka Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

papucs Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

kesztyű Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

törölköző Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

sípcsontvédő Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

kulacs Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

kapus felszerelés Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

kapuskesztyű Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

szerelés tartó táska Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

edzőlabda Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

mérkőzéslabda Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

megkülönböztető trikó Felnőtt csapatunk számára szeretnénk új felszereléseket és eszközöket beszerezni, mivel a meglévőek már elhasználódtak.

fűnyírótraktor tartozék nélkül Csapataink által az edzéseken és mérkőzéseken használt pályát szeretnénk megfelelően karbantartani egy jó minőségű fűnyírótraktor beszerzésével.

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)

2 749 915 Ft 28 350 Ft 56 699 Ft 2 834 964 Ft 1 214 985 Ft 4 021 599 Ft 4 049 949 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)

0 Ft

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?

Nem

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

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

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 4 Bozsik egyesületi U7-U11 egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 10 Bozsik egyesületi U7-U11 egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 15 Bozsik egyesületi U7-U11 egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 9 Bozsik egyesületi U13 egyéb ffi UP bajnokság 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 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
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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)

Sportfelszerelés melegítő alsó/felső db 44 2 230 Ft 98 120 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 44 297 Ft 13 068 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 44 2 974 Ft 130 856 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 44 743 Ft 32 692 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 44 1 190 Ft 52 360 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 44 892 Ft 39 248 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 44 446 Ft 19 624 Ft

Sportfelszerelés sapka db 44 223 Ft 9 812 Ft

Sportfelszerelés papucs pár 44 595 Ft 26 180 Ft

Sportfelszerelés kesztyű pár 44 223 Ft 9 812 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 44 446 Ft 19 624 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 44 372 Ft 16 368 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 44 112 Ft 4 928 Ft

Sportfelszerelés kapus felszerelés db 8 1 487 Ft 11 896 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 8 1 190 Ft 9 520 Ft

Sportfelszerelés szerelést tartó táska db 44 1 487 Ft 65 428 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 44 892 Ft 39 248 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 20 1 933 Ft 38 660 Ft

Sportfelszerelés megkülönböztető trikó db 44 149 Ft 6 556 Ft

Sporteszköz pionkészlet szett 2 1 487 Ft 2 974 Ft

Sporteszköz gát db 10 1 784 Ft 17 840 Ft

Sporteszköz leszúrható karó db 10 446 Ft 4 460 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 5 1 190 Ft 5 950 Ft

Sporteszköz sorfal db 2 1 487 Ft 2 974 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 10 446 Ft 4 460 Ft

Sporteszköz ugráló kötél db 44 297 Ft 13 068 Ft

Sporteszköz gumiszalag db 44 520 Ft 22 880 Ft

Sporteszköz légnyomásmérő db 2 595 Ft 1 190 Ft

Sporteszköz labdakompresszor db 1 5 948 Ft 5 948 Ft

Sporteszköz labdatartó háló db 4 743 Ft 2 972 Ft

Sporteszköz kapu 3x2 méter pár 2 5 948 Ft 11 896 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter pár 2 3 717 Ft 7 434 Ft

Sporteszköz szögletzászló db 4 595 Ft 2 380 Ft
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2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Újraélesztő készülék újraélesztő készülék db 1 508 000 Ft 508 000 Ft

Diagnosztikai eszköz masszőrpad db 1 7 434 Ft 7 434 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)

Ecseri Sportpálya Élőfüves pálya 2 528 Ft 6 8 121 344 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Ecseri
Sportpálya

A felkészülés és a versenyeztetés legnagyobb részben az Ecseri Sportpályán zajlik. A sportpályát az egyesület az önkormányzattól bérli. A bérleti díjak kiegyenlítése évről
évre nagy problémát jelent az egyesület számára. A TAO támogatások igénybevételével lehetőség nyílik a bérleti díjak elszámolására, ami nagy segítséget jelent az
egyesület számára.

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

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző TANC1514-01748 EKHO 80 12 14 869 Ft 2 974 Ft 214 114 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1514-01748 MLSZ Grassroots C U13 5 9

TANC1514-01748 MLSZ Grassroots C U11 5 15

TANC1514-01748 MLSZ Grassroots C U9 3 10

TANC1514-01748 MLSZ Grassroots C U7 3 4

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 750 426 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 515 434 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 121 344 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 42 822 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 214 114 Ft

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

Összesen 1 644 140 Ft
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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)

1 475 163 Ft 15 208 Ft 30 416 Ft 1 520 787 Ft 168 976 Ft 1 674 556 Ft 1 689 763 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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

56 699 Ft 56 699 Ft 28 350 Ft 85 049 Ft

Utánpótlás-nevelés 30 416 Ft 30 416 Ft 15 208 Ft 45 624 Ft

Összesen 87 115 Ft  130 673 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm.
rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program
kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását
biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz
igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm.
rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program
kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását
biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz
igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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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: Ecser, 2016. 12. 13.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szilágyi József (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: Ecser, 2016. 12. 13.
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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

Egyéb dokumentumok

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Ecser, 2016. 12. 13.
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 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 Mértékegység Megjegyzés 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 2 749 915 Ft 28 350 Ft 56 699 Ft 2 834 964 Ft 1 214 985 Ft 4 021 599 Ft 4 049 949 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 749 915 Ft 28 350 Ft 56 699 Ft 2 834 964 Ft 1 214 985 Ft 4 021 599 Ft 4 049 949 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 475 163 Ft 15 208 Ft 30 416 Ft 1 520 787 Ft 168 976 Ft 1 674 556 Ft 1 689 763 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 4 225 078 Ft 43 558 Ft 87 115 Ft 4 355 751 Ft 1 383 961 Ft 5 696 155 Ft 5 739 712 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 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)

alairasiszilagyijozsef_1430308860_1462171804.pdf (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2016-05-02 08:50:04) b108bb8fbb32cba33b864ce742aa1fccb56106fee3ba9f841caa4e86b3c5a819

Egyéb dokumentumok

arajanlatecserse_1477052129.pdf (Hiánypótlás melléklet, 326 Kb, 2016-10-21 14:15:29) fb3ff11966e242d999c599a91f5fd4f21630daff826ddc251217942ce4ba2a1a

ptm1200funyirotraktor_1477052135.pdf (Hiánypótlás melléklet, 158 Kb, 2016-10-21 14:15:35) d913f5b0f3e4e04026485abe7ec8a3cacd7acaea0b1a9631810ef28e94d75e17

arajanlat_20161018_ecser_gyogyaszat_1477052141.pdf (Hiánypótlás melléklet, 265 Kb, 2016-10-21 14:15:41)
9e89fef06753bda97e70d3cf3a6a296d33aa895da1ec99fa7d8c755e27a8e57d

arajanlat_sportszer_ecser_1477052148.jpg (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-21 14:15:48) f28cea07af62ebf79f7bcceddd5871b8c0f269927499a651624ba2549c91a19b

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

kmbt25020160425104753_1462172138.pdf (Szerkesztés alatt, 208 Kb, 2016-05-02 08:55:38) 899a68e056add3984a612849dd04b1b1e7fa4574bf96da7f0f813bc67fd92a77

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

igazgatasi_dij_1462196341.pdf (Szerkesztés alatt, 732 Kb, 2016-05-02 15:39:01) 5ad585c1fb5f840ca0ca9f1f1189ed495db3d7e87504c5da823563dcfb0de0d7

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

kmbt25020160425104753_1462171876.pdf (Szerkesztés alatt, 208 Kb, 2016-05-02 08:51:16) 899a68e056add3984a612849dd04b1b1e7fa4574bf96da7f0f813bc67fd92a77

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

dok1_1477052270.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2016-10-21 14:17:50) 6c4b697bb6b5c4abb6a1f3ffa91ff7eaa07d0d7e97ec856b64b0f30615bdf91b

ecser_sportkomplexum_kalkulacio_201_1462019865.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-04-30 14:37:45) e5e25bb9318c9483237a6a5132a7d36ad1f23079c3f3637906e845a5f1ec75f4

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

dok1_1462193655.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-05-02 14:54:15) c77e660ca4f800cc3e5afaad0a29cf935e01fc176ea12d07525de5dbdfd2e236

dok1_1477052261.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2016-10-21 14:17:41) 6c4b697bb6b5c4abb6a1f3ffa91ff7eaa07d0d7e97ec856b64b0f30615bdf91b
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